
LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAJIONALE

In prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, vineri, 25 mar
tie, s-au deschis lucrările ia 
plen ale sesiunii a șaptea a 
celei de-a opta legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Marele forum legislativ al 
țării este întrunii in atmosfera 
de puternie avint ee caracteri
zează Întreaga activitate pe 
care oamenii muncii de la ora
șe și sate e desfășoară, încă 
din primele zile ale anului, 
pentru transpunerea in viață 
a hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Națio
nale ale P.C.R., a orientărilor șl 
indicațiilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușeseu in 
scopul dezvoltării Intensive a 
tuturor ramurilor de activitate, 
ridicării calității producției și 
creșterii eficienței, pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor 
actualului cincinal. Sini anali
zate probleme economico-so- 
ciale de stringentă actualitate șl 
dezbătute proiectele unor noi 
acte normative menite să con
tribuie, -alături de alte măsuri 
adoptate în ultima vreme de 
partid și de stat "și legiferate 
de M.A.N., la perfecționarea 
cadrului juridic care să asi
gure înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor programului do 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înain
tare a patriei noastre spre co
munism.

Exprimindu-și și cu acest pri
lej sentimentele lor de ne
țărmurită dragost?, aleasă sti
mă și prețuire față de condu
cătorul iubit al partidului și 
statului, care și-a închinat în
treaga viață poporului munci
tor, deputății și invitații au 
intiinpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, la sosirea in roton
da Palatului Marii Adunări Na
ționale, cu puternice și înde
lungi aplauze.

Împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu in lojile oficiale au 
luat loc , tovarășa Elena 
Ceaușeseu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Virgil Cazacu, Lina Cio- 
banu, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Petre Lupu, Manca Mănescu, 
Paul Niculescu, Constantin Ol- 
teanu, Gheorgbe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățșn. Gheorghe 
Rădulescu. Ilie Verdeț, Ștefan 
Voi tec.

Au fost prezenți membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului 
de Stat.

Lucrările sesiunii an fost 
deschise da tovarășul Nicolae 
Giosan, președintei» Marii Adu
nări Naționale. La propunerea 
Biroului BLAJfw deputății au 
adoptat ia unanimitate ordinea 
da zl a sealanil i

1. Raportai Consiliului de 
Miniștri cu privire la îndepli
nirea Planului național nuia de 
dezvoltare eeonomlco-eoclaU ia 
trimestrul 1/1983 fl măsurile 
luata pentra aplicarea hotărî rl- 
loc Conferinței Naționale a 
partidului din decembrie 1983 
privind creșterea producțM 
materialo 0 productivități 
muncii, a eficienței ta toate do
meniile de ecAvttata, realizarea 
integrau a sarcinilor pe aeal 
1983 ;

1 Raportai oomislei do an
chetă a unor teeâMri ala ta
rilor șt aarmelo* agmeotab- 
nice ;

1 Proiectai de lege pentru 
modificările și oempletarea Le
gii nr. 11/197! privind Coa- 
greeal eonstMiler do eooduoero 
ala unitățtior agricole socialista, 
ale întregii țdrialuri, al con
siliilor oamenilor munci! din
industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor șl 
Consiliul Național al Agricul
turii. Industriei Alimentare. 
Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor ;

4. Proiectul do lege pentru 
modificarea Codului Muncii ;

5. Proiectai de lege pentru 
modificarea Legi! retribuirii 
după cantitate și calitatea 
muncii, nr. 57/1974 ;

8. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor eu pu
tere de lege emise do Consi
liul do Stat după sesiunea a 
șasea a Marii Adunări Na
ționale.

La primul punct do pe ordi
nea do zL tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-mlnistru al 
guvernului, a prezentat Rapor
tul ConsUiului do Miniștri cu 
privire la îndeplinirea Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială In trimestrul 
1/1983 șl măsurile luate pentru 
aplicarea hotăririlor Conferin
ței Naționale a partidului din 
decembrie 1983 privind crește
rea producției materiale și pro
ductivității muncii, a eficienței 
în toate domeniile de activi
tate, realizarea integrală a sar
cinilor pe anul 1983.

La propunerea Biroului 
M.A.N., deputății au adoptat în 
unanimitate Hotărîrea Marii 
Adunări Naționale referitoare 
la Raportul Consiliului de Mi
niștri, prezentat In cadrul se
siunii.

Lucrările sesiunii continuă.
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Turneul international de box „Centura de aur“

11 PUGILIȘTI ROMÂNI

Ion Boboc (dreapta) reușește incd un croșeu pe care Jesu»
Pol (Venezuela) nu l-o putut evita... Foto : ion MIHAICA

Maratonul pugilistic al 
..Centurii de aur" a intrat 
cum se spune. In linie dreap
tă. Mîine dimineață, de la 
ora 10. la Palatul sporturi
lor si culturii, in cadrul ul
timei 
boxa 
masa 
mină 
cu— '

reuniuni, finale, se va 
cu ..Centurile de aur" pe 
juriului. După o săptă- 
de „ostilități" încheiate 

Îmbrățișări, azi cei 22 _ de 
sportivi rămași În concurs se 
bucură de o meritată zi de o- 
dihnă, de refacere a forțelor, 
de pregătire pentru ultimul a- 
salt decisiv pentru ocuparea 
primei trepte a podiumului de 
premiere.

După ce in prima gală se
mifinală 8 boxeri români și-au 
cucerit dreptul de a evolua In 
finalele de duminică dimineață, 
vineri seară, in cea de-a doua 

și-au 
al ți 5

reuniune semifinală, 
mai cîștigat acest drept 
pugiliști.

Interesul spectatorilor .____
cea de a doua reuniune semi
finală (tribunele arhipline, in
clusiv scările) a fost pe deplin 
justificat, 
te bună.
chiar de_ „_______ _____
boxerilor de categorie mușcă : 
Ion Boboc — Jesuj Pol (Ve-

pentru

A fost o gală foar- 
Atmosfera s-a încins 
Ia primul meci, al

Mîine, la Heidelberg, R. F. G. — România in C. E.

RUGBYȘTII TRICOLORI ȚINTESC VICTORIA, 
A 95-A DINTR UN PALMARES TOT AAAI FRUMOS

în localitatea vest-germană 
cu rezonanță nostalgică. Hei
delberg, se dispută mîine cea 
de a noua partidă din cadrul 
seriei de elită a campionatu
lui european, organizat de
F.I.R.A., competiția care igi
cîștigă o tot mai mare impor
tanță In lumea sportului ea
balonul ovaL Se vor afla față
in față două echipe cu eărțl 
de vizită diferite, eu țeluri di
ferite Ia actuala ediție a în
trecerii. De o parte, XV-le 
României (a cărui valoare a

tru partenera de Întrecere a 
tricolorilor un adevărat fun
dament, spre reafirmarea rug- 
byulul vest-german.

Nu • desigur nici un secret 
că reprezentativa noastră plea- 
eă —tăvi ăg Heidelberg eu un 
singur gted — al vietariel I —,

al obținerii celui de al 95-lea 
succes Intr-un palmares in 
care vom consemna mîine me
ciul cu numărul 149. Un ase-

Geo RAEȚCHI

(Continuări in pag a l a)

CLASAMENT

ANTRENOR-SPORTIV, „

ÎN FINALE
• D. Iile, vedeta galei, vic

torios in fața campionului juba- 
nez U. Ramos • Toată sala o- 
cupatâ, inclusiv parterul și scă
rile I • " ----------
Bernard 
our" • 
Duminică la

Președintele E.A.B.A., 
Restout, la „Centura de 
Azi, zi de odihnă • 

ora 10, finalele I

t.
1.
3.
*.
S.
4.

Italia 
Franța 
România 
U.R.S.S, 
R.F.G.
Maroc

nezuela). Deși dezavantajat de 
alonjă. Boboc a știut să se stre
coare pe sub... directele Iul Pol. 
lovind prin surprindere la fi
gură. Pol a fost descumpănit 
de loviturile primite si a for
țat doar In finalul reprizelor, 
cind adversarul său scădea 
ritmuL Meciul se echilibrează, 
asistăm la schimburi tari. Bo
boc lmpunindu-se cu puțin î

REZULTAT» TEHNICE, 
Cat. muscă : I. Boboc b.p. 
J. Pol (Venezuela), P. Re
yes (Cuba) b.p. C. Tlțoiu ; 
cat. pană ; J. Sollet (Cu
ba) b. nepeez. N. Talpoș, 
T. Cercel b.p. P. Kambu- 
rov (Bulgaria) ; cat. ușoa
ră : M. Fulger b.p. M. 
Gruescu, D. Hie b.p. U. 
Ramos (Cuba) ; cat. mij
locie mică: G. Dele (Fran
ța) b.ab.l N. Clobanu, J. 
Agulllar (Cuba) b.p. N. 
Balaban ; cat. semigrea : 
J. Quintana (Cuba) b.ab.l 
I. Cirlan, G. Donlcl b.p. 
M. Pascal. In meci amical, 
T. Panalt b.p. M. Ernst 
(R.D. Germană).

Învingător la puncte. Boboc. ' 
Bucuria acestei victorii a 

fost risipită de evoluția sub

Petre HENȚ 
Mircea COSTEA

/Continuări in pag a t-a)

Astăzi, etapa a 22-a a Diviziei „A“ de fotbal

MULTE CAPETE DE AFIȘ
• Ultimele cinci clasate joacă 
pe teren propriu • La Hune
doara, echipa din Petroșani nu 
a mai luat un punct de acum 
cinci ani I • Va rezista C.S. 
Tîrgoviște șl la București, in 
fața Stelei I • „Colocviu stu
dențesc" televizat, la Timișoara
• In toamnă, F.C. Argeș a ciș- 
tigat chiar in Copou. Se va 
revanșa, azi, Politehnica lași I
• Oblemenco (și Chimia), 
față-n față cu™ Bănia I 
Al. Nicolae și lamandi,

„duel“, pe „Dinamo"
r ROG RAM U L

CLASAMENTUL

in

1. DINAMO 21 10 11 0 42-17 n
2. Sportul stud. 21 12 5 4 32-15 29
3. Univ. Craiova 20 11 3 6 34-14 25
4. Corvinul 21 0 7 5 30-17 25
5. F.C. Argeș 21 10 5 6 33-24 25
6. Steaua 21 9 6 6 33-26 34
7. S.C. Bacâu 21 9 4 4 29-30 22
4. Jiul 21 1 6 7 22-26 22
9. F.C. Olt 21 9 3 9 28-20 21

10. C.S. Tirgovifte 21 7 7 7 24-23 31
11. Polit lași 21 6 2 7 23-24 20
12. F.C. Bihor 31 1 4 9 38-41 20
13. A.S.A. Tg. M. 21 6 6 9 18-26 18
14. Chimia 21 6 5 10 19-29 17
15. F.C.M. Brașov 21 7 2 12 24-37 16
16. Petrolul 21 7 2 12 23-41 16
17. „Poli" Timiș. 21 4 2 13 24-38 14
18. F.C. Constanța 20 3 4 13 17-42 16

MECIURILOR
- A.S.A. TG. MUREȘ
- SPORTUL STUDENȚESC

5

1

Ploiești : PETROLUL
Timișoara : POLITEHNICA

(meci televizat, de la oro 14)
Hunedoara : CORVINUL 
Pitești : 
București :

F.G ARGEȘ 
STEAUA

Rm. Vile ea 
Brașov : 
București :

- JIUL
- POLITEHNICA IAȘI
- C.S. TIRGOVIȘTE 

(stadionul Steaua)
- UNIV. CRAIOVA
- S.C. BACĂU
- F.C OLT

CHIMIA
F.C.M.
DINAMO

(stadionul Dinamo)
FOTBAL CLUB - F.C. BIHOR |

Timișoara, celelalte partide

I

Pentru astăzi, ginduril» și preocupările unor autorități purtători de cuvint ai poloului românesc.

o nouă și fru-

12-134 3
4- 41 2

Continuăm seria interviurilor paralele. De 
tâ dată, „binomul44 antrenor-jucător, factor 
minant al performanței sportive, are drept 
de referință poioul nostru, un joc ai cărui
«entanți de frunte au — cum vom vedea — grin
duri frumoase pentru acest an dominat de cam
pionatele europene. In perspectiva celui olimpic...

primit recent
moașă recunoaștere prin inclu
derea în calendarul Interna
tional Board a partidelor test 
anuale cu formații britanice) 
aflat in plină 
rire a titlului 
cealaltă parte, 
blicii Federale 
nimată de dorința 
in prima grupă valorică a 
C.E. (competiția mai are 
două serii), obiectiv a cărui 
îndeplinire ar reprezenta pen-

cursă de cuce- 
continental. De 
echipa Repu- 
Germanla, a- 

menținerii 
valorică 

mai
a

luliu Capșa: „POLOUL ROMANESC
LA ORA UNEI POSIBILE ASCENSIUNI !"
— Se spune, stimate luliu Capșa, că po

ioul românesc se află la ora unei posi
bile ascensiuni. Sinteți de acord ?

— Md număr chiar printre acei tehni
cieni care susțin cu întreaga convingere un 
asemenea lucru !

— Pe ce vă
— Dispunem 

reală valoare...
— ...al cărui

tntemeiați 7
de un lot de jucători de

responsabil sinteți, împreună

(Continuări in pag a T-a)

Constanța
Cu excepția meciului de la 

încep la ora 16.

(Continuare in pap a T-ai

aceea- 
deter- 
punct 
repre-

Liviu Răducanti: „SÂ TRECEM ACUM PRAGUL 
CE NE-A DESPĂRȚIT ADESEA DE STRĂLUCIREA 

MEDALIILOR"
— Liviu Răducanu, nu aveți decit 29 de 

ani. Și totuși ați și devenit un... veteran 
al renrezentativei de polo a României !

— Dacă avem o echipă cu așa de multi ti
neri ! M-am trezit intr-adevăr, ca și Liviu 
Garofeanu, între cei mai vîrstnici șt cu cea 
mai îndelungată erperiență in națională.



SPORTURI TEHNIED-APLICAT!VE lo rfldiocluDul București

In organizarea institutului de mărind din Constunța

TROFfUI „MIRCEA CEI BAIRIN“ EA PRIMA EDIJIE
In bazinul acoperit din Con

stanta s-a desfășurat, de cu- 
rind. prima ediție a concursu
lui de navomodele radio-coman- 
date dotat cu Trofeul Institu
tului de marină .,Mircea cel 
Bătrîn". La start s-au prezen
tat peste 30 de sportivi din 7 
asociații (ASIM Constanța. 
ICEMENERG București, “ ' 
Petroșani, ICEPRONAV. 
tul Constanta. Voința 
ghin și Textila 
— Prahova), care 
rit numerosului public spec
tator evoluții de mare 
tractivitate și frumusețe. Pro
gramul a cuprins 8 probe, du
pă care în clasamentul pe e-

Jiul

Păujești 
au ofe-

a-

»> UCIMCII“
GATA

MARIIE
PENTRU

COMPETIȚII
chipe s-au situat, pe primele 
trei locuri : Jiul, ASIM și 
ICEMENERG. Revelația con
cursului a constituit-o episo
dul realizat de sportivul Ro- 
mică Ciuculin, de la ASIM : 
in largul bazinului, pe 
„cargou11 a fost declanșat 
incendiu. Romică Ciuculin. 
mandînd prin radio 
remorcher de salvare, cu 
rile aprinse și sirenple 
larmă. l-a apropiat de 
„catastrofei", a pus In
țiune pompele de apă. a stins 
incendiul, după care a remor
cat ..cargoul" conducîndu-1 la 
dană. A fost o probă de mare 
măiestrie la care s-a ajuns în 
acest frumos sport.

un 
un 
co- 
un

faru- 
în a- 
locul 
func-

SALVAȚI MODELISMUL BACAUAN!
Ani de-a rindul am notat 

prezenta sportivilor băcă
uani la competițiile mode- 
listice mici și mari și aceasta 
pentru că la Bacău aeromode- 
lismul și navomodelismul 
mai apoi rachetomodelismul 
si automodelismul se bucu
ră de mare popularitate, nu 
numai în rindurile copiilor 
și tineretului, dar si printre 
oamenii maturi de cele mai 
felurite profesii — tehnici
eni. ingineri, profesori 
Invătămîntul tehnic, 
altfel, cîmpul de zbor 
TAROM de aici si lacul de 
agrement din localitate au 
găzduit, din inițiativa unor 
inimoși membri ai clubului 
de modelism băcăuan. marT 
concursuri republicane și 
chiar un campionat balca
nic. In cronica clubului 
sînt consemnate nu-mai pu
țin de 8 nume de maeștri 
ai sportului, ca -ing. Radu 
Mircea si Emilian Boboc — 
la aeromodelism. Mareei 
Fița — la navomodelism, 
Petru Zaharioaia — la ra- 
chetomodelism. Constantin 
Zarzu — la automodelism. 
Peste 200 de iubitori ai 
sporturilor tehnice treceau 
aproape zilnic pragul du
hului.- Treceau, pentru că 
de doi ani...

Pînă în urmă cu vreo doi 
ani. modelistii se bucurau 
de frumoase condiții de lu
cru si de afirmare, dispu
neau în municipiu de un 
sediu cu sase ateliere bine 
înzestrate cu cele necesare. 
Prin realizarea planului de 
sistematizare. clădirea a 
fost. însă, demolată. lucru 
firesc. tinînd seama de

din
De

al

innoirea orașului. Dar tot 
firesc era ca organele loca
le in sarcina cărora cade a- 
sigurarea condițiilor pentru 
desfășurarea activităților 
sportive — respectiv Consi
liul popular — 
că modelismului 
„casă".

Nu ne îndoim 
tat strădanii in 
dar rezultatele nu sint cele 
așteptate. Zestrea sportului 
modelistic — mobilier, ma
teriale. utilaje — a fost 
îngrămădită intr-o încăpe
re din Calea Oituzului. cu 
totul improprie, cu podeaua 
spartă, cu un tavan prin ca
re plouă, fără încălzire, asa 
că de lucrat aici nici nu 
poate fi vorba si totul se 
degradează. „Sportivii care 
mai activează construiesc 
cei mai multi, pe acasă, iar 
unii, primiți prin bunăvoin
ța conducerii întreprinderii 
de avioane, intr-o mică în
căpere pe lingă secția as<h 
ciatiei „Victoria" — ne spu
nea Emilian Boboc, instru*- 
tor cu probleme de mode- 
lism la C.J.E.F.S. „Ni se 
tot promite dar..." Se pro
mite. însă, din păcate, vre
mea trece și modelismul 
căuan e in agonie.

Așteptăm să aflăm 
sportivii modeliști din 
cău. cei care si-au ____
faimă de iscusiți construc
tori — de modele, de mo
toare proiectate de ei — au 
din nou condiții, ca, prin 
activitatea lor, aceste spor
turi să redevină o mindrie 
a localnicilor, asa cum au 
fost.

să găseas- 
o nouă

că au 
acest

exis- 
sens.

bă-

eă
Ba- 

făcut

Viorel TONCEANU

pragul Radioclu- 
— o clădire par-

Cum treci 
bului central 
că anume construită pentru a- 
ceastă destinație in frumosul 
parc Progresul din Capitală — 
atenția iți este captată spre 
ti-ta-urile alfabetului Mor
se. ce se aud din sala de ra- 
diotelegrafie. „Conectați" pe 
lungimea lor de undă — ca 
să spunem așa — urmărim pe 
băieții și fetele. în bănci șco
lărești. concentrați pentru a 
„prinde" fără greșeală 
sajele. înșirîndu-le pe 
tie. Aici, reporterul nu poa
te pune întrebări... Dar stăm 
de vorbă. în holul alăturat, cu 
Marin Ioniță, secretarul comi
siei municipale de radioama
torism. „Ultimele antrena
mente pentru concursul de 
miine. duminică 
ne spune. Sînt 
dintre cei ce se 
start". Aflăm că 
etapa municipală 
natului de radiotelegrafie sală, 
probe de recepție viteză, re
cepție combinată ș: emisie
viteză. Vor participa radio
amatori de toate virstele, în- 
cepind cu pionieri; de la cu
noscuta stație colectivă a Șco
lii generale nr. 175. cu radio
amatorii de la recent înființa
ta stație YO3KDA. din comu
na Măgurele. Și finala 7

.Finala va avea loc la Ga
lați, in zilele de 14—16 apri
lie" — ne informează interlo
cutorul. Alte preocupări la 
radioc’ub ? Sint destule. A- 
matorii concursurilor de 
radiogoniometrie operativă
(așa-zisa „vinătoare de vulpi") 
meșteresc de zor la punerea 
la punct a aparaturii, pentru 
că peste puține zile va În
cepe un întreg șir de compe
tiții. incepind cu „Cupa 
Munteniei" și „Cupa Tran
silvaniei", la care bucureș- 
tenii vot să-si onoreze presti
giul deja ăștigat

în atelierul de cons'.rucții 
radio se muncește, la stație, 
dțiva operatori caută legături 
rare, dar
se pare 
printre 
parcului, 
metri^tii 
Ioniță — 
tiile.” ~ 
tile la urechi, cu aparatele in 
mină, caută, aleargă spre sem
nalele emise de undeva din- 
tr-un tufiș : ti-ta, H-ta... ! La 
radioclub este o zi obișnuită, 
de lucru.

me- 
hîr-

concursul 
dimineață 
doar o parte 
vor alinia la 

este vorba de 
a campio-

mai ademenitoare nl 
„joaca" 

arborii 
„Sint

— ne exnlică Marin 
care ișî încearcă sta- 

Caută vulpile". Cu căș-

unor copil 
seculari al 

tadiogonio-

V.T. MUREȘ
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t • AVIZ AMATORILOR... >
Echipele de handbal de Di

vizia „A“ Independența Car- 
pați Mtrșa și Universitatea 
Craiova sînt penalizate cu 
dte un punct în clasament. 
Șl aceasta pentru că antreno
rii odor două formații, Olim
piu Savu șl George Bur cea, 
au uitat că au un Jucător 
suspendat (D. Cojocaru) și, 
respectiv, unul (G. Panteli- 
mon) care nu șl-a trecut nor
mele de control, și i-au intro
dus în teren. Un „lapsus me
moriae*, deși nouă ni se pare 
o încercare de fraudă. care 
costă scump pe cele două 
formații, eraiovenii puțind să 
șî părăsească scena primei 
divizii. Cum și pe la alte 
sporturi se dau asemenea 
sancțiuni, este bine ca antre
norii să fie mai atenți. Iar 
dacă cele două formații sînt 
sancționate pentru lipsa de 
evidență a antrenorilor, nu 
am afiat încă, ce sancțiuni 
au primit adevărațil vlnovațl, 
Timpul nu este trecut...

• ANTRENOR HULIGAN I

La finalele de tineret ale 
„Da-ciadei", găzduite de 
sporturilor din Oradea, 
văzul și spre indignarea 
turor, antrenorul de 
Alexandru Chirilă l-a 
mult, după terminarea 
med. pe arbitrul Ștefan 
neșan. Pe bună dreptate, ducerea - - - - -
rad ea 1-â 
un ultim 
cu retragerea 
dații pe timp 
oerlnd. totodată, 
sflrșit ul anului 
nor să nu mai conducă spor
tivii în competiții. Sancțiuni 
pe care, desigur, biroul fede
ral le-a ratificat. Totuși, oare 
nu sînt prea bllnde aceste 
sancțiuni pentru ur. antrenor 
huligan 7

Sala 
în 

tu- 
judo 
păl- 
unui 
Mu- 
oon- 

O- 
eu 
șl 

gra-

Clubului Rapid 
sancționat 

avertisment 
unei 

de trei luni, 
ca pînă la 
acest antre-

• CONCURSURI UITATE
Nu cu mulți ani în urmă, in Capitală pasionați! echi- 

tațid aveau posibilitatea să asiste la numeroase Întreceri 
care prefațau sezonul competlțtonal propriu-zis șl care 
aveau nu numai rol ui de a populariza acest sport, ci șl, 
in primul rind, de a oferi posibilitatea verificării pregă
tirilor efectuate tn timpul iernii. Din păcate, acest fru
mos obicei a dispărut. în Capitală, unde se afiă trei 
cluburi cu secții puternice — Steaua, Dinamo, Olimpia 
— nu se mal organizează acum nici un concurs. Este 
adevărat, lipsa unei baze hipice constituie un obstacol, 
dar, deocamdată, aceasta poate fi suplinită dâ stadionul 
Olimpia, locul unde se desfășoară șl întrecerile de că
lărie ale pentatlonului modern. Sin tem siguri că, dacă 
ar exista mal mult interes și pasiune, ooncursurile de 
eciiitație din București șl^ar putea regăsi cadența, spre 

bucuria numenalilor suporteri ai echitației și în bene- 
firiul acestui atSt de frumos sport.

• BUCURII Șl... UMBRE
Festivitate de premiere, du

minică. în sala „Olimpia" din 
Timișoara. Pe cea mai Înaltă 
treaptă a podiumului au ur
cat baschetbalistele de la 
Voința București. Bucuroase 
pentru cucerirea titlului de 
campioane ale țării, dar și 
mî lini te din cauza comportă
rii reprobabile a publicului 
care le-a... huiduit ( ! ! ) fără 
nici un motiv. O atitudine 
căreia nu-i găsim nici un ca
lificativ și care nu face 
ste numeroșilor iubitori 
sportului din orașul de 
malul Begăi.

Campioanelor le-a ___
ștearsă, însă, amărăciunea, la 
aeroportul Băneasa, unde nu
meroși simpatizanți — prie
teni, rude — le-au. făcut o 

caldă primire.
• PERFORMANTE 

IN FAMILIE...
Giurgiuvenii descoperă, a- 

cum, mai mult ca ori cin d, 
pasiunea pentru sport. Tot 
mai mulți sint tinerii care își 
îndreaptă pașii spre secțiile 
de performanță ale cluburilor 
pentru 'a începe... drumul as
pru spre stele ! Printre cei 
care-i așteaptă cu oompetențl 
să le îndrume pașii se află 
și frații Ion și Mihai Zimni- 
caru, cărora li se adaugă și 
Paraschiva Zimnicaru, soția 
celui dinții. Baschetul, hand
balul și gimnastica au, la 
Giurgiu, sub îndrumarea aces
tor pricepnți dascăli, frumoa
se perspective,

Rubrico redactata de 
Emanuel FAN7ANEANU

cin
ai 
pe

fost

PE CÎND UN ROMAN 
AL TENISULUI?

Călătoream împreuna, de la Oradea la București, în ace 
eași cușetă. Cum se intîmplă în asemenea ocazii, ore e 
trec greu și limbile se dezleagă dincolo de conversație de 
complezență. Tovarășul de drum acumulase, intr-o bogată 
carieră de jucător și mai ales de antrenor, o experiență 
extrem de variată și fixase pe retină imagini de specialitate 
din lumea întreagă. Cum nici harul povestirii nu-i lipsește, 
mărturisirea a urmat aproape firesc : vrea să scrie ur» ro
man consacrat tenisului. Mi-a și povestit sumar un capitol 
în care eroina se pregătește pentru o finală Io Wimbledon 
și — în contrast cu suratele ei comjne — în loc să se 
preocupe de lungimea unei fuste, rememorează ordinea și 
numărul de flexiuni la ecre-și va supune genunchii pe odî- 
oaeo suprafața de iarbă. .

Nu e de mirare. Interesul extraordinar stîrnât în ultimul 
deceniu și jumătate, în țara noastră, de jocul de tenis s-a 
manifestat nu numai în mulțimea de copii care cu pus 
mina pe rachetă, ci și în multitudinea de opere beletris 
tice dedicate acestei discipline. L-am întrebat pe antreno
rul emerit Ștefan Georgescu dacă știe că există in acest 
domeniu o bibliografie amplă (făcînd abstracție de valoa
rea literară). Fostul căpitan-nejucâtor al echipei noastre de 
„Cupa Davis“ s-c arătat foarte interesat de un asemenea 
registru al literaturii tenisului. Pentru curiozitatea sa — 
dar și a multor altora, iubitori ai tenisului — voi reaminti 
doar citeva titluri care-mi stau la îndemînă : un roman în 
întregime închinat tenisului „Un zîmbet pentru univers" de 
Anton fofdache (Ed. Cartea Românească, 1980) ; nuvela 
„Marele șlem" în volumul ,,Clinele andaluz" de Constantin 
Mateescu (Ed. Eminescu, 1980) ; un roman țesut P© cana
vaua comentariilor Ic un meci de Cupa Davis „Voi de 
colo de la Biarritz" de Ion Nicolescu (Ed. Albatros, 1979) ; 
schița „Hotelul de pe terenul de tenis* dîn volumul „Po
ziția ființei" de Olimpiu Nușfeleanu (Ed. Albatros, 1982) ; 
Șl, de ce nu, volumul de versuri „Cîntece din patru vin- 
turi" de GuiHermo Vilas (Ed. Facla, 1981).

Mărturisesc, la rîndu-mi, că dacă aș fi directorul editu
rii Sport-Turișm aș medita la oportunitatea unei antologii 
românești a tenisului literar, care ar putea lua în consi
derare și schița „Tenis" publicată de Ionel Teodcrecnu in 
, Adevărul literar și artistic" în 1936 (și apoi intercalate 
In romanul „Arca lui Noe"), precum și nuvela despre tenis 
„Sflrșit de vacanță" semnată de Adrian Ozana în „Ro
mânia Kteroră" din 1939. Iubitorii de tenis ar putea avea 
astfel o carte a lor, pînă la apariția romanului promis Ic 
începutul acestor rînduri...

Victor BANCIULESCU

CORESPONDENȚII NOȘTRI
• LA TRADIȚIONALA COMPETIȚIE de cros, „Me

morialul George Băleanu", care a avut loc zilele tre
cute la Hunedoara, pe aleile pădurii Chizid, s-au în
trecut aproape 66-j de concurenți din 42 de cluburi și 
asociații sportive din diferite localități ale țării. Ediția 
« U-a a întrecerii a fost ciștigată pe echipe de Ce
tatea Deva, urmată in clasament de Metalul Hune
doara șf A.S.A. Sibiu. în probele individuale printre 
câștigători s-au numărat : Anîșoara Pădurean (Cetatea 
Deva) — junioare, Mihaela Budecan (Metalul Hune
doara) — senioare, Galion Popa (Tîmave Blaj) — ju
niori și iile Cioca (Alba Iulia) — la veterani. • LA 
BĂILE FELIX s-a desfășurat cea de-a lll-a ediție a 
concursului de șah Open „Cupa Felix", la care au 
concurat 161 de jucători, tn trei grupe valorice. La 
categoria maeștri pe primele locuri s-au situat : 1. 
Marian Domide (Calculatorul Buc.) 8 p, 2. Tudorică 
Rizea (Frigul Buc.) I p, 3. Ioan Mihuț (Electrica Ora
dea) 74 p. La celelalte „valori* au ciștigat : Constan
tin Carp (Nicotină Iași) 1.5 p — la categ. 1, ți Moise 
Cocoș (Minerul Bihor) 3,5 p — la categ. a Il-a. 9 
ECHIPA DE FOTBAL Minerul-Știința Vulcan, din Di
vizia „C*, nu mai are... credit la Hațeg. Formația din 
localitate, Avintul, fruntașa campionatului județului 
Hunedoara, a perfectat două jocuri amicale cu divi
zionara „C* pentru 27 februarie și apoi pentru 6 mar
tie. Dar de fiecare dată, spectatorii din Hațeg, cu bi
letele plătite, au așteptat zadarnic la stadion echipa 
din Vulcan. Indiferent de motivele neprezentării. ges
tul este tncaltficabiL • PROFESORII Mioara și Mir
cea Kosa, foști sportivi de performanță, acum cadte 
didactice la T ulcea, sint animatorii unei noi discipline 
sportive pe meleagurile tulcene, și anume, baschetul. 
Ei au înființat la Clubul sportiv școlar trei grupe în 
care activează aproape 50 de fete, cu predilecție pen
tru acest sport. Șase dintre ele au fost selecționate 
tn lotul național de speranțe ca pjvoțL Se disting 
Dorina Tudose (162 cm — născută In 1969), Florentina 
Nikitov (160 — 1M9) fi Rodica Be jenaru (115 — 196S). 
Echipa alcătuită de soții Kosa se pregătește acum 
pent-u turneul final al campionatului de junioare III. 
Relatări de la: L Vlad, L Ghișa, N. Sbuchea, P. Comșa.

ECONOMII In bugetul dv. optînd 
PENTRU PETRECEREA ÎN EXTRASEZON
A VACANȚELOR SAU CUREI BALNEARE

STAȚIUNEA
Mxrde, 
aprilie

Iunie, 
iulie, 
august 
»epu

ECONOMIE NB. ZILE

Căciulata, hotel 1.863 Iei 2.249 lei 536 lei 18
Ef. Nord, hotel 1.607 lei 2.627 Iei 1.020 lei 18
Mangalia, hotel 1.807 lei 2.627 lei 1.020 lei 18
Felix, hotel 1.777 lei 2.616 lei 869 Iei 18
Sovata, hotel 1.814 lei 2.6W lei 832 lei 18
Herculane, hotel 1.847 lei 2.646 lei 832 lei 18
Covasna, hotel 2.142 lei 2.940 lei 798 lei 20
Buziaș. hotel 2.121 lei 2.646 lei 525 lei 20
Tusnad 2.016 lei 2.667 Iei 651 lei 20
Vatra Dornei, hotel 2.148 lei 2.667 lei 525 lei 20

Odihna

Poiana Bv_ hotel 1J87 lei 1.701 lei 504 lei 12
Sinaia, hotel 1J04 lei 1.633 lei 554 lei 12
Predeal, hotel 1J59 Iei 1.618 lei 459 lei 12

452 lei — 6 zile la vile In stațiunile: Predeal, Sinaia, Tușnad. 
444 lei — 8 zile la vile în stațiunile: Bușteni, Breaza, Lacu 
Roșu, Borșa, Borsec.
1.323 lei — 18 zile în vile in stațiunile : Vatra Dornei, 
Govora, Herculane, Olănești, Călimănești, Căciulata.
Informații și înscrieri la Agențiile tie turism ale I.T.H.R. 
București din : Str. Tonitza nr. 13 (telefon 14.95.94), Str. 
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 Qriviței nr. 139, 
Str. Luterană nr. 4 (telefon 14.21.77/2957).
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URMATI-I EXEMPLUL!
DE CURSANT!

TOFAN

TORENTE ACROBATICE

Tiberiu STAMACOSTEAMircea

fizice in cele mai bune 
cadru ? lată tema paginii

de bază 
predării 

clasele 
elemente

Ciirt prim, ciad «oare la ttrilueefte putemie, lecția de edu
cație fizici ie face In aer liber, ea la Școala generală nr. 12S 

din Capitali

cunoștințele lor. 
Aureliei Stolcescu 

Victor Tibacu, 
numai de la ac-

prezintă în

școlar 
nu renunți la serviciile 
nevoie) 
sport < 
ieri.
in continuare, eata să 
alături de scoală, să 
line cu același spirit 
ruire, cum au făcut-o 
Întreacă* să contribuie 
marea si crrșter-a viitoarelor 
generații-

Este foarte bine, de aseme
nea. că inițiativa lansării a- 
cestor acțiuni metodice de 
îndrumare a învățătorilor va 
cuprinde toate șectoarele Ca
pitalei. Un lucru bun care se 
va proiecta in munca celor 
ce modelează copiii șl in pla
nul educației fizice, asiettrtn- 
du-le deprinderi motrice, o 
dezvoltare armonioasă. Pe 
clnd initiative similare sl in 
celelalte municipii ?

învățătorii 
Mal bine de 

au avut prilejul 
sau să-și relm- 
notiuni

Văzindu-l lucrînd. nici n-ai zice că tn sală e aproape la fel 
de frig ca afară... Foto : Vasile BAGEAC

Pentru acasă veți repeta

ai celor 
multă

ÎNVĂȚĂTORII POT FI Șl PROFESORI DE SPORT!

Un fapt demn de consem
nat. o Inițiativă lăudabilă. 
Aparține Inspectoratului șco
lar al Capitalei, prin inspec
torii rr. oaiștl de specialitate 
Silvia Ionescu si Eugen Scar
let, precum șl celor din sec
toare. Din dorința de a veni în 
sprijinul perfecționării mun
cii Învățătorilor au fost orga
nizate, In acest trimestru de 
scoală, două reușite acțiuni 
melodice de îndrumare.

Frlma, pentru 
din sectorul 
500 dintre el 
să cunoască 
prospăteze _____
legate de cerinttle 
educației fizice la 
I—IV. N-au lipsit 
din atletism (disciplină lferg 
accesibilă elevilor) vizlnd teh
nica alergării, aruncărilor și 
săriturilor. S-a avut, de ase
menea, In vedere prezentarea 
unor element» din gimnastică, 
activitate cotidiană In scoa
lă. dimineața, cu ,reprlze“ de 
înviorare șl În pauza mare, 
prin exerciții de ansamblu.

Cea de a doua acțiune me
todică a avut loc in sectorul 
2. acolo unde altl peste 500 
de Învățători s-au aflat prin
tre participant. Tematica, 
aproximativ azeeașl ca sl cea 
prezentată Învățătorilor din 
sectorul «

multe cazuri rezolvări 
Tg. Jiu precum și de

ACJIUNI METODICE 
DE ÎNDRUMARE

fericite. Vrem să credem că 
alții nu pot fi izolate. Consl-

Lectil-modsl de educate fi
zică au completat cele două 
acțunl metodice, care au fost 
primite cu multă receptivi
tate. Totl, cum ne-am putut 
da seama au fost interesați 
să valorifice cit mal mult ex
periența unor cadre de spe
cialitate, a unor profesori 
care, deși au trecut de pra
gul... pensionării, lată răs
pund cu mult entuziasm la 
chemările colegilor mai ti
neri, ale Învățătorilor, împăr
tășesc din ................
Este cazul 
și al lui 
nelipsit! nu 
tiunile metodice semnalate 
aici, ci prezenti la multe al
tele initiate de tnvătători, tn 
diferite sectoare, avlnd ca 
obi-ctlv atragerea copiilor din 
clasele I—IV tn Întrecerile 
„Dacladei", De bună seamă că 
este foarte bine că Inspecto
ratul școlar al Capitalei 

(be- 
) ale unor dascăli de 
cu recunoscute merite 

dornici astăzi să activeze 
se afle 
o spri- 
de dă- 
o viată 
la for-

O întrebare rostită 
recent la toate plena

rele anuale ale consiliilor județene pentru educația fizică șl 
sport: care este statutul celor ce îndrumă - și prin exercițiu 
fizic organizat - pașii elevilor din „clasele mici** î Evident este 
cazul învățătorilor.

Beneficiind, ca orice cadru didactic, de un instrumentar me
todic adecvat — o programă școlară cu cicluri de lecții. învă
țătorii au totodată la dispoziție un „ABC** pentru CLASELE 
I—IV ; practic, un îndrumar privind in exclusivitate mijloacele șl 
metodele de predare a educației fizice cu cei mici. Iar pe
riodic ei sînt prezenți la cursuri de perfecționare inițiate și 
organizate de liceele pedagogice șl inspectoratele școlare, in 
colaborare cu consiliile județene pentru educația fizică și sport 

Rezultă de aici că învățătorilor li s-a creat un cadru cores
punzător de pregătire menit să asigura copiilor predarea edu- 

condiții. Cum se materializează 
de față—

Problema dezbătută 
exemplele oferite de învățătorul din _ .
derăm că acolo unde învățătorii sînt sprijiniți de profesorii de specialitate, de conducerile de 
școli, rezultatele sînt cele dorite și așteptate. Evidențiind reușitele, subliniind și unele ne- 
împliniri, rămînem la ideea că nu în toate cazurile primii modelatori ai elevilor,
din clasele mici, iși respectă statutul. Dimpotrivă, mai întîlnim situații in care cu prea 
ușurință (și nemotivat I) se trece peste lecția de educație fizică, înlocuind-o cu alte materii,
spre insatisfacția copiilor, în detrimentul sână tații lor. lată de ce in înțelegerea rostului
exercițiilor fizice cu elevii din clasele I—IV n-ar trebui să opereze numai dispozițiunile ofi
ciale, transmise de Ministerul Educației și Invățămîntului, prin inspectoratele școlare, d
in primul rînd convingerea fermă a învățătorilor că lecția de educație fizică se înscrie nemij
locit in sprijinul activității lor, al formării multilaterale a copiilor pentru muncă și viață—



NE MAINE MAI

Orașul canadian Edmonton 
este departe nu numai 
pentru noi, dar și pentru 

...canadieni I Aproximativ 13.000 
km de la București și 3 000 de 
km de la... Montreal, în vestul 
îndepărtat al Canadei : Edmon
ton, oraș nou, atestat ca atare 
de numai 91 de ani, 
700 000 de 
40 000 de 
sportivă.

Insă Edmonton, 
de a Xll-a ediții 
Jocurilor Mondiale 
este, totuși, foarte 
noi. Mai puțin de 
exact 97 de zile pină la inau
gurarea Universiadei de vară 
‘83. pe „Commonwel Stadium", 
cu 62 000 de locuri, construit o- 
cum 5 ani.

Universiadele, aceste olim
piade studențești intermediare, 
ou devenii în ultimii ani, din 
1977, obiective foarte importante 
pentru sportul românesc, ultima 
dintre ele, desfășurată in anul 
1981 la București, fiind o ade-

doar cu 
locuitori, dar cu 

studenți, cu tradiție

gazda celei 
de vară a
Universitare, 
aproape de 
100 de zile,

TEST PENTRU JOCURILE OLIMPICE DE L
DESPART 97 DE ZILE! TRADI

■r

vârâtă sărbătoare sportivă a ti
neretului universitar din întrea
ga lume, onorată cu succese 
deosebite de către studenții 
sportivi români. O ambianță ex
traordinară, rezultate excelente, 
cu alegerea cehii de al 10-lea 
sport, luptele, core au adus un 
mare număr de medalii pentru 
delegația sportivă a U.AS.C.R. 
In 1981. gazdele Universiadei, 
și-au ales luptele, iar cei ce pri
mesc acum Universiada de la 1 
Iulie la 11 iulie 1983 au ales 
ciclismul. Iar studenții români 
onorează și această alegere tri
miți nd o echipă, prefigurind ast
fel o participare cvasigenerolă, 
cu ambiția de a ocupa din nou 
o poziție fruntașă la Jocurile 
Mondiale Universitare de vară.

Universiada '83 va fi, in ace
lași timp, un test general pentru 
Jocurile Olimpice de vară, de Io 
Los Angeles, din anul viitor. In a- 
ceasta direcție iși îndreaptă a- 
tenția sportivii, antrenorii și spe
cialiștii loturilor sportive stu
dențești la toate sporturile

înscrise în program, lată de ce 
este necesar ca cele 97 de zile, 

rămas pinâ la 
deschidere a U- 
la Edmonton, sâ 
plin pentru pre-

moi 
de 
de 
din 
competițiile interna- 
pină atunci să fie 
acest scop. încă 3 

finisare a pregătirilor

care au 
festivitatea 
niversiadei 
fie folosite 
gătire iar 
țjonale de 
folosite in 
luni de 
făcute cu sîrguință, dar și cu 
dozajul necesar, in așa fel In
cit, in perioada Universiadei ca
nadiene sportivii noștri să poată 
atinge virful de formă. O eta- 
pizare și un control riguros al 
pregătirilor făcute fiecărui lot 
sportiv studențesc va ajuta la 

obiectivelor propuse, 
unei

atingerea
in condicile dificile ale 
concurențe crescînde.

Timpul scurt rămas pină 
inaugurarea celei de a

la
Xll-a 

Universiade de vară trebuie să 
mobilizeze la maximum pe toți 
cei ce sînt angajați în pregăti
rea participării la cel mai 
mare eveniment sportiv al a- 
nului 1983 I

EDMONTON - ORAȘUL SPORTULUI Șl AL VERDEȚII...
Edmonton, una din cete mai mari aglomera

ții urbane ale regiunii Alberta, inima acestei 
zone înfloritoare din vestul Canadei, va fi 
gazda Jocurilor Mondiale Universitare din a- 
cest an. Fondat ca oraș in 1892, Edmontonul a 
devenii. In scurt timp, un important centru 
minier, comercial, aeronautic fi studențesc. 
Un superb coridor de verdeață, lung de 15 km, 
care traversează orașul, precum și parcurile 
existente i-au determinat pe ecologi să-l nu
mească „Green Survival City". Oraș modern, 
Edmonton dispune de o universitate — a treia 
ca importanță in invățămintul superior cana
dian —, numeroase centre de artă, teatre, o 
trupă de balet, orchestră simfonică, operă, 11 
biblioteci municipale, 70 de galerii de artă, un 
planetarium și numeroase muzee. Locuitorii 
orașului tini mari amatori de sport fi mtndri 
de fcpttd că orașul lor găzduiește, tn interval 
de 5 ani, două mari competiții internaționale : 
in 1979 Jocurile Commonwealth-ului, iar în iu
lie 1983 Uinversiada. Dispunînd de instalații 
sportive moderne. Edmonton poate găzdui, in 
excelente condiții, manifestări de amploare, 
gazdele, după cum spunea Alex Fallow, preșe
dintele Consiliului de administrație al Univer
siadei, doresc „din toată inima să transforme 
orașul lor intr-im mare centru mondial al spor
tului universitar".

Unde vor avea loc întrecerile Universiadei ? 
<♦14—twwi X» fi gdzdutt de stadionul central, 

const-utt in 1979 De atund el a fost renovat, 
tribunelor addugtndu-li-se un etaj, astfel că 
întrecerile vor putea fi urmărite de 61 000 de 
spectatori. Suprafața pistei, tn lungime de 400 m, 
este acoperită cu „Chevron 400", pistele de 
elan ale probelor de sărituri fiind și ele aco
perite cu o suprafață sintetică. Un tablou de 
afișa:. instalat In partea de nord a stadionului, 
va face cunoscut performanțele atleților, pre
cum și rezultatele înregistrate în alte locuri 
ale competiției.

La citeva minute de Satul universitar se află 
Field House, locul unde se vor desfășura în
trecerile de baschet. Sala este echipată cu un 
planșeu de lemn dur fi permite vizionarea 
meciurilor de către 10 000 de spectatori.

asemertea, meciurile de baschet se vor derula 
și tei sălile gimnasiilor Universității Alberta și 
In două școli secundare, aflate In apropiere. 
Cicliștii au la dispoziție velodromul Argyll, si
tuat la ÎS minute de Sat. A fost construit tn 
1973, avind o pistă tn lungime de 333,3 m, cu 
o înclinație de la S la 32 grade. Turnul de 
cronometraj șl control se află deasupra tribu
nelor, iar un tunel permite accesul spre teren 
și spre locurile de odihnă și recreare. Un ta
blou de afișaj portabil va fi utilizat pe par
cursul Jocurilor, iar rezultatele vor fi verifi
cate cu o cameră „foto-sprinf, cu sistem de 
control video. Cursele pe șosea vor avea loc 
pe șoselele din împrejurimile Edmontonului.

Centrul Kinsmen, amenajat tn 1377, va găz
dui toate competițiile de natație. Aici se află 
o piscină de 30 m, una de tncălzire de 30 m, 
un bazin de sărituri de 23 m ți unul de an
trenament. Bazitul de sărituri are 5 m adln- 
cime, dispuntnd de 4 platforme fixe (la 3 m, 
5 m, 7,5 m și 10 m) și una mobiM la 1 m. Tri
bunele au □ capacitate de 4 500 de locuri.

sorîmpru se vor reuni la arena Institutului 
de tehnologie. Construită tn 1973, această arenă 
da 1 700 mp dispune de 12 planșe, din care 
una re fi rezervată pentru finale. Aceste plat
forme, realizate din lemn, au o înălțime de 
15 cm, iar cea rezervată finalelor de 00 cm. O 
sobă adiacentă, echipată cu 10 piste, va ft des
tinata antrenamentelor.

Glmnaștil și voleibaliștii au un punct co
mun : Northlands Coliseum, un complex de 
5 etaje, care permite unui număr de 16 000 de 
spectatori să urmărească întrecerile. In plus, 
pentru volei mai sînt rezervate alte trei sili 
In care vor avea loc disputele preliminare.

In sfirșit, tenisul. Noile terenuri ale Univer
sității Alberta situate la 10 minute de Sat, 
vor permite celor 3 000 de spectatori să-i ur
mărească pe așii „rachetelor* universitare. 
Opt terenuri, aflate tn jurul arenei principale, 
vor găzdui cele citeva sute de partide.

Iată, deci, ci Edmontonul este gata să-și pri
mească oaspeții. Să sperăm că pe arenele 
amintite, sportivii noștri vor realiza noi per- • 
formanțe de prestigiu.

AntrcnorU au stabilit planul de lucru, 
poate începe...

EMILIA, RODICA Șl

PREGĂTESC NOI
ALE GIMNASTICII
Reintilnire plăcută, la sala 

de gimnastică de la Comple
xul „23 August" din Capita
lă, cu citeva campioane ale 
gimnasticii noastre, cu sporti
ve care, pe multe arene ale 
lumii, au reprezentat cu cins
te mișcarea sportivă româ
nească. Emilia Eberle, Dumi
trița Turner, Rodica Dunca, 
aureolate cu aur la Campiona
tele mondiale de la Fort 
Worth, in 1979, și cîștigătoare 
ale „aurului" la Universiada de 
la București, se află acum din 
nou în febra marilor între
ceri. Spunem mari întreceri 
deoarece pentru aceste gim
naste evenimentul competițio- 
nal major al anului II repre
zintă Jocurile Mondiale Uni
versitare din iulie, de la Ed
monton. Forma bună mani
festată de Rodica Dunca la 
„Cupa mondială" de la Za
greb, ca și dorința exprimată 
de Emilia Eberle și Dumitri- 
ța Turner de a-și aduce 
continuare contribuția la 
ținerea unor noi 
ternaționale in 
noastră feminină 
precumpănitoare
ționarea acestor 
cute gimnaste în lotul care se 
pregătește pentru dificilul exa
men din Canada, 
coordonator 
ajutat de 
și de coregraful
Hie, a elaborat un plan spe
cial de repunere in formă 

-competițională a acestor spor
tive și există mult optimism 
că toate gimnastele menționa
te se vor situa in prim-pla- 
nul Întrecerilor ‘ - — -
monton. 
subliniem 
sebite pe 
Silvia și 
Arad, cu 
este gata 
rice examen competitional.

Startul 
pregătire 
pentru 
dă s-a dat încă din luna de
cembrie, la Pirîul Rece, cu o 
etapă de refacere și de pre
gătire fizică generală. Toate 
componentele — Rodica Dun
ca, Emilia Eberle, Dumitrița 
Turner, Nicoleta Profir, Mi- 
haela Ricin și Li via Dascălu 
— au răspuns cu conștiincio
zitate la programul de muncă 
stabilit, astfel că diferențele 
valorice dintre sportive au 
fost In mare măsură reduse,

în 
ob- 
in-succese 

gimnastica 
au fost atuuri 

in se'.ec- 
binecunos-

Un nou antrenament

DUMITRIȚA

MEDALII
ROMANEȘTI

Ca și la 
sau la orii 
polisportiva 
tismul estJ 
principalul I 
In același I 
mare de ■ 
tletlce ren 
sursă a... J 
culele în I 
general în 
mul. Pe c 
In vedere 
țlei, este • 
atletismul 
de la Edm 
prima linii 
un plan 
inaugurală 
mondiale 
sinki.

A fost a 
în toamnă, 
31 de can 
montor^^. 
co nd i ți 
au fost fi: 
care trebui 
cern publii 
ele sînt m 
necesară, c 
ficientă pe 
zența 
J.M.U. 
10,45 ;
— 46,50 ; 8 
m — 3:40,0 
10 000 m - 
14,00 ; 400 
m.ob. — 8:2 
m ; lungim 
nă — 16.6 
19,50 m ; d 
can — 75,0 
m ; decatlc 
minin : 100
— 23,10 ; ■ 
m — 1:58,5 
3 000 m — 
13.10 ; 400 
me — 1.90 
m ; greuta

la ora actuală putîndu-se 
vorbi de existența unui lot 
omogen, cu exerciții de compe
titivitate internațională, la 
care se lucrează zilnic pen
tru asigurarea automatismului. 
După aprecierea 
lui coordonator, toate 
au exerciții — la toate 
ratele — de nota 10. fapt 
reprezintă o primă bătălie 
tigată. Problema care se 
acum în fața colectivului 
tehnicieni și sportive este a- 
ceea de a se face multe cit 
mai multe repetări, retușuri și 
ajustări, 
startului 
care vor 
intra în 
a României, 
un nivel cit mai ridicat, pen
tru a continua tradiția fru
moaselor succese repurtate, 
pe arenele Universiadei, 
Sofia, Ciudad de Mexico 
desigur. București, Universia
de în care gimnastica femini
nă românească s-a situat de 
numeroase ori pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului. 
Sînt temeiuri să se aprecieze 
că și * — ‘
noastre 
pagină 
tivă.

antrenoru- 
fetele 
apa

ce 
cîș- 
află 

de

pentru ca la ora 
cele patru gimnaste, 
dobindi onoarea de a 
delegația studențească 

să evolueze la

la 
și.

pr
: ni
200

Ne pun ei 
noua genl 
Pină una-ă 
Anca Pătr 
neri de tal 
adevărat s 
ei. avem o 
pe Cârmi 
campioană1 
acum mor 
istoria Ino 
dinții med 
supremă, c 
medalii, 
aurului. In 
mopdial u 
rea, într-c 
rie, a mu' 
nale. Sînt, 
suficiente 
tie. Dar C 
de tlnără 
sportivă.., 
din ramur 
ideală a i 
coboară ve 
să trăiască 
oricît de i 
tea. Are i 
anul acest 
Cea mal 
tie. In orc 
Universiad

Edmonton fetele 
înscrie o frumoasă 

gimnastică spOr-

la 
vor

de

Antrenorul 
Gheorgbe Gorgoi, 
Iulia Rotărăscu 

Alexandru

•it
de datoria noastră, fie 
treacăt, să menționăm

Este
Si in
că o mobilizare asemănătoare, 
aceeași hotărire de a evolua 
cu succes se manifestă și Ia 
lotul masculin, din care fac 
parte unii dintre cei mai buni 

■ gimnaști al
Nicula, Dan 
tin Pintea, 
Alexandru 
Georgescu.

pi

țării : Emilian
Odorhean, Valen- 
Octavian Ionașiu, 
Nistor, Aurelian

de la Ed- 
Este aici locul să 

și eforturile deo- 
care le-au depus 

Mihai Breștean, la 
Emilia Eberle, care 
acum să susțină o-

programul de 
lotului feminin 

Universia-

in 
a

apropiata
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CEREMONIA 
K DESCHIDERE e 1CEțtMOMA 
K INCHTJFRF p Bazinul principal al centrului de natație Kinsmen, 

locul unde vor avea loc întrecerile de înot

SPORTIVII ROMÂNI LA UNIVERSIADE
Dintre sportivii români victorioși la întrecerile Universia

delor vom aminti pe gimnasta Nadia Comâneci - 5 me
dalii de aur, Inotâtoarea Carmen Bunaciu - 4, tenismana 
Virginia Ruzici - 3, gimnasta Teodora Ungureanu - 3, te- 
nismanul Florin Segârceanu - 3, atleta lolanda Balaș - 2, 
gimnastul Dan Grecu - 2, atletul Hie Floroiu - 2, gim- 
naștii Emilian Nicula — 2 șl Dan Odorhean — 2.

Aur Argint Bronz Total
1. 1959 - Torino 2 1 2 5

II. 1961 - Sofia 6 6 8 20
III. 1963 - Pono Alegre nu am participat

IV. 1965 — Budapesta 3 4 4 11
V. 1967 - Tokio nu am participat

VI. 1970 - Torino — 4 2 6
VII. 1973 — Moscova 4 ( 7 8 19

VIII. 1975 - Roma (atletism) 2 6 4. 12
IX. 1977 - Sofia 11 10 14 35
X. 1979 — Mexico 13 3 15 31

XI. 1981 — București 30 20 17 67

Constantin MACOVEI

RODICA DUNCA
Sînt cițiva ani buni de 

cînd Rodica Dunca se află 
constant In rîndurile echi
pei reprezentative feminine 
a tării noastre, evolulnd 
— In această calitate — 
In Importante sl dificile 
confruntări internaționale. 
Alături de Nadia, Emilia, 
Dumitrița, Mellta si Marl- 
lena, Rodica sl-a adus o 
contribuție valoroasă la 
clștlgarea titlului de cam
pioană mondială pe echipe 
In 1979, ea si a medaliei 
de argint pe echipe la 
Jocurile Olimpice din 1980. 
In 1981, la Universiada de 
la București, Rodica Dun- 
ca a lost din nou laureată 
cu aur in cadrul selecțio
natei studențești a Româ
niei, iar medalia de bronz 
la blmă, cucerită la cam
pionatele europene de la 
Madrid, atestă o dată in 
plus ridicata cotă valorică 
a acestei gimnaste. Dacă 
In cariera el sportivă Ro
dica n-a realizat un mal 
mare succes individual, a- 
ceasta s-a datorat -ghi
nionului" de a fi avut co
lege de generație ca Na
dia. Emilia sau Dumltrița. 
Poate că la Edmonton...
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Vladimir MORARU i

UNAȚI Șl GINDURILE LOR TEMERARE

românească are si

Geo RAEȚCH1

CATALIN MOICEANUO
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Radu VOIA

la 
la

in 
ri.
d

cită 
la 

sale

Uni- 
de Me- 
Promi- 

medalii. 
să spu-
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dreptul record- 
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aceeași săp-

în cazul acestei ad- 
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reprezentativa 
antre- 

Anatol Grințescu, Iuliu 
si Cornel Rusu, Univer- 
înseamnă un obiectiv

NEBIOLO, președintele 
simțit minunat cu toții 
sportiv magnific" ; GUI- 
PORTILLO, președintele 
mexicane : „Am asis-

CUVÎNTU L!
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slnt
eu...

Mol-

cu at-

. _ nos-
făurîtă de-a lungul edi-‘ 

care 
1981
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fe- 
ca- 
aer 

R. r.

ANGELES
IGAȚIILE ATLEȚILOR

— 85,00 m ; suliță — 65,0.0 m ; 
heptatlon — 6 200 m.

Pe cine vom conta pentru 
îndeplinirea obiectivelor pe 
care și le-a propus atletismul 
nostru la Universiadă (4—5 
medalii, dintre care două de 
aur) ?

In lot figurează cîteva din 
marile vedete ale atletismului 
românesc, în frunte eu sări
toarele in lungime Vali Iones- 
cu și Anișoara Cușmlr. Vor 
concura la întrecerea studen
țească și cele două învingă
toare la ediția din 1981 de la 
București, Doina Melinte si 
Florența Crăciunescu. Mai no
tăm, dintre candidate : sprin
terele Natalia Caraiosifoglu 
(100, 200 m). Daniela Matei, 
Niculina Lazarciuc, Iboia Ko- 
rodi, Stela Manea (400. 4X400 
m). Cristina Cojocaru (400 mg), 
semifondistele Maria Radu și 
i’itica Junghiatu, aruncătoare

le Mioara Boroș (greutate) și 
Corina Girbea (suliță), hepta- 
tlonista Corina Ți frea. Și lo
tul băieților este numeros, 
alături de alteți cunoscut! (Pal 
Pailfy, Ion Oltean, Horia To- 
boc, Bedros Bedrosian, Gheor- 
ghe Cojocaru, Tudorel Vasile, 
Nicolae Bîndar) figurînd si cî
teva speranțe de ultimă oră
— Petre Drăgoescu, Eugen Po- 
pescu. Dan Simion. Albert 
Meheș.

Desigur, lotul se va trans
forma. treptat. în echipă, pe 
măsura înaintării în sezonul 
în aer liber. Cei care var ob
ține ..pașaportul Universiadei" 
vor avea de apărat o frumoa
să tradiție a atletismului 
tru.
țiilor precedente, între 
Mexico 1979 și București 
rămin ca puncte de referință.

Sopterîan va merge la Ed
monton în postură de auten
tică vedetă a 
ca una care a 
mul Jocurilor 
versitare și la
xico, și la București, 
siunile sale : două 
Cunoscînd-o, nu putem . 
nem decît atit : avem toată în
crederea că de la speranță la 
reușită e, 
mirabile 
scurt.

Natația
un alt „filon al speranței^ — 
tinăra echipă de pqIo. De fapt, 
in sportul nostru cu mingea 
pe apă se simte un suflu nou. 
adus de „valul" lui Hagiu, 
Moiceanu, Ardeleanu. Ei, îm
preună cu ceilalți tineri, s-au 
alăturat jucătorilor mai experi
mentați în tentativa de afir
mare a poloului românesc în 
lume. Pentru 
națională, condusă de 
norii 
Capșa 
siada 
major, ea avînd de apărat me
dalia de aur obținută în 1977 
și cea de bronz, cucerită în

Vali Ionescu nu mal are 
nevoie de prezentare. Ar 
fi suficient, poate, să «pu
nem că Vali este cea mal 
bună săritoare în lungime 
a lumii. Singura care s-ar 
putea supăra ar fi Ani- 
șoara Cușmlr, dar deo
camdată recordul mondial 
stabilit la 1 august 1982 la 
București șl titlul de cam
pioană europeană cucerit 
ta septembrie, anul trecut, 
la Atena o așează pe 
eleva Iul Mlhai Zaharla In 
fruntea topului. Este ade
vărat, Anișoara a avut un 
sezon de sală mal bun, 
dar recordmana mondială 
— care lai anunțase am
bițiile limitate pentru in
door — a reușit, aproape 
numai din orgoliu, un «.92 
m aflat la doar doi cen
timetri de recordul mezi
nei.

In vară. recordmana 
mondială (absolventă a 
Institutului de Educație Fi
zică șl Sport din Bucu
rești) va avea două exa
mene grele, Ia Edmonton 
și Helsinki. Va fi, de fie
care dată, 
atacurilor.
încrezătoare, 
ne-a spus 
sezonului de sală, 
actualului record, 
nu va rezista, că 
record va 
de 7,S0 m 
Dar că lr< 
manei va 
nume...

tlnta tuturor 
Dar Vall este. 

Mal mult, 
la încheierea 

că cifra 
7,20 m 
viitorul 
aproape

urmă cu doi ani (dacă nu 
cumva țintesc la schimbarea 
ei într-una de metal mai pre
țios...). însă gîndurile tuturor, 
antrenori sau jucători, merg și 
mai departe, pînă spre Olim
piadă. Edmontonul trebuie să 
reorezinte, de aceea, un episod 
fericit In marea cursă de afir
mare a poloulul nostru. Ade
văr cunoscut, Înțeles pe de
plin, drept care — o spun cu 
toții — nici un efort nu poa
te fi prea mare pentru un loc 
pe podiumul Universiadei !

Ascensiunea lui Cătălin 
Moiceanu spre marea per
formanță reprezintă o do
vada in plus că... așchia 
nu sare departe de trunchi. 
Fiul marelui ciclist de 
odinioară Gabriel Moi
ceanu calcă. Intr-adevăr, 
pe urmele tatălui $1 ne 
oferă frumoase satisfacții 
sportive. Cu deosebirea că 
afirmarea Iul Cătălin se 
produce Intr-o altă disci
plină, al cărei element de
terminant rămlr.e. ca șl 
în ciclism, alături de .in
spirație*, șl multă, multă 
transpirație. Fădnd parte 
dintr-o generație de ex
cepție, formlnd împreună 
cu Vlad Hagiu si Florin 
Ardeleanu un veritabil trio 
al poloulul. Cătălin Moi
ceanu a trăit de-acum 
bucuria succesului, egală 
cu medalii la Universia
da precedentă sau la eu
ropenele de Juniori. Dar 
redutabilul stingad știe că 
drumul spre afirmarea de
plină e abia la Început șl 
nu e deloc ușor. Iar un 
obiectiv de seamă pe acest 
drum ti constituie marea 
întrecere de la Edmonton, 
vizavi de care gîndurile 
sale șl ale colegilor săi 
stat — s-ar putea oare 
altfel dnd numeri numai 
20 de primăveri 7 ! — cu 
adevărat cutezătoare...

Numeroase personalități ale vieții spor
tive internaționale au exprimat, pe par
cursul și Ia încheierea Universiadei de la 
București, impresii asupra desfășurării în
trecerilor, condițiilor de organizare, at
mosferei calde, prietenești care a domnit in 
rindul participanților. Citeva extrase din 
opiniile exprimate ne vor aminti de acele 
clipe de neuitat ale Universiadei — 81.

DR. PRIMO
F.I.S.U. : „Ne-am 
la acest spectacol 
LLERMO LOPEZ 
mișcării sportive 
tat la o Universiadă magnifică" ; CARL 
SCHWENDE, președintele federației de 
scrimă din Canșda : „Românii s-au pre
zentat excelent" ; prof. dr. LUDOVIT KO- 
MADEL — Cehoslovacia, președintele Co
misiei medicale F.I.S.U. : „Asistența medi
cală a fost excelentă" ; FEDOR RADMANN, 
directorul Departamentului de promoție al 
firmei ADIDAS : „Cele mai frumoase Im
presii le am din satul Universiadei" ; prof, 
dr. MOMIR GIUROVICI, șeful delegației

din Iugoslavia : „Felicitări sincere tuturor" ; 
NIKOLAI RIASENTEV, șeful delegației so
vietice : „Un aport la cauza destinderii, pă
cii și prieteniei" : MOHAMED HASSAN 
MOGAMAR, antrenorul echipei de volei a 
Sudanului : „Bucureștiul are un farmec 
deosebit" ; BJOERNE VAEGOE, — Suedia, 
cîștigătorul probei de spadă : „Românii au 
făcut totul pentru o atmosferă de sinceră 
amiciție" ; YUAN WEIMIN, antrenorul e- 
chipei feminine de volei a R. P. Chineze ; 
„Poporul român este ospitalier și priete
nos" ; LARRY McCOLLUM, adjunct al șe
fului delegației S.U.A. : „Ne-am simțit ex
celent în România" ; ADRIANA VELCE- 
VA, jucătoare de tenis in echipa Bulga
riei : „Universiada ne-a dat prilejul să ne 
înțelegem în cel mai frumos limbaj din 
lume — acela al prieteniei" ; JEAN-PAUL 
CLEMANCON’ — Franța, președintele Sub
comisiei tehnice de water-polo din cadrul 
F.I.S.U. : „Sportivitatea publicului, ad
mirabilă" ; MAROTI IANOS, conducătorul 
delegației din Ungaria : „Felicitări pentru 
felul cum a fost organizat totul".

FLORETA CU AUR ȘI ARGINT A AUROREI DAN 
lor din anul I — au ieșit mai 
mult in lumea mare a scrimei,

. Elisabeta Guzganu, Csila ~ 
parcsics și Rozalia Oros 
bine încadrate — zic eu, 
modestie — de Marcela 
dovan-Zsak și Aurora Dan. Și, 
vă rog să mă credeți, dacă 
vom obține rezultate de pres
tigiu la Universiada de la Ed
monton, vom face treabă bună 
și apoi, Ia puțină vreme, 
campionatele mondiale de 
Viena".

O vedem pe Aurora cu 
nerăbdare trage cu ochiul 
alergarea coechipierelor 
pe asfaltul curții, așteptînd ca 
acestea să termine pentru a 
intra și ea în ritmul asiduu și 
cotidian al pregătirilor. Auro
ra trebuie să evite deocamdată 
contactul cu o asemenea 
prafață dură, fiind abia 
nită după un accident la 
nă, care a ținut-o în 
planșei mai mult de o 
traumatism rezolvat 
de reputatul medic ortoped 
Dumitru Tomescu. A ratat, 
din această cauză, turneul de 
categoria A de la Torino, ur
mează insă cel de la Minsk, la 
fel de puternic. „Serima ră
mîne un sport de maturitate, 
indiferent de vîrsta celui eare 
aspiră Ia performanță. Con
tează foarte mnlt mobilizarea 
sportivului, aportul celui de

Scrima a fost una dintre dis
ciplinele sportive caie și-au a- 
dus din plin contribuția la
Înalta reprezentare a sportu
lui studențesc românesc la
Universiada din 1981. 
în zilele 
căldura 
în sala 
mosfera 
disputat 
parabile 
cere pe 
le, după .
echipei feminine de floretă a 
României într-o dramatică și 
spectaculoasă finală cu 
dutabila 1 
niunii . .
pei noastre. Aurora Dan, 
cheia și proba individuală 
un rezultat de prestigiu, care 
l-a adus medalia de argint.

Iat-o din 
aceste zile 
măvară, la 
reasca, cu 
spre... luna 
să reedităm la Edmonton 
nalele de la București, cu

românesc
Atunci, 

aprinse de vată, cînd 
de afară se conjuga, 
„23 August" 
fierbinte, de concurs 
la cote valorice com- 
cu orice mare intre- 
planșele internaționa- 
splendida victorie a

Și 
re- 

reprezentativă a U- 
Sovietice, pivotul echi- 

în- 
cu

nou pe Aurora, în 
de început de pri- 
sala de scrimă Flo- 
gîndurile fugindu-î 
lui Cuptor. „Vreau 

fi-
_____ ______  . . o 
singură modificare : indiferent 
eine-mi va fi adversara, in 
eea individuală, scorul să-ml 
fie in cele din urmă favora
bil. Credeți că sint prea opti
mistă 1 Să argumentez : față 
de acum doi ani, echipa noas
tră a mai— crescut, „bobocii" 
— eum II se spune studenți-

Prin tradiție (și prin ambi
ție...) tenisul va avea o pon
dere importantă in viitoa: ea 
noastră reprezentare la Uni
versiadă. Aceasta, 
faptului, trebuie 
început, că datele 
dar ne-au jucat o 
montonul cade in, 
tâmlnă din iulie, cind prime
le noastre rachete pleacă in 
altă direcție, tocmai la Anti
pozi, pentru a susține meciul 
de „Cupa Davis" cu Australia. 
Deci, nici Florin Segirceanu, 
nici Andrei Dîrzu, echipieri 
de bază ai reprezentativei, nu 
vor putea figura pe tabelul 
turneului mondial universi
tar. Iar Florin avea de apărat 
cele 3 titluri (simplu, dub’u și 
dublu mixt) cucerite la edția 
bucureșteanâ 
Așadar...

Lotul lărgiț al tenismani'or 
români pentru 
’83, așa- cum fusese alcătuit in 
noiembrie trecut, a trebuit să 
fie refăcut. în eșalonul mas
culin figurează acum Latiren-

BU- 
reve- 
glez- 
afara 
lună, 

recent

țin Bucur, care este și cam
pionul național de anul tre
cut, Liviu Mancaș, Adrian 
Marco și Crislinel Ștefănescu. 
Un mănunchi de tinere talen
te, jucători aflați în plină as
censiune și de la care este de 
așteptat că vor profita din 
plin de prilejul ce 11 se ofe
ră. concurind la Universiada 
canadiană, pentru a-și adău
ga noi galoane. La fete, lu
crurile stau altfeL Aid, repre
zentativa română va bene
ficia de aportul a două jucă
toare consacrate, Cind vorba 
desigur despre surorile Lucia 
și Maria Romanov, multiple 
campioane ale țării. Ele au 
alături două tinere, dornice de 
afirmare. Daniela Moise și 
Alice Dănâiă. Pregătirile ce
lor două formații sint super
vizate de antrenorii Dumitru 
Viziru și Ecaterina Roșianu, 
doi reputați tehnidenl.

Dar cum decurg aceste pre
gătiri ? Trebuie precizat că 
n;nă acum acestea n-au pur
tat un caracter special. Jucă-

ră M"

pe margine, coechipier sau an
trenor. Noi, floretistele, am în
ceput să ținem una la alta, să 
fim prietene adevărate, indi
ferent dacă nu sîntem de a- 
eeeași virstă. Și dacă vom 
munci în continuare — mai a- 
les în ultima lună înaintea 
probelor de foc ale verii — la 
fel ca în pregătirea Universia
dei de Ia București, vom cule
ge, fără îndoială, roade fru
moase și la Edmonton".

Poul SLÂVESCU

antrenat, în sezonul 
in cadrul celorlal- 
reprezentative, c'je 

de tineret, unii din- 
jucat peste hotare, 
turneelor „indoor", 

se află cu toții în

torii s-au 
de iarnă, 
te loturi 
seniori și 
tre ei au 
în cadrul 
Acum, ei 
pragul unor noi competiții In
ternaționale, care trebuie să-i 
pună în forma cea mai 
și să ofere acel criteriu 
cipal de departajare, în 
rea nominalizării lor 
tru Edmonton. Surorile 
manov se Întorc din 
unde au jucat în
„Virginia Slims", cea mai im
portantă competiție de iarnă 
a jucătoarelor, urmînd ca îm
preună cu celelalte două coe
chipiere să la startul în 
cuitul italian de turnee 
minine. Băieții vor juca în 
drul a două circuite 
liber, în Iugoslavia și 
Germania.

Nu ne rămîne decît __ 
teptăm vești bune de la ei.

bună 
prin- 
vede- 
pen- 
Ro- 

S.U.A., 
circuitul



• înainte cte jocul de la 
Oradea, Grosu, golgeterul 
campionatului', ne declara: 
„Astăzi voi marca primul 
gol al sezonului in fața 
susținătorilor noștri
Dar Grosu nu numai că 
n-a reușit această ispravă, 
ci a evoluat șters, fără 
cunoscuiele-1 „zvîeniri" în 
careul adversarilor. Spe- 
rînd in trecerea „eclipsei" 
sale, i-am dori lui 
Grosu o reintrare în 
formă, mai ales in apro
piatul med oficial al olim
picilor noștri cu olimpi
cii iugoslavi • Clnd Ne- 
delcu marca miercuri go
lul al doilea egalizator, al 
lui F.C. Bllior, cineva din 
tribună a exclamat : „In 
sfirșit. Iată că mai joacă 
șl Nedelcu al nostru ; de 
clnd tot 11 așteptăm să 
puncteze...* • Revedere la 
Tirgovlște cu foștii inter
naționali Nlcolae Tătara 
și Tiberiu Kallo. Amin doi 
lucrează acum alături de 
Eugen Popescu, cunoscu
tul șlefuitor de talente, șl 
Gb. Nlțescu, la centrul de 
oopU șl juniori al C.S. 
Tîrgoviște. N. Tătara ne 
relata recent o pățanie 
puțin plăcută a echipei de 
juniori de care răspunde : 
programată duminică 2S 
martie să Intllnească la 
București (in etapa a 
XlX-a) echipa Luceafărul 
din campionatul de ju
niori, tirgovlștenli s-au 
prezentat la teren la ora 
indicată» dar la teren nu 
Se afla nimeni ! Nici ad
versarii, nici arbitrii ! Ne- 
fiind nimeni să le dea 
vreo lămurire, juniorii șl 
antrenorii s-au Îmbarcat 
din nou în autobuz și s-au 
Înapoiat acasă. Interesln- 
du-ne la federație ni s-a 
spus că meciul fusese a- 
mlnat I Dar tlrgoviștenli 
nu trebuiau șl ei anunțațlf 
• Clnd echipa ,,merge", 
cresc și Încasările I Exem
plul oel mal nou este cel 
al C.S. Tirgovlște : sta
dionul a devenit din nou 
nelncăpător. Și la meciul 
cu F.C. Bihor, șl la cel 
cu 'Ț.C.M. Brașov, casele

în scmiiinulclc „Cupei fie aur Jawaharlal Nehru"

DUMINICA, ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEIIn- vederea jocurilor de saptamina viitoare

REUNIREA LOTURILOR REPREZENTAEIVE
• Dublă confruntare, miercuri 30 martie, intre selecționatele 
României și Iugoslaviei * Meciul echipelor „A“ se dispută Io 

Timișoara, cei al „olimpicilor** - la Belgrad.
prezenta miine, la ora 13, la 
hotelul Național din Capitală.

LOTUL OLIMPIC : Cavai și 
Speriata — portari ; M. Mihai, 
Szabo, Cazan, Zare, C. Solo
mon, Iovan, Stredie, Bogdan — 
fundași ; Bărbulescu, Pană, 
Donose, Majara șl Grosu — 
mijlocași ; Șoiman, Radu n, 
Nica, P. Iordache, Irimescu și 
D. Nlcolae — înaintașL Reu
nirea lotului olimpic se va 
face slmbătă seara, la hotelul 
Parc, din Capitală. Jucătorii 
de la Sportul studențesc. Jiul 
și Corvinul se vor prezenta 
slmbătă seara (ora 21), la ho
telul Continental din Timi
șoara.

LOTUL DE TINERET : A- 
lexa șl Lovaș — portari : Mă- 
năilă, ------------- “ ’
Gheorghiu, 
Titâran 
Cafenea, 
timie șl C. Hie — 
V. Rada, Gingu, O. 
Flșie fi Lasconl 
Jucătorii se vor 
ne, la ora 11, la 
Marți 29 martie, 
ret va intilnl, la 
chipa divizionară 
localitate.

Astăzi și miine se reunesc 
tn Capitală loturile „A“, Olim
pic și de tineret in vederea 
meciurilor care vor avea 
săptămina viitoare. Este 
ba de intilnirea amicală 
tre primele reprezentative 
României și Iugoslaviei, 
se va disputa, miercuri, 
martie, la Timișoara, (ora 
de meciul din preliminariile 
J.O. dintre selecționatele olim
pice ale Iugoslaviei și Româ
niei, care va avea loc in a- 
ceeași zi, la Belgrad, și de ac
țiunea lotului de tineret, cate 
se pregătește pentru meciul 
amical, de la 13 aprilie, cu 
U.R.SJ3. (deplasare) și partida 
oficială din cadrul C.E. 
Cehoslovacia, programată 
14 mai, pe teren propriu.

Iată componența 
loturi :

LOTUL „A*: 
Lung — portari ;
vilă, Iorgulescu,

celor

INTILKtȘIt REPREZENTATIVA SECUNDĂ A UNGAIiltl

MEcan 
ADUNATE»,

de bilele au fost luate cu 
asalt. • Se știa că Ia- 
mandl este suspendat iar 
folosirea lui in meciul de 
miercuri a constituit pen
tru mulți o surpriză. Ia- 
mandt a fost Insă suspen
dat • etapă (pe care a 
efectuat-o la meciul de la 
Constanța) șt nu pe două. 
Cu această ocazie, să sub
liniem «orienta Iul pres
tație. Cineva ne spunea 
Insă : „Numai să-l țină*. 
Ce zici. Ia man di ? • in
mia, 20, fără să fie faul
tat, hunedoreanul Oncu a 
alunecat șl a căzut, o- 
prlnd mingea cu mina șl 
Impledidnd, astfel, un ad
versar aă joace. El șl-a 
creat, astfel, avantaj șl, 
normal, arbitrul a dictat 
hanț. N-am Înțeles însă 
protestele lui Gabor, mai 
ales că faza se petrecea 
la centrul terenului. • 
Cbivescu, fostul jucător al 
lui F.C. Argeș, s-a trans
ferat In Iarnă la F.C. Olt. 
El n-a debutat însă în 
noua echipă pentru că în 
turneul din Liban a sufe
rit o fractură la mîna
stingă, unde 1 s-a aplicat
o placă metalică. Rana
este spre vindecare șl 
Cbivescu speră să joaoe 
astăzi la speranțe. Acest
fotbalist cu o conduită 
ireproșabilă In teren este 
un exemplu și în viața 
particulară. Este căsătorit, 
are un băiețel, este sub- 
inginer. Chivescu Insă nu 
s-a mulțumit cu atît pe 
plan profesional. A dat 
examen de admitere la In
stitutul de ingineri din 
Pitești și este student în a- 
nul IV la seral. La anul va 
deveni inginer. Felicitări I 
• Clubul băcăuan l-a săr
bătorit așa cum se cuvine 
pe unul dintre cei mal 
destoinici căutători de ta
lente ai săi, un antrenor 
care mulți ani din viață 
(mal bine de un sfert de 
seodl) t-a petrecut pe ga
zon pentru a îndruma cu 
grijă șl competență pașii 
micuților jucători. Este 
vorba de Petre Gavrilescu, 
cel căruia ! s-a strîns cu 
recunoștință mina cu oca
zia ieșirii lui Ia pensie.

DE LA COMISIA
• Eliminat de pe teren in me

ciul cu S.C. Bacău, Eduard 
(Steaua) a fost suspendat o etapă.

Sportul

loc 
vor- 
din-

ale 
care

30
18),

cu
la

trei

Moraru 
Redate, 

----- . —_______ , Ștefâncscu. 
Andone, Ungureanu și Mun- 
teanu II — fundași ; Augustin, 
Ballnt, BBISni, Kleln, Balael, 
Coraș șj Țicleanu — mijlo
cași ; Geolgău, Gabor, Cămă- 
tara și Turca — Înaintași. 
Component!! lotului se vor

*1 
No

Belodedici, Popica, 
Matei, Eduard și 
fundași ; Movilă, 

MInea, V&idcan, Ef- 
mijlocașl ; 

Popescu. 
ÎnaintașL 

prezenta mîl- 
sediul F.R.F. 

lotul de tine- 
Ttrgoviște. e- 

,A« din

Campionatul speranțelor

APARIȚII DELOC INTIMPLATOARE..

COCHIN, 25 (prin telefon). A 
doua ediție a competiției inter
naționale dotată cu «Cupa de 
aur Jawaharlal Nehru*, care se 
desfășoară in localitate, a intrat 
In laza semifinalelor. Joi șl vi
neri s-au disputat ultimele me
ciuri din cele două grupe pre
liminare. ta urma cărora au fost 
stabilite echipele care slmbălă șl 
duminică se vor afla față in față 
pentru a accede in finala acestui 
prestigios turneu internațional. 
Spre meritul lor, jucătorii noștri 
au urcat pină in 
fază a competiției, 
ca duminica seara 
tbnească reprezentativa 
dă a Ungariei (cealaltă 
mlflnală. programată 
seara, va opune echipele Came
runului fl R, P. Chineze). In 
ultimul med din grupa „A*, 
echipa de tineret a României a 
lntflnlt formația olimpică a 
Camerunului, de fapt partida re
tur dintre aceste două echipe (în

această 
urmînd 

fă ln- 
secun- 

»e- 
slmbătă

meciul tur, 3—1 pentru tinerii 
noștri jucători). De data aceasta 
victoria a revenit olimpicilor ea
rner un ezL cu 3—0 (0—0), prm goți 
lurlle marcate de Domche (min. 
52) și Kvebou (min. 57). De men
ționat că Ia echipa noastră au 
fost introduși mal mulți jucători 
de rezervă, care, după o primă 
repriză echilibrată, au cedat In 
fata elanului adversarilor, ani
mați de o mare dorință de re
vanșă sL mal alea, de a cîștiga 
acest meci, care le deschidea dru
mul spre semifinale. Iată forma
ția noastră : Popa — Mărginean, 
Ci or olan u, Iliescu. Epure — Me- 
szaros (mln. 88 Cojocarul. Bur- 
cheL Udrică — M. Radu (min. 
33 Dumltreaaa). Bolba, Scrtov.

Vineri, in ultimul meci din 
cadrul grapei preliminare .B" 
echipa secundă a Ungariei a În
vins cu 2—1 (0—0) prima repre
zentativă a IndieL

Mircea M. IONESCU

UN CARTONAȘ (avertisment)

PENTRU.„ ARBITRUL I. VELEA
Nu începuse bine jocul S.C. Bacău —

Steaua — ne aflam abia In minutul 1 
—, clnd, la un atao dur asupra lui Șol- 
man, fundașul Eduard ■-* alea cu un 
cartonaș galben. „Recordul personal" 
al apărătorului strilet (eliminat, apoi, 

recidivă) avea să fie întrecut de tnlocuito- 
care a văzut cartonașul galben la puține.

Multe, foarte multe lucruri pot 
fi spuse pe marginea acestui su
gestiv clasament al campionatu
lui speranțelor. Iată numai 
două observații cu care nu ve
dem cine n-ar fi de acord.

In prima jumătate a clasamen
tului se află marea majoritate 
a echipelor cluburilor care au 
acordat șl acordă In continuare 
atenție creșterii șl promovării 
talentelor: Universitatea Craiova, 
C.S. Tirgovlște. F.C. Constanța, 
Corvinul, F.C. Argeș, F.C.M. Bra
șov. E oare intimplător faptul 
că in cronicile noastre de după 
ultimele etape ale Divzld .A* 
am subliniat cu majuscule, sau 
am evidențiat chiar în titluri, nu
mele unor jucători ca Hagl, O. 
Popescu, Mateuț, Văldean, V. Ra
du. Lăcătuș, Sttngaclu ? Ca să 
ne referim numai la cel mai 
nou venlU in... Înalta societate a 
fotbalului. Nu, nu-1 deloc Intim- 
plător.

O a doua observație se referă 
la atitudinea actuală a unul an
trenor pe care nu-1 înțelegem, 
tocmai pentru că știm ce-a făcut 
la F.C. Argeș : Florin Halagian. 
Acolo, la Pitești, aproane că nu-1 
scăpa nld un prilej de a asista 
la activitatea centrului, de a 
colabora cu antrenorii acestuia, 
da a se implica in căutarea șl 
promovarea talentelor. La F. C. 
Olt Insă... 28—72, acesta e gola
verajului speranțelor clubului re
prezentativ al județului I Șl nu 
vedem cum poate fi el îmbună
tății ............................. " -
fapt, 
mai 
să-sl 
sară __  ___ ___ ___ ___________
talentele, care, sin tem ferm con
vinși, există șl pe meleagurile 
Oltului si vor să ajungă să joace 
sub culorile galben-verde.

Campionatul speranțelor răml- 
ne în mare măsură oglinda fidelă 
a unor preocupări, a mundl 
unor oameni care n-au precupe
țit eforturile pentru a descoperi 
sl șlefui diamantele fotbalului. 
Nu spunem prin aceasta o nou
tate. Nu. E un adevăr vechi, un 
fel de axiomă de care s-a con
vins toată lumsa șl ne care ni
meni n-o mal pune sub semnul

întrebării. Sigur că astfel 
căutători de talente e bine 
albă flecare club. Ne referim

plnă în finalul Întrecerii. De 
golaverajul acesta contează 
puțin. Totul e ca clubul 
organizeze pepiniera nece- 

dln care să fie promovate

de 
să 

___ _____ î* 
cei statornici iu această profe
siune grea, mal puțin văzută șl 
răsplătită. Numele celor mal des
toinici dintre ei lc-am amintit 
mereu la materialele rezervate 
ruoridl juniorilor. Cu acest 
prilej vom sublinia doar clnd
dintre ele : Leonte lanovschL
Ioan Kluge, Francisc Fabian. Du
mitru Pătrașcu șl Nlcolae Gogo- 
rin. De ce numai aceștia clnd 1 
Tocmai pentru că prin munca 
de-o viață, prin destoinicia de 
care au dat dovadă in depista
rea ti instruirea tinerilor jucă
tori, acești cinci oameni au fost 
răsplătiți cum se cuvine și au 
primit carnetul de ANTRENORI 
EMEHl't'I. O recompensă bine
meritată pentru munca lor, pen
tru depistarea șl formarea unor 
jucători ca Dudu Georgescu, Bri- 
deanu. Radu n. Turcii, Spcrlatu, 
M. Zamfir, Gabor, Andone, Red- 
nlc. Kleln sl Încă multi alțl In
ternaționali mal vechi sau mal 
noi. dar cu toții .opere" 
daniilor tehnicienilor 
Fotbalul nostru ARE 
NEVOIE DE ASEMENEA ANTRE
NORI sl pentru că unii se află 
la sfirsltul carierei este absolut 
necesar să 11 se găsească înlo
cuitori de nădejde. Pentru a pre
lua ștafeta șl pentru a găsi și 
forma pe cel ce vor îmbrăca 
miine tricourile cu tricolor. Pe 
internaționalii deceniului zece.

ule stră- 
amintHi. 
MEREU

Laurențiu DUMITRESCU
1. UNIV. CV. 20 14 3 3 61-19 31
X. C.S. T-vlște 21 12 5 4 47-17 29
3. F.C. Bihor 21 11 4 8 39-34 26
4. F.C. C-ța 20 12 1 7 48-33 25
S. Corvinul 21 12 0 9 29-29 24
8. F.C. Argeș 21 8 7 6 30-18 23
7. F.C.M. Bv. 21 11 1 9 40-32 23
8. „Poli" Hm. 21 9 4 8 32-23 229. Sportul stud. 21 9 4 8 30-35 22

10. S.C. Bacău 21 10 1 10 34-32 21
11. Jiul 21 3 5 8 33-35 21
12. Steaua 21 10 0 11 30-35 20
13. Petrolul 21 8 3 10 49-35 19
14. A.S.A. Tg. M. 21 9 1 11 31-39 19
15. Polit. Iași 21 8 2 11 23-41 18
18. F.C. Olt 21 6 1 14 23-72 1317. Chimia 21 4 5 14 20-49 11
18. Dlnamo 21 3 3 15 23-48 9

In min. 41 pentru 
ral acestuia, Fodor, . _ . .
secunde după oe pășise in cimpul de joc. Intrase in teren prin- 
tr-un loc nepermls de regulament.

Ptaă aid nimic sau, mai corect spus, aproape nimic de re
proșat arbitrajului prestat de cratoveanul Ion Vele*. Și a ve
nit minutul «... Formația gazdă reușise, cu două minute mal 
Înainte, golul egalizator și, puternic Încurajată de public, forța 
victoria ta final de partidă. Atacurile erau orientate pe partea 
aceluiași Șoiman, atuul major, la ora actuală, al antrenorului 
Nloolae Vătafu. La o nouă tentativă, in acel minut 84, de a-l 
pune ta cursă pe „șeptarul" băcăuanilor, Ballnt l-a scos ta 
tușă pe Șoiman, prlntr-un aspru contact corporal. Fusese, in
tr-adevăr, ceva mal mult dedt un fault de joc, ta care Insă 
Șoiman a răspuns, sub ochii arbitrului, cu o lovitură. Atlt l-a 
trebuit portarului Nlțu ca să se erijeze In „cavaler al dreptă
ții*. Ou pași repezi, portarul stelist a parcurs, intr-o clipă, 
distanța oe-1 separa de Șoiman șl, ta următoarea fracțiune de 
secundă, a considerat necesar să-l... string! de glt. Gest necu
getat, crasă atitudine nesportivă, ea șl aceea comisă de Șoi- 
man, ambele culpe reclamlnd, evident, cartonașul roșu, stu
poare însă, arbitrul I. Velea a arătat cartonaș galben pentru 
Ballnt fi Șoiman (!) fi... nimic pentru Nlțu I „Cum să nu re- 
Ee Șoiman fi Nlțu șl la alte partide asemenea acte de vio- 

țâ dacă arbitrul, cel Însărcinat să aplice regulamentul, se 
arată tatr-atlt de Îngăduitor* — aprecia după med fostul ca
valer ai fluierului, Constantin Dlnuleecu, actualmente secretar 
al FJLFm prezent ta Bacău in calitate de observator federal.

Ca ciudată metamorfoză, ne-am întrebat în acele momente, 
a suferit, de la o repriză la alte, arbitrul I. Velea ca să treacă, 
«tlt de repede de ta o exigență pilduitoare, vizavi de jucătorii 
recalcitranți, la o regretabilă atitudine de îngăduință T O trans
formare, firește, ta defavoarea ltd, care l-a atras ajustarea 
oonslderabiU a calificativului (de la foarte bine la satisfăcă
tor) pentru prestația de la amintita partidă.

Gheorghe NICOLAESCU

CLASAMENTUL ADEVĂRULUI

chlpele oaspete revenind la 
„norma* de trei puncte consem
nată ta primele două etape ale 
returului) au produs citevn 
schimbări notabile. Astfel, Steaua 
a sărit peste cuplul Universita
tea Craiova — Corvin ui, fiind a- 
cum la un punct de treapta a 
treia a podiumului, deținută de 
F.C. Argeș. Spectaculos este șl 
saltul Chimiei, ajunsă la mijlo
cul clasamentului. La o privire 
de ansamblu, ae oonstată o ase
mănare Intre cifrele golaveraju
lui dintre cete două extreme ale 
clasamentului : Dlnamo (care cu 
punctul da la Oradea s-a mal 
distanțat cu un pas de Sportul 
studențesc) +88 (U de goluri 
marcate — 1T goluri primite) șl 
F.C. Constanța —88 (cu un gola
veraj exact in vere : 11—42). Iată 
situația ta zl :

1. DINAMO +11
2. Sportul rtud + 1
S. F.C. Argeș + »
4. Steaua + 4
8. Univ, Cratov* + 3
8. Corvinul + »
1. F,C. O9t + 1
8. Jiul
9. CJS. Tirgovlște

8
— 1

10. Chimia — 1
11—11. S.C.Bacău — 2

PoM Iași
13. F.C. Bihor

— 1
— 1

14. Petrolul — 1
15. AJS.A. Tg. M. — 4
14. F.C.M. Brașov — 8
17. „Poli. Tlm. — 8
18. F.C. Const. — 8

(+23» 
(+17) 
(+ ») 
(+ 6) 
(+») 
(+1») 
(+ «) 
(- ») 
(+ i) 
(-10» 
(- W 
(- » 
(— J) 
(-ia> 
(- 0) 
(-13) 
(-14) 
(-25)

PROGRAMUL Și ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI
SERIA I î C.S.M. Sf. Gheorghe 

— Ceahlăul P. Neamț : L Velea 
(Craiova), Gloria Buzău — Uni
rea Dlnamo Focșani : I. Dlma 
(Sighișoara), I.M.U. Medgidia — 
Prahova Ploiești ’ A. Avrigeanu 
(București), C.S. Botoșani — Du
nărea Călărași : P. Manole
(București), Oțelul Galați — Mi
nerul Gura Humorului : I. Tăr- 
can (Reghin), Delta Tuleea — 
Dunărea C.S.U. Galați : M. Con- 
stantlnescu (București), C.S.M. 
Suceava — F.C.M. Progresul Bră

ila : I. Caraman (Oradea), C.S.M. 
Borzeștl -----
Vanlui :
Viitorul _____„____
Bistrița : M. Llcă (București)

SERIA c . ................ ■'
Steaua Buc. __________
M. Nlcotau (Bacău) — teren Me
canică fină. I.P. Aluminiu Slati
na — ROVA Roșiori : A. Moro- 
lanu (Ploiești), Carpațl Mîrșa — 
Dlnamo Victoria Buc. : R. Nl- 
eoară (Tuleea), Progresul-Vulcan 
Buc. — Minerul Motru : D. Dră-

— Viitorul mecanica 
P. Balaș (București), 
Gheorghenl — Gloria

a H-a : Mecanică fină 
Luceafărul Buc.:

„B“

DE DISCIPLINA
• Abaterea lui Nlca (F.C. Ar

geș), care a ripostat la un atac 
violent comis asupra iul de către 
Teleșpan (Chimia Rm. Vilcea), 
va fi luată In discuție in ședin
ța de joia viitoare. Plnă atunci, 
Nlca se află ta stare de suspen
dare, deci n-are drept de joc ta 
etapa de astăzi.
• Cind arbitrul l-a arătat car

tonașul galben Pancratof (Ș.N.

Tuleea) i-a smuls cartonașul din 
mină șl l-a aruncat undeva în 
teren. Comisia de disciplină l-a 
suspendat pe 6 luni, timp tn care 
va căuta șl va găsi, probabil, 
cartonașul aruncat șl, odată cu 
el, spiritul de disciplină, de spor
tivitate.
• Pentru Insuficiente măsuri 

organizatorice la meciul cu Mi
nerul Motru, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin a primit tin avertisment 
(tn caz de reddlvă terenul va fi 
suspendat). apUdi,du-i-se. toto
dată. o amendă de 5 000 lei. (J.B.)

eea (Craiova) — stadionul Pro
gresul, Pandurii Tg. Jiu — Auto
buzul Buc.: L Vcscan (Alud), Au
tomatica Bun. — Gaz metan Me
diaș : I. Tănase (Tirgovlște) — 
teren Automatica, CA.M. Dro
beta Tr. Severin — Metalul Buc.: 
D. Buci uman (Timișoara), Chi
mica Tlrnăvenl — Precizia Să- 
cele : M. Axente (Arad), Rapid 
București — Unirea Alexandria : 
R. Clmpeanu (Arad) — stadionul 
Stsaua.

SERIA A Ill-a : „U“ Cluj-Na- 
poca — Someșul Satu Mare : N. 
Hainea (Blrlad), C.I.L. Slghet — 
Aurul Brad : P. Cadar (Brașov), 
Strungul Arad — U.T.A. : N. Dl- 
nescu (Rm. VUcea), C.F.R. Ti
mișoara — lud. slrmel C. Turzil: 
C. Voicu (Bucutești). Rapid Arad
— Gloria Reșița : V. Alexandru 
(București), Olimpia Satu Mare
— Armătura Zalău : I. Frunză 
(Sibiu), Minerul Cavnio — F.C. 
Bala Mare : Cr. Teodorescu (Bu
zău). C.S.M. Reșița — U.M. Ti
mișoara : V. Dobrescu (Bucu
rești), înfrățirea Oradea — Me
talurgistul Cuglr : Gh. Constan
tin (Rm. Vîloea).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

• UN OBSERVATOR AL UNI
VERSITĂȚII CRAIOVA LA ME
CIUL ECHIPEI BENFICA. Cum 
s-a mai scria, Benfica Lisabona 
va juca duminică, în campiona
tul portughez, cu F.C. Porto, Ia 
Porto. Este derbyul campionatu
lui lusitan, la care va asista șl 
Nlcolae Ivan, antrenorul secund 
al cralovenilor, prilej de a-1 ur
mări, Intr-o dispută interesantă, 
pe adversarii cralovenilor în se
mifinalele Cupei U.E.F.A. De ase
menea, partida va fi filmată de 
T. Rolbu, pentru a fi prezentată 
apoi jucătorilor din Bănie.
• SIMBATA, ia martie, la se

diul Universității București a 
avut loc susținerea ou succes a 
tezei de doctorat in psihologie, 
cu tema „Relația dintre calitățile 
profesionale șl trăsăturile de per
sonalitate la antrenorul de fot
bal* a doctorandului Victor Slăn- 
culescu. Conducător științific — 
prof. univ. dr Paul Popescu-Ne- 
veanu.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 25 MAR
TIE. Extragerea I : 41 22 40 a 
59 25 77 S 9 ; extragerea a Il-a : 
54 35 83 75 78 43 «4 88 18. Fond 
total de cîștlgurl : 1.192.080 lei,
din oare 191.743 lei. report la ca
tegoria 1.
• ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 23 MARTIE. 
Cat. 1 (13 rezultate) : 1 variantă 
100% a 17.845 lei șl 19 variante 
25% a 1.461 Id ; cat. 2 (12 rezul
tate) : 37 variante 100% a 766 ld 
șl 495 variante 25% a 191 lei ; 
cat. 3 (II rezultate) : 448 variante 
100% a 95 ld șl 1.021 variante 
25% a 24 ld.



H.C. MIM-EFICIENTĂ IMPRESIONANTĂ: 28,7 COLURI Pf MfCI!
Mîiiic, etapa a XIV a, cu diferite dcrbyuri ale campionatelor de handbal, Divizia „A"
Agitatul Început al returului 

campionatelor naționale de hand
bal, Divizia „A", scoate în evi
dență citeva dintre plusurile și 
minusurile.. tradiționale ale 
handbalului nostru. Este vorba, 
In -primul rlnd. de inconstanța 
-unor formații. Iată, de pildă, U- 
niversitatea Cluj-Napoca a fost 
surpriza turului întrecerii mascu
line, jocul șl performanțele aces
tei formații impresionlnd puter
nic. Docul m, ocupat după 11

Eficiența colectivă are ca vlrf 
al piramidei pe H.C. Minaur 
Baia Mare, cu 373 de goluri în
scrise, adică o medie de 28,7 go
luri pe meci, ceea ce — să recu
noaștem — este impresionant. 
Ea reprezintă și forța de percu
ție a unor handbaliști cu mai 
vechi state de serviciu In forma
ția maramureșeană (Măricel Voi- 
nea, Iosif Boroș, Mihai Mironiuc, 
Nlcolae Volnea șa.), dar șl a- 
portul lui Gh. Covaeiu, un ata-

•) Echipe penalizate cu cite un 
punct.

CLASAMENTE
Masculin

1. STEAUA 13 13 0 0 360-254 39
2. HC Minaur 13 10 1 2 373-278 34
3. Consr. Ar 13 8 0 5 270-262 29
4. „U- Cj-N. 13 8 0 5 314-323 29
5. Dinamo Buc. 13 7 1 5 335-275 28
6. Indep. C. • 13 6 1 6 291-312 25
7. Pota Tim. 13 4 s 6 264-283 24
8. Constr. Ol. 13 5 0 8 255-281 23
9. Dinamo Bv. 13 4 2 7 268-288 23

10. Relon Săv. 13 3 1 9 257-280 20
11. Unlv. C-va • 13 3 2 8 265-321 20
12. C.S.M. Bora. 13 1 1 n 279-374 16

FINAL DE MARE LUPTĂ ÎN ETAPA
A Vl-a DIN „CUPA F.R. CICLISM

PROGBAMUL BUNDEI A XTV-a (duminică) 
Masculin

Craiova : UNIVERSITATEA — H.C. H1NACB BAIA MARE 
Buhuși : C.S.M. BORZEȘTI — BELON SAVINEȘTl
Brașov : DINAMO — INDEPENDENȚA CARPAȚI MÎRȘA 
Timișoara : POLITEHNICA — CONSTRUCTORUL ABAD 
București : STEAUA — CONSTRUCTORUL ORADEA (sala Flo- 
reasca, de la ora 11,15).

Meciul Dinamo București — Universitatea duJ-Napoea a foet 
aminat pentru data de 31 martie (sala Fkmeasca, de la ora 17).

• Feminin
Tg. Mureș : MUREȘUL — AER. TIMIȘOARA
St. Gheorghe : C.S-M. — PROGRESUL BUCUREȘTI
Sibiu : C.S.M. — RULMENTUL BRAȘOV
Constanța : HIDROTEHNICA — CHIMISTUL RM. VTLCEA 
Buhuși : TEXTILA — TEROM LAȘI
București : CONFECȚIA — ȘTIINȚA BACĂU («au» Floreasca, 
de la ora 10).

etape, reprezenta, de fapt, o con
firmare a acestor bune aprecieri. 
Universitarii clujeni se află, insă, 
acum, la începutul returului, la 
polul opus. Două meciuri — 
două Infrîngeri. E drept, în de
plasare. Dar, la oe scoruri !„. 
1B—28 cu Universitatea Craiova și 
19—31 cu H.C Minaur Bala Mare. 
Ce s-o fi InttmpUnd pe Someș 7 
In schimb, lese din medocritate 
ftoare, tot meteoric 7) Construc
torul Arad, acum urcată pe lo
cul III. Examenul adevărat E va 
susține, insă, mîine la Timișoara, 
Intr-un veritabil derby al Bana
tului. Apropo de derbyuri. etapa 
a XlV-a 11 programează mitre si 
pe cel al... codașelor : C.S.M. 
Borzești — Relon Sâvtnești. La 
fete, Chimistul Rm. Vllcea 1st 
consolidează ascensiunea. In timp 
ce Hidrotehnica și Mureșul Tg. 
Mureș coboară pină In pragul 
zonei periculoase. Metehne 
vechi...

cam cu tot mai mult aplomb, 
pe care seiecțloner-J naționale: 
n-ar trebx sâ-1 mai omită de pe 
Hota ..tricolorilor*. Cea mal bună 
apărare se dovedește — ce. puțin 
citric — a fi aceea a campioanei. 
Steaua (354 goluri primite, medie 
tub 2Sț. Ar fi greșit, insă. să 
credem că este un merit al ta- 
tregulu: sistem defensiv (vulnera
bilitatea sa. ca urmare a unei 
mobilități scăzute. repraz—tl 
..câldix ltd Acr.Ae" ta evoluția 
valorns-Rul team). De tațr. tn 
această realizare se regăsesc ta- 
lentuL dlrzenia Si dăruirea ex
celentului portar care este Nleo- 
lae Munteanu. Vă imaginați eu 
rft ar crește . ~ .1- - ateste: 
echipe-fanlcn dacă și lin-a dta 
fața goal-keeper-ului s-ar com
porta la nivelul „ultimului apără
tor* 7 Poete că cei vizați vor 
pricepe, totuși—

CAMPIONATUL JUNIORILOR Șl COPIILOR 
LA TENIS DE MASĂ

La Odorheiu Secuiesc șl Pitești 
s-au desfășurat fazele de zonă 
ale campionatului republican pe 
echipe al juniorilor H și concur
sului republican al copiilor la 
tenis de masă. Pentru faza 
s-au calificat : fete — cat. 
ani : C.S.M. Cluj-Napoca, 
2 Constanța, Electromureș 
Mureș, Metalurgistul 
M.I.L.M.C.C.PL. București, 
Rovine I Craiova, Unirea
lor București, C.S.S. Rm. VEcea; 
cat. 13—14 ani : înfrățirea Tg. 
Mureș, Constructorul Tg. Mureș. 
C.S.S. 2 Constanța, C.S.M. Cluj- 
Napoca, M.I.L.M.C.C.PX., C.S.S.

ÎS—12
C.S.S.

Tg. 
Cugir. 
C.S.S.
Trico-

Rm. VEcea I și H. Spartac Bucu
rești ; băieți — cat. ÎS—12 ani : 
C.S.M. Guj-Napoca I șl H, C-S-S. 
Bistrița, C-S-M. lași. Pionierul 
Craiova I șl n, Auiomecanica 
Giurgiu, C.S.S. Rm. VEcea : cat 
13—14 ani : C.S.M. Cluj-Napoca. 
C.S.S. 1 Constanța. Bihoreana 
Marghita. Eterir.: Oradea. Pionie
rat I Craiova. C-S-S. 1 Serom 
București. Universitatea Craiova. 
CS.S. Rm. vecea.
• Etapa fin.-'S In cadrul Între

cerilor Individuale se va desfă
șura tn perioada 8—!• aprilie ta 
Ploiești.

ACTUALITÂȚI DIN POPICE
• Echipele reprezentative de 

juniori, care se pregătesc pentru 
Campionatele mondiale de popice 
din luna mal, programate In Iu
goslavia, susțin In perioada care 
vine trei meciuri internaționale 
de verificare : cu R.D, Germană 
(16—17 aprilie) — la Prosneck, cu 
Ungaria (23—24 aprilie) — la 
București șl cu R.F. Germania 
(29—30 aprilie) — la Frankfurt pe 
Main.
• Campionatul Diviziei ..A* se 

va întrerupe In perioada 16 apri
lie — 5 mai, pentru a face loo 
pregătirilor reprezentativelor na
ționale de juniori, oare susțin 
jocuri internaționale. Ptnâ atunci 
Insă se vor disputa etapele a 
13-a (azi) șl a 14-a (9 aprilie).
• Din programul etapei de azi 

• Diviziei ,,A“ cele mai intere

sante partide se anunță : Voința 
Ploiești — Gloria Buem-eștl. Vo
ința București — Laromet Bucu
rești, C.S.M Reșița — Votata 
Oradea. Petrolul Bălcoi — Rapid 
București (f). Rulmentul Brașov 
— Voința București. Aurul Baia 
Mare — Electromureș Tg. Mureș 
șl Metalul Roman — Constructo
rul Galați (m*.

• Meciul Ungaria — Iugoslavia 
(juniori), care are loc astăzi la 
Szeged, va fi condus de brașo
veanul Iuliu Beke, arbitru inter- 
național.
• In zilele de * și 1* aprilie 

se va desfășura pe Insula Raab 
turneul internațional „Trofeul Iu
goslavia", aflat la a 14-a ediție. 
Tara noastră va fi reprezentată 
de Silvia Berinde șl Iuliu Bice.

DUMINICĂ. ÎN CAPITALĂ,
Duminică 27 martie, cu în

cepere de la ora 9, se va des
fășura pe lacul Herăstrău 
competiția de canotaj dotată 
cu trofeul „A 25-a aniversare 
a Clubului sportiv școlar

CONCTPS DE CANOTAJ
Triumf. Concursul — care 
inaugurează, de fapt, sezonul 
de canotaj — este deschis ju
niorilor și seniorilor (atit In 
probe masculine, cit și femi
nine) din cluburile și asocia
țiile bucureștene.

DC LA I. D. M. S.

Feminin
L ȘTIINȚA 13 10 0 3 325-274 33
2. Ru'jd. pv. 13 9 1 3 268-254 32
3. Chimistul 13 9 0 4 317-280 31
4. Prog. Buc. 13 7 1 5 260-256 28
5. A.E.XÎ Tim. 13 8 1 8 259-255 26
1. Textila Bh. 13 0 1 6 243-280 26
7. TEROM Iar 13 8 0 7 278-260 25
8. Conf. Buc. 13 5 2 6 289-275 25
1. Hi drot eh. 13 5 2 8 259-278 25

M. Mureșu: 13 5 1 7 >47-266 24
IL C.S3L Sb. 13 3 1 9 236-271 20
n. CSM Sf. Gh. 13 1 2 10 258-290 17
„TROFEUL EFICACITĂȚII*

După 13 etape. situația in frun
tea clasamentelor „Trofeului efl- 
eadtății". oferit de tiarx „SPOR
TUL", este următoarea :

Masculin : L ȘTEFAN BIRTA- 
LAN (Independența Carpați Mlr- 
M) a Înscris UI goluri (n-a ju
rat In etapa a XHI-a) : L Ale
xandru Faacer (Poiltetmica Ti
mișoara) 161 ; 3. Măricei Votaea 
(B.C. Mina ur Baia Mare) K Ab- 
Mmt ta partidele returului, fiind 
ta convalescență. Vasile Stingă 
a retrogradat, firesc, ta Ierarhie.

Feminin : L MAJHA VERIGEA-. 
NU (Chimistul Rm. VTleea), 131 
goluri tascrise : 3. Rodica Grt-
goraș (Confecția București) șl 
Nadine Loțaș (A.E.M. Timișoara) 
— cu cfte M goiuri-

Rubrică realizată de 
Hristoche NAUM

CONSTANȚA, 25 (prin telefon). 
Startul tehnic In etapa a Vl-a din 
cadrul competiției internaționale 
«Cupa F.R. Ciclism" s-a dat vi
neri după-amiază din dreptul 
hotelului Parc situat în frumoasa 
stațiune Mamaia. Peisaj de basm, 
rulaj pe panglica de beton șer
puind intre mare si lacurile 
Siutghiol șl Taslaul, dar, ca șl 
In celelalte zile, vremea a fost 
răcoroasă, Iar vlntul, un vlnt 
dezarmant, a prins să scutere 
plutonul, să-l întindă, să-1 des
trame In grupuri șl grupulețe la 
puțin timp de la intrarea spor
tivilor în acțiune. Așa se face că 
la capătul etapei Mamaia — Ha
nul Piraților — Nuntași — Ta- 
riverde, cu sosirea la punctul 
turistic Cișmea (90 km) din cei 
110 cicliști plecați tn cursă doar 
ie au mai rămas să-și dispute 
sprintul final : șapte reprezen
tanți ai clubului Dinamo, clnCi 
din R.D.G.. doi de la Steaua și 
cite unul din formațiile Ceho
slovaciei șl Cottbuî din R.D.G. 
între cei 16 rutieri, toți de forte 
sensibil egale, s-a dat o luptă 
de toată frumusețea. Îndeosebi 
pe ultimii 16 km al cursei. P. 
Schelbner (R.D.G.) care clștl- 
gase ultimele două etape ale

SUCCES REMARCABIL
AL TRĂGĂTOARELOR ROMÂNCE

tn cadrul concursului inter
national de tir de la Sofia, in 
proba feminină de pistol cu 
aer comprimat (10 m), sporti
vele românce au înregistrat un 
frames succes ctasindu-se in 

ginii Sisee 369 p. X. Silvia 
Kaposztay 368 p. X Geergeta 
Molodeț 3o2 p. In proba mas
culină. sovieticul Mii.ai Zubko 
s-a clasat primuL

ANTRENOR-SPORTIV.
IULIU CAPȘA

(Urmare din pag. 1)

cu Cornel Rvru, locrind sub 
coordonarea antrenorului fe
deral Anale.' Grissțescu.

— Unii dintre acești jucători 
cu o cunoscută rutină ecm- 
pettțîcma.’d. fiind trecuți prin 
matte tacercări, juctad aa o 
dată en cei mai bast dra tarate. 
E cazul tai Liviu Bâducanu. 
căpitanul naționalei, el tai 
Doru Spinu, Liviu Garofeanu. 
Ivan Fejer. Iar ceilalți. arind 
25 de ani sau fiind abia fre
cați de 20, au căpătat, la rta- 
du-le, experiența meciurilor 
mari : Șerban Popescu, Mihai 
Tudor, Cornel Gordan. Dorin 
Costrâș. Dorel Ciobăniuc. Cris
tian Dan, Mihai Siraion, Horia 
Niță, Eugen Ionescu. Gheorghe 
We, Vlad Hagiu, Cătălin Moi- 
ceanu. Florin Ardei eanu,
Florin Diaconu, ultimii pat-u 
numărindu-te printre autorii 
celei mai frumoaie performan
țe a jocului cu mingea pe apă 
la noi — „argintul* cucerit a- 
nul trecut la europenele de 
juniori. Putem atinge, eu toți 
aceștia, un ridicat grad de 
competitivitate. Apreciabilul 
lor bagaj tehnic, calitățile de 
înotători — înot tpecifie, desi
gur — ale celor mai mulți. re
ceptivitatea echipei permit

Magazinele auto I.D.M.S. livrează ptaă la 31 martie a.c. autoturisme 
urmează :

DACIA după cum

Mag. București ptaă la nr. 4.500/1983
5.000/1983 CU livrare de la IDMS Pitești
6.000/1963 cu livrare de la IDMS Craiova

Mag. Pitești ptnâ la nr. 600/1983
2.200/1983 Pi- cumpărătorii din Jud. Sibiu

Mag. Brașov plnă la nr. î.000/1983
2.000/1983 cu livrare de la IDMS Cluj
4.500/1983 cu livrare de La IDMS Bala Mare

Mag. Bacău pină la nr. 800/1983
1.200/1983 cu livrare de la IDMS Iași

Mag. Baia Mare pină la nr. 2.300/1983
Mag. Cluj plnă la nr. 2.650/1983
Mag. Reșița plnă la nr. 400/1983
Mag. Craiova ptnâ la nr. 900/1983
Mag.
Mag.

Timișoara pină la nr. 1.500/1983
2.500/1983 cu livrare de la IDMS ReșițaTași plnă la nr. 50/1983

vinzările se efectuează In funcție de stocul de autoturisme și capacitatea de livrare a fie-

Î\CEPE SEZONUL
DE MOTOCROS

După intense pregătiri ta ca
drul secțtfior respective. moSocro- 
siștl de toate ravegorifie se vor 
alinta mltae la startul primei 
etape a „Cupei federației", con
curs rar« deschide ta fiecare an 
sezon X eompetițlonal. în pro
gram figurează curse pentru Ju- 
nlor-i. tineret și seniori. întrece
rile vor avea loc pe an traseu 
a'es ta comuna Ctadești. situată 
la'cirra 15 km de msnicnțeX Bu
zău. ta organizarea asociație: 
sportive LT-A. Buzău. Primul 
start se va da la ora 15JS.

competiției se arăta decis să-și 
Înscrie în palmares încă o vic
torie de etapă. Aceeași dorință o 
avea însă și colegul său M. Keit- 
tel. La atacurile lor au răspuns 
Imediat M. Romașcanu, C. Ni- 
colae șl I. Gancea. în final, P. 
Seheibner reușește să scape din 
strinsoare. dar lingă el sosesc 
Imediat — îl ..prind roata" — 
M Keiltel, M. Romașcanu și I. 
Gancea. Lupta pe ultimii metri 
s-a dat între aceștia, dintre care 
Kelttel a „țîșnit", trecind pri
mul linia de sosire, cu puțin 
înaintea lui Romașcanu căruia ii 
„scapă" astfel o nouă victorie 
de etapă.

CLASAMENT : 1. M. Keiltel
(R.D.G.) 2h 05:49 ; 2. M. Romaș
canu (Dinamo), 3. I. Gancea (Di
namo), 4. P. Seheibner (R.D.G.) 
— toti același timp cu Învingă
torul ; 5. R. Perka (R.D.G.) 2h 
66:06 : 6. V. Constar.tinescu (Di
namo). 7. M. Munnlch (Cottbus — 
R.D.G.). 8. C. Bonciu (Steaua),
9. H. Matern (R.D.G.). 10. G.
F’.orea (Dinamo) — același timp.

Simbătă. etapa a VII. Constan
ța — Mamaia — Albești — Con
stanța (130 km), iar duminică, 
ultima etapă, pi oba pe circuit 
care se va deslășura in Con
stanta pe bulevardul Aurel Vlăl- 
cu (56 km).

Gh. ȘTEFANESCU

CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK
Sezonul de dirt-track, inaugu

rat duminica trecută cu „Cupa 
de primâv&ră*. va continua cu 
startul intr-o competiție inedită : 
carr.o'.onatul national pe echipe, 
a cârui primă etapă este progra
mată mUne pe pista stadionului 
Metalul din București, cu Înce
pere de la ora 10.30. Fiecare for
mație este alcătuită din 4 alergă
tori fplus o rezervă) care îsi vor 
disputa latiietatea lntr-o formulă 
de de manșe.

AZI, ETAPĂ ÎN GRUPA 7-12 
A C. N. DE BASCHET MASCULIN
AI patrulea tur al campio

natului național de baschet 
masculis program ea iă astia. 
mecuriîe grupei valorice 
7—12 ; Sportul studențesc — 
Pinamn Oradea (sala Politeh
nica 303 — ora 17 ; ta meciu

rile anterioare : 1—2).. Poli
tehnica Iași — IMUAS Baia 
Mare (2—1) și «U* Cluj-Napo
ca — CJS.U. Brașov (2—1). 
Partidele grupei 1—6 s-3u des
fășurat ta cursul săptămânii.

• rBINOM!*• DETERMINANT AL PERFORMANȚEI
«ș ,’tac-îa unui lorp evantai 
tactic.

— Să fim, prin urmare, op
timiști Sună ea un angaja
ment..

— E normal si ni-l l«&n. 
Sigur ci totul depinde inzd de 
dăruire, fa munca nespectacu- 
loasi (dar decisivă) din antrt- 
narr.e-.te, ta tncLesttrile din 
jocuri. Am, cress tacredere ta 
potibiUtițile șt sencsiiclea a- 
cestor biiețL

— Ciad vom putu probs, 
ea să vorbim la eoccret. afir- 
mațiile dimneavoaMr* î

— fa ordtae cronologici taie 
la uși tameal intenațional al 
țâ-ii noastre. Intre 1 șt 10 a- 
prilie, urnind ti fie prezente 
la Bueurețli, intre alte echipe, 
vicecam piane mondiali, for
mația Ungariei, și campioana 
mondiali untrersitart. Cabc. 
Pentru ca ta ultimeie zile ale 
lui aprilie și primele din mai 
si ne aliniem la turneul de 
calificare pentru europenele 
din august (grupa de elită, 
1—8), turneu găzduit de Bel
gia. Trag nădejde, tragem cu 
toții, si ne întoarcem eu frun
tea sus, acasă, spre c ne pre
găti apoi ta liniște pentru pu
ternicele competiții din 
UJLS.S., Italia, pentru Vni- 
versiadă ți, mai eu seamă, 
pentru „ europene. Și si pu
tem spera — ta fine — la par
ticiparea (nu una oarecare I) 
ta marea arenă olimpică.

LIVIU RADUCANU
(Urmare din pag. 1)

— Chiar așa. câți ani aveți 
la lot ? Și ce au însemnat ei 
pe planul rezultatelor ?

— Au trecut zece ani de la 
debutul meu Intre „tricolori*, 
ani eu unele clasări intre pri
mele patru, cinci sau țase echi
pe la Olimpiadă, mondiale, eu
ropene. Ani ta care ne-am a- 
flat nu o dată la un pas de 
strălucirea medqliilor. Iar a- 
cum doi ani, la București, am 
reușit să urcăm pe podiumul 
Universiadei.

— V-ați pierdut cumva spe
ranțele ?

— Sint eu un veteran, dar 
nu mi-am pierdut de fel op
timismul tineresc. Cred că 

• actuala noastră reprezentativă

e ta stare să facă pasul de 
care vorbeam. Am, deci, des
tule speranțe. Ca toți colegii 
mei, ca ți antrenorii.

— Există speranțe, o spune 
alături și Iuliu Capșa. Dar, 
are naționala, al cărui căpitan 
■înteți, atuurile necesare spre 
a putea privi cu încredere vii- 
torul apropiat ?

— Are. Și deloc neglijabile. 
Si vorbim, fără falsă modes
tie : formăm o garnitură mai 
otstogessi ea altidati, împleti
rea experienței unora cu a- 
risful tineresc al noului val 
reprezentind, zic eu, o reali
tate de necontestat. Jucăm, 
majoritatea, de cițiva ani im- 
pmni, chiar ți cei mai fra
gezi ea virsti fiind de-acum 
căliți ta destule întreceri. 
Cred (îmi place tare mult să 
cred cșa ceva) că s'.ntcm un 
colectiv unit, in care mirile 
smbiții personale disper cind 
e vorba de marea ambiție, 
marea aspirație a echipei, a 
polcului românesc — autentica 
sa afirmare. Pentru care mun
cim, toți, firi cricnire, dăruit— 
Și mi se pare extrem de sem
nificativ că intre purtăîorii 
speranțelor unei asemenea a- 
firmări se afli oameni de 20 
de ani, cu un talent atit de 
mare, ca Vlad Hagiu, Florin 
Ardcleanu sau Cătălin Moicea- 
nu. Privind mai departe spre 
viitor, dați-mi voie sâ văd in 
ei „germenii* confirmării de 
după afirmarea mult dorită, 
posibilă !

— Să rămînem la... momen
tul afirmării. Deci, gînduri 
pentru acest an.

— Să ne încărcăm la Bucu
rești „bateriile* pentru turneul 
de calificare din Belgia, unde 
să obținem dreptul dc a intra 
ta primele opt echipe ale Eu
ropei ; iar in august, chiar in
tre fruntașele de pe bătrinul 
continent. Se înțelege că fie
care rezultat onorabil, orice a- 
cumulare din ’83 trebuie să în
semne temeiul aspirațiilor pen
tru Olimpiadă !

Interviuri realizate de 
Geo RAETCHI

Sportul Pag a7a|

M.I.L.M.C.C.PL


Pe gheața și pe zăpadă C.M. DE HOCHEI SENIORI (grupa 8) Astăzi, la Niș,

HOCHEIȘTII ROMANI IN TURNEUL FINAL 
AL C.E. DE JUNIORI, GRUPA
Reprezentativa tie juniori a 

României care la parte la între
cerile campionatului european 
de hochei, grupa „B" de la Zoe- 
termeer, în Olanda, a obținut un 
succes notabil intrecind Ungaria 
eu 9—5 <4—1. 2—2, 3—2). Acest
rezultat, coroborat cu cel din 
partida Danemarca — Polonia 
4-2 (2—9, 0—1, 2—1) a calificat
formația noastră in turneul final 
pentru locurile 1—4. Tn meciul 
cu Ungaria reprezentativa țării 
noastre a înscris prin Burada, 
Șotron si K. Antal — cite 2, 
Caval. Gliga șl Csata. Iată clasa
mentul seriei I la tacneierea 
jocurilor preliminare :' --------------- 3 - - - “ - *

3
3 
3

.___  . a
_ _ fost Înregistrate rezultatele : 
Bulgaria — Italia 5—5 (0—2, 3—2. 
2—1). Olanda — Austria 6—5 
<2—1, 2—2, 2—2). Clasamentul : 
1. Olanda 6 p, 2. Italia 3 p, * 
Austria 2 p, 4. Bulgaria 1 p.

Primele două clasate din fieca
re serie s-au clasat 
neul 1—4.

• Au început cele 
finale <1—4 și 5—3) 
natului mondial de hochei, erupă

1. Danemarca
2. România
3. Polonia
4. Ungaria 

In ultima
aa

eta pi

0 20— 4 S
1 19—18 4
2 25—15 2
3 8—35 0 

seriei a II-a

3 o
1 0
1 o 
o o

3.

pentru tur-

două turnee 
ale campio-

„A" pentru Juniori, la Oil o. Iată 
rezultatele : UJLS.S. — Suedia 
7—5 (4—0. 0—2. 3—3), Finlanda — 
Cehoslovacia 3—1 (2—L 0—0. 1—*) 
tn turneul pentru locurile 1—4. 
rrar.ța — Elveția 6—2 (2—0. 9—0 
4—2). R. F. Germania — Norve
gia 8—3 (1—1. 4—L 3—1) in tur
neul pentru locurile S—8.

• Aleksandr Klimov (U.R.S.S '. 
17 anL a lnTMU.ăUtlt cea mai 
bună performanță mondială a Ju
niorilor in cursa de patinaj sl te
tă pe 1500 m. I M. Li, la Alma 
Ata. Precedenta performantă era 
de 1.5J.4S *1-1 aparținea america
nului Eric Heidea.
• Tot la Alma Ata. ia cadru! 
medului de patinai viteză 
U.R.S.S. — R.D.G.. «ovietieul Pa
rei Pegov a corectat două recor
duri mondiale : 540 m In 3C.H *1 
1000 m ta 1:12.58, Christa Rotea- 
burger (R.D.G.) a îmbunătățit 
recordul lumii la 500 m : 3»,a.

a Elvețianca Christine von Gnl- 
nlgen (IM p) a câștigat ediția 
din acest an * Cupei Europei la 
schi alpin. Ea a fost urmată de : 
Brigitte Gadlent VEI veți*) 147 p. 
Corinne Shidcdhauaer CEvet'.a) 
J!>7 p. Ultima cursă Jta cadrul 
competiției. slalomul special de 
la Pamporovo. a fot ctaticatâ de 
cehoslovaca Ivana Valesova.

TOKIO, 25 (prin telefon). — 
Pe gheața patinoarului Națio
nal Stadium din capitala Ja
poniei au continuat întrece
rile campionatului mondial de 
hochei seniori (grupa B). In
tr-o partidă foarte importantă, 
S.U.A. a întrecut Elveția cu 
5—2 (0—0, 2—0, 3—2). pr.rna 
și ultima repriză desfășurfn- 
du-se echilibrat. Au marcat: 
Verhota, Logan 2, Harrington 
și Brooke, pentru Învingători, 
respectiv Neinger și Soguel. In 
cea de a doua partidă a zilei, 
Polonia și Austria au terminat 
la egalitate: 5—5 (2—2, 0—2,

3—1) după o desfășurare pli-

nă de imprevizibil și cu sur
prinzătoare răsturnări de scor. 
Au marcat : Jobezyk, Ujvari, 
Stopczyk, Klocek, Zabawa, pen
tru Polonia, respectiv Raffl, 
Sivac 2, Lebîer și Greenbank. 
Polonia realizează astfel o 
primă remiză (după două vic
torii) și permite nord-ameri- 
canilor să se distanțeze în 
fruntea clasamentului general.

Programul de slmbătă : Nor
vegia — Japonia și România — 
Iugoslavia ; duminică : Polonia 
— Elveția și S.U.A. — Austria.

UHnHEMMBgawaaMMBaBBMHaaaMBa»

In semifinalele Cupei

cupelor la handbal (m)

ZELEZNICIAR
DINAMO BUCUREȘTI

Călin ANTONESCU

Ford Cantu a ciștigat C.C.E.
Grenoble. In Palatul sportului 

din localitate s-a desfășurat Joi 
seara partida dintre echipele Ita
liene Ford Cantu șl Billy Milano 
conțind ca finală a Cupei cam
pionilor europeni la baschet mas
culin. După o luptă extraordina
ră. urmărită de 10 000 spectatori. 
Cantu a obtinut victoria la limită

63—68 (29—22), păstrindu-șl in
continuare trofeul ciștigat anul 
trecut în Berlinul Oct. Punctele 
au fost realizate de : Bryant (20), 
Riva (18), Brewer (14), Marzoratl 
(7), Cattinl (6), Bosa (2), Barl- 
tiera (2) pentru Cantu, Glanelli 
(26), Ferracini (12), f 
F. BoselU (8), D. 
Premier (6), Mencghin 
tra BUly.

D’Antoni (10), 
. BoselU (6), 
—-1 (6) pen-

De azi, in turneul candidatelor la titlul mondial de șah

MARGARETA MUREȘAN IȘI DISPUTA UN LOC IN SEMIFINALA
Bad Kissingen. cocheta stațiune 

balneară din landul Baden-Vdr- 
tenberg, in vestul K. F. Germa
nia. renumită sl pentru tradiția 
marilor sale competiții șahlste. 
va li de astăzi gazda unuia din 
cele mal interesante meciuri ale 
candidatelor la titlul mondial de 
sati, cei care opune pe marea 
maestră româncă Margareta Mu- 
re-.an și marea maestră sovietică 
lidia Semionova. Un meci inte
resant. nu numai fiindcă ia start 
«e află o sportivă a noastră, ci 
și pentru motivul că este singu
rul In care se tatilnesc repre
zentantele celor două națiuni 
clasate pe primele două trepte 
ale podiumului ultimei Olimpiade. 
Și evident, o bună ocazie de a 
ne lua revanșa, după ce la Lu
cerna, ca și In alte patru ediții 
precedente, șahistele sovietice au 
ciștigat „aurul", iar româncele 
„argintul" Întrecerii olimpice.

Acum, desigur, este vorba de 
competiția supremă individuală, 
mai exact sferturile de finală ale 
turneului care trebuie să desem
neze pe șalangera actualei cam
pioane mondiale, Maia Ciburda- 
nidze. Forța celor două jucătoare 
aflate față in lațâ, in meciul de 
10 partide pe care-1 Încep In 
această după-andază, pare a fi 
foarte apropiată. Deși pe scara 
c. -eficienților „E1q“ un oarecare 
avans îl deține Margareta Mure
șan, cotată la 2240 p. 'ață de 
cele 2225 p ale Lidiei Semionova. 
De asemenea, sahista noastră are 
precedente mai bune în faza in
terzonală a campionatului mon
dial. .unde este strălucită clștigâ- 
toare a turneului de la Tbilisi, 
pe cind Semionova a terminat a 
doua în_
întreceri s-au desfășurat în vara 
trecută chiar la Bad Kissingen. 
Scorul între cele douâ adversare, 
în intîlnlriie lor de plnă acum, 
este egal : 1,5—1,5. Cu o remiză

CU LIDIA SEMIONOVA

lată lista finalelor 
ediții a competițiilor 
de baschet : bărbați : 
Ford Cantu (Italia) — BiUy Mi
lano (Italia) 69—68 a CUPA CU
PELOR : Scavollnl Pesaro (Italia) 
— A. S. Vllleurbane (Franța) 
111—99 ■ CUPA K OR ACI : C.S.P. 
Limoges (Franța) — Sibenka Sl- 
bemk (Iugoslavia) 94—86.

actualei 
europene 

e C.C.E. :

tumeulul de la Tbilisi.
cealaltă grupă. ale cărei

CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. I)

așteptări a lui Constantin Ti- 
toiu, una dintre speranțele 
noastre. Titoiu a început ti
morat partida cu Pedro Re
yes (Cuba). Chiar în prime
le secunde Tițoiu recepționea
ză o directă de stingă la fată 
si este numărat. Acest „acci
dent" nu l-a ambiționat. așa 
cum era de așteptat. Titoiu, 
departe de a încerca să se re- 

. vanșeze. să facă „ceva".
a avut decît o singură 
cum să scape mai ușor ! 
așa se explică faptul că 
mul rund Reyes nu a 
nici măcar o singură 
serioasă ! Rundv' 2 a fost 
copie fidelă a primului, 
iu este din nou expediat la po
dea si numărat, suportînd to
tul cu... resemnare nejustifica
tă. Reyes cîștigă fără 
problemă si rundul 3. 
cîndu-se în finală. Titoiu 
si-a putut apăra „Centura1 
ceritâ anul trecut.

O „cursă de urmărire" 
categoria pană. în 
Titi Cercel — Plamen 
burov (Bulgaria), 
jat 
Rit 
rul 
cu 
te. ______________ _____
sivă. Kamburov a răspuns cu 
directe de stingă punctînd sl el. 
A fost un meci echilibrat, cu 
o decizie cu adevărat greu de

nu 
griiă : 
Numai 
în nri- 
pnmit 

lovitură 
o 

Tito-

nici o 
califi- 

nu 
cu-

la 
partida 

Kam- 
Dezavanta- 

de aionjă. Cercel a... fu- 
trei reprize după adversa- 

său. reușind să puncteze 
croșee și chiar cu direc- 
Intr-o permanentă defen--

Margareta Mureșan la tabla de 
ultima oară, in 1981. la Budapes
ta. Iar dacă Lldla Semlonova a 
fost campioană a U.R.3.S. acum 
patru ani, Margareta Mureșan 
n-a deținut (surprinzător !) nici
odată titlul national plnă acum.

Fără Îndoială. comparații de 
acest gen nu duc la mare lucru 
In e.-aluarea șanselor celor două 
competitoare. Lupta directă. tn 
fața tablei de șah. va da răs
puns tuturor Întrebărilor. Preci
zăm că se va juca la două zile 
cite o partidă, fiecare jucătoare 
avtnd dreptul la un .time-out-. 
In caz de egalitate, după consu
marea celor 1# partide, urmează 
alte 4 lntllnlri suplimentare, iar 
dacă scorul egal se menține, Încă

șah Foto : Dragoș NEAGU
2 la timp redus de joc. Probabil, 
Insă, că nu va fi nevoie de ase
menea artificii de regulament 1

In meciul de la 3a d Kissingen, 
marea maestră Margareta .Mure
șan este Însoțită de antrenorul 
emerit Șerban Neamțu sl de ma
rele maestru Florin Gheorghiu. 
Invlngătoarea se califică In semi
finale. urmlnd să tntllneascâ pe 
răstind toarea meciului Nana Io
seliani (U.R.S.S.) — Lin Shilan
(R. P. Chineză).

S! 3ă nu uităm : pentru prima 
oară. In istoria campionatelor 
mondiale, o șahlstâ româncă se 
află ailt de aproape de titlu !

Radu VOIA

PROGRAMUL FINALELOR (duminică, ora 10)
Semimuscă : 
Muscă : 
Cocoș :
Pană : 
Semiușoară : 
Ușoară : 
Semimijlocie : 
Mijloci* mică 
Mijlocie : 
Semigrea : 
Grea :

D. Șchiopu - H. Ramos (Cuba)
I. Boboc - P. Reyes (Cuba)
A. Raymond (Franța) - R. Cardenas (Cuba) 
T. Cercel — J. Sollet (Cuba)
I. Stan - E. Nergui (R.P. Mongolă)
M. “ ‘
M.
G.
M.
G.

Fulger - D. Ilie
Ciubotarii - C. Duvergel (Cuba) 
Dele (Franța) — J. Aguilar (Cuba) 
Sirba - D. Maricescu
Donici - J. Quintana (Cuba)

T. Pîrjol - A. Lukstin (U.R.S.S.)

dat. Si judecătorii l-au acoi- 
dat decizia de Învingător la 
puncte cu 3—2 lui Titi Cer
cel. El 11 va Înfrunta In fi
nală pe cubanezul Jesus Sollet, 
cîstigător aseară fără luptă, 
deoarece adversarul 
colae Talpoș, a fost 
medic să boxeze.

Pe lingă partidele

său. Ni- 
oprit de

__ . frumoase, 
antrenante, a fost aseară 
parodie de box. la finele 
reia spectatorii au oftat 
citi că s-a terminat : 
fruntarea dintre Mihai 
eseu si Mircea Fulger, 
pionul categoriei ușoară, 
să se ridice prea mult 
pra modestului 
Fulger a 
decizie la

Meci de 
gomir Ilie 
mino Ramos, 
seste soluții pentru stilul 
mânului, care timp de trei re-

si o... 
efi- 

feri- 
con- 
Gru- 
cam- 
Fără 

deasu- 
____ său adversar, 
obtinut o... chinuită 
puncte, 
tensiune Intre 
si cubanezul

Ramos nu

Dra
in ti- 

«S- 
ro-

femei : • C.C.E. : A.S. Vicenza 
(Italia) — Agon Diisseldorf 
(R.F.G.) 76—67 • CUPA RON-
CHETTI : B.S.E. Budaoesta — 
Spartak Moscova 83—81.

Ziua primei confruntări dintre 
Dinamo București șl Zelezniciar 
Nlș, in cadrul semifinalelor Cupei 
cupeior la handbal masculin, a 
sosit. Astăzi, la Nlș, tacepind da 
la ora 18,45, cel» două echipa 
ajunse Intre primele 4 din Euro
pa (de fapt șl din lume) la 
această prestigioasă competiția, 
lși vor disputa manșa tur, ur- 
mind ca la 1 aprilie, la Bucu
rești. să se tnttlnească In meciul 
retur.

Insotlt de antrenorii Chită Lieu 
și Valentin Samungl, lotul lui 
Dinamo București, alcătuit din 
Claudiu Ionescu, Virgil Marchi
dan — portari. Cornel Durău, 
Virgil Georgescu, Mircea Grabov- 
schl, Ion Tase, Liviu Jl.mu, Va
sile Oprea, Tudor Roșea, Mircea 
Bedlvan, George Dogărescu si 
Marin Cristian — lucitori de 
cimp. se află de ieri la Ni*, 
înainte de plecare. 
Valentin Samungl ne 
„echipa este hotărîtâ 
și de această fază, 
deci, in finală, pentru 
mai mult cota valorii 
naționale. Important este ca ju
cătorii noștri să se apere cu 
atenție la Niș și să-și constru
iască cu răbdare atacurile. Soar
ta calificării se va decide, astfel, 
la București*.

Sigur, deși n-are o carte de vi
zită bogată, Zelezniciar Nis — 
ca reprezentantă a handbalului 
iugoslav — constituie o forță. 
Depinde de forma dlnamoviștllor, 
de ambiția sl dăruirea lor, ca 
meciul de astăzi să Însemne o 
poartă deschisă spre finală.

Partida de la Niș va fi arbi
trată de suedezii Nilsson și Wes
ter.

antrenorul 
spunea că 
să treacă 

să ajungă, 
a ridica $1 
sale inter-

R. F. G ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

IN C.E. DE RUGBY

menea rezultat favorabil, pe 
deplin realizabil dată fiind 
superioritatea valorică a na
ționalei României, ar în
semna un nou pas, al treilea, 
pe drumul ce duce spre piscul 
clasamentului competiției con
tinentale. Iar tricolorii și an
trenorii lor emeriți, Valeriu 
Irimesen și Theodor Rădules- 
cu, s-au pregătit astfel înctt 
să-1 facă, pentru a oferi su
porterilor lor un buchet și 
mai mare de speranțe în re
marcabila tentativă de care 
vorbim. Echipa noastră va fi 
cea aliniată cu o lună in urmă 
la Casablanca, singura modifi
care probabilă fiind imbrăca- 
rea de către Ion Constantin 
(„Penalty king" și-a recăpătat, 
credem, ambiția de acum zece 
ani !“ — afirmă Th. Rădules- 
cu) a tricoului cu numărul 15, 
de fundaș, purtat în jocul cu 
Maroc de Vasile Ion. Iată, a- 
șadar. componența formației, 
in paranteză fiind trecute clu
burile și numărul de prezențe 
în meciuri inter-țări : Ion 
Constantin (Dinamo. 48) —
Sorin Fuicu (Steaua, 15).
------------------------- - PALMARESUL

1958,
1964,
1965,
1967,
1969,
1972,
1973,
1982, București

Bruxelles 
București 
Hanovra 
București 
Hanovra 
București 
Heidelberg

A-

drian Lungu (Farul, 15), Gheor- 
ghe Vărzaru (Steaua, 
rian Aldea (Dinamo. 
Stelian Podărescu 
9), Mircea Paraschiv
37, căpitanul echipei) 
rian Gurămare (R. C. Sportul 
studențesc, 3). Pompilie Borș 
(Dinamo, 16)( Florică Murariu 
(Steaua, 33) — Gheorghe Du
mitru (Farul. 48), Gheorglis 
Caragea (Dinamo^ 16)_ —_ Con
stantia Dinu ~ 
Roșie, 67, 
al selecțiilor), 
teanu (Steaua, 38), 
(Știința Petroșani, 
zerve : Vasile Ion 
Victor Anton (R. 
Roșie, debutant), 
Dârăban (Dinamo, 
Moț (Steaua, 4).
Csoma (Știința CEMIN Baia 
Mare, debutant). Lotul, con
dus de prof. Ovidiu Marcu, 
secretar responsabil al F.R.R., 
este însoțit de medicul Eu- 
geniu Craioveanu. Meciul va fi 
condus de francezul Matheu (el 
l-a înlocuit pe cunoscutul său 
compatriot Horquet. indispo
nibil). Fluierul de începere a 
partidei de 
la ora 14,30
INT1LNIRILOR

R.F.G.
R.F.G 
R.F.G 
R.F.G

ROMANIA — 
ROMANIA — 
ROMANIA — 
ROMANIA —
ROMANIA — R.F.G 
ROMANIA — R.F.G 
ROMANIA — R.F.G 
ROMANIA — R.F.G

9). Ma- 
21) — 

(Dinamo, 
(Dinamo, 

— Ma-

(R. C. Grivița 
absolut

Mun-

Re-

recordman 
Mircea 

loan Buean
22).
(Farul. 6), 

C. Grivița 
Ghcorghe 

38), Marin 
Alexandru

la Heidelberg 
(ora locală).

9— 0 
19— 3
9— 8 

27— 5
6— 3

10—11
33—9 

80—18

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

de 
cu- 

lovească 
lovituri 

pierde re- 
jocul de 

dîndu-1 
că boxează cu 

Numai 
mereu 

ei 
Ilie a

prize l-a fentat uimitor 
ușor pe marele campion 
banez. făcîndu-1 să 
în goi dar plasîndu-i 
puternice. Ramos 
priză după repriză, 
picioare al românului 
impresia 
fantomă, 
se făcea 
loviturile 
Dragomir

in palma- 
mare Dres- 
Juriul 
decizie

l-a 
la

cu 
cu

O... 
că fantoma 

simțită, prin 
surprinzătoare, 
făcut un meci

mare. înscriindu-si 
res o victorie de 
tigiu international, 
acordat o meritată 
puncte, cu 4—1 I

A fost o gală frumoasă 
multe momente aplaudate 
generozitate de spectatori. 
Acum în competiție au rămas 
cal mal buni 22 de sportivi. 
Așteptăm cu nerăbdare 
vedem înfruntîndu-se în 
nale. pe ringul de la 
sporturilor si culturii,
vă invităm mîine la ora 10.

3ă-i 
fi- 

Palatul 
unde

CICLISM • Belgianul Ludo Pe
elers a ciștigat joi etapa a IV-a 
(Lerlda — Badalona, 232 km) In 
„Săptămlna cicliști catalană" 
intrednd la «prinț (8.94:15) un 
pluton de 8 alergători. Liderul 
cursei se menține spaniolul Al
berto Fernandez 19.11:13, armat la 
19 s de Julien Gorospe (Spania) 
și la 52 s de Ralmund Dietzen 
(R.F.G.) • Al 51-lea tur al Cam
paniei a fost ciștigat, la Sor
rento, de italianul Francesco Mo
ser cronometrat tn 8.16:38 pe 
236,109 km al curseL tn aoelașl 
timp au sosit Glanbattlsta Baron- 
chelll, Aklo Norls și Alfredo Cht- 
netti (toți din Italia).

FOTBAL • tn campionatul eu
ropean de juniori, grupa a 14-a. 
la Tirana : Albania — Bulgaria 
1—9. Echipa Bulgariei, Învingă
toare în tur cu 4—9, s-a califi
cat pentru grupa I a C.E. din 
Anglia (13—22 mai) • tn optimile 
de finală ale Cupei Italiei : Pisa 
— Boiogna 0—9.

ȘAH • La Vel den, tn cadrul 
sferturilor de finală ale C.M. fe
minin de șah, Llu Shilan (R. P. 
Chineză) a câștigat tn 45 de mi
nute (la mutarea a 40-a) partida 
a 3-a cu sovietica Nana Ioseliani. 
Scorul este acum 1,5—1,5 • Dupâ 
5 runde ta turneul de la Sara-

)evo conduc : 1
slavia), Smejkal 
și Adorjan 
5,5 p.

TENIS • 
feminin de 
ger manca Sylvia Hanlka a eli
minat-o pe Tracy Austin cu 6—4, 
1—5. Alte rezultate : Barbara Pot
ter — Wendy Tumbuil 6—3, 6—3, 
Pam Shriver — Evonne Goola- 
gong 6—1, 6—3, Chris Evert-Lloyd 
— Bettina Bunge 6—1, 7—5, Mar
tina Navratilova — Hana Mand- 
Ukova 4—6, 8—1, 6—0, Billie 
King — Andrea Jaeger 5—7. 
5—2, Bill Scanlon — John 
gander 6—3. IS—4, Thomas 
stedt — Marcos Hooevar 
5—7, 6—2, Eddie Edwards — 
Dickson 7—5. 7—6 • Monte Carlo: 
Luna — Tideman 6—1, 6—3, Ba
ra zzuttl — Borfiga 6—1, ■ 6—4, 
Maurer — Bofleau 8—2, 6—0.

VOLEI • Turneul celor 4 na
țiuni desfășurat in Olanda. la 
Gorssel, a revenit reprezentativei 
țârii gazdă, tn ultimele jocuri 
Olanda a Întrecut R.F. Germa
nia eu S—0 (7, 2, 6) șl Belgia cu 
3—0 (13, 12, 4), R.F.G. a dispus 
de Israel cu 1—9 (7, 11, 13) iar 
israel a întrecut Belgia cu 3—1 
(—13. 7, I, 6).

Kurajița (Iugo- 
l (Cehoslovacia) 

(Ungaria) cu cite

Surpriză in turneul 
la New York : vest-

Jean
6-2,
Ale- 
Hog-
7—6, 

Mark
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