
PLENARA COMUNA A CONSILIILOR
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE

a MAGHIARĂ $1 GERMANA

MOltTMI DIN TOATE TARILE. UNITI-VA I

Ia prezenta tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi a avut 
loe în Capitală plenara comună 
a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și 
germană

La sosirea în sală, conducăto
rul partidului șl statului nos
tru a fost 
plauze și 
exprimind, 
oamenilor 
litate 
sentimentele de 
de profundă . prețuire și fier
binte recunoștință pe care le 
nutresc fată de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu pentru con
dițiile do deplini egalitate a- 
sigurate tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de națio
nalitate. pentru garantarea 
dreptului de a participa. cu 
întreaga energie creatoare. la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului, ia infăptuirea 
osăretei opere de construire a 
“.s^aiismului și comunismului 
pe pămintul României.

In cadrul dezbaterilor 
marginea expunerilor prezen
tate in plenarele Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară și Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate germană au luat cuvintul 
tovarășii Jakabos Csaba Istvan, 
director al întreprinderii me
canice Tîrgu Secuicse, județul 
Covasna, Hildegard Mantsch, 
muncitoare la fabrica „Vitro- 
melan" Mediaș, județul Sibiu, 
Molnar Imre, Erou al Muncii 
Socialiste, președinte al CAP 
Tușnad, județul Harghita, Fa
zekas Ferencz, ^et de brigadă 
ia întreprinderea minieră Ta- 
roșeni, 
Ernest 
șef al ziarului 
Ludovic “ 
al Comitetului 
xeculiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al 
Gyongyi Maria, inginer chimist 
la întreprinderea chimică „Sin- 
•teza" Oradea, Richard Winter, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministru secretar do 
stat Ia Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe. Le lay Lajos, secretar ai 
Uniunii Scriitorilor, redactor 
șef al revistei ,,Utunk*‘, Gerhard 
Konnerth, decan al Facultății de 
filologie-istorie Sibiu, Fejes lu- 
liu, secretar al Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate

intimpinat cu vi! a- 
ovatii. participant!! 
in numele tuturor 

muncii de naționa- 
maghiară și germană, 

inaită stimă.

P«

județul Hunedoara. 
Breitenstein, redactor 

,Neuer Weg“, 
Fazekas, membru 

Politic E- 
vîce- 

guvernuiul,

maghiară, Galpal Zsuzsanna, se
cretar ăl Comitetului județean 
Mureș al P.C.R.. vicepreședintă 
a Consiliului National ai Fe
meilor, Josef Berencz, director 
al întreprinderii de ceasuri 
.Victoria* Arad, Foro lulin, se
cretar de stat la Ministerul E- 
ducației și Invăfămintului.

In numele membrilor celor 
două consilii, tovarășul Mihal 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. 
liului oamenilor muncii 
naționalitate maghiară, a

Exprimind, incă o dată, 
bucurie și satisfacție 
faptul de a vă avea din 
mijlocul nostru la această ple
nară, transformată prin partici
parea dumneavoastră într-un 
eveniment de mare însemnătate 
politică, vă rog să-mi permi
teri, mult Iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. să vă adre
sei rugămintea fierbinte a 
noastră, a tuturor, de a lua 
cuvintul în încheierea lucrări
lor Plenarei noastre comune.

Primit cu cele mai aîese sen
timente de dragoste și prețuire, 
cu însuflețită bucurie și profundă 
satisfacție, a luat cuvintul tova
rășul Nieolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului 
ral al partidului a fost 
rită cu deosebită atenție 
gitim interes, cu deplină 
bare și 
niată in 
deiungi 
prezent! 
tire : „Ceaușescu — 
„Ceaușescu și 
.Ceaușescu — I’ace !“

Dînd glas simțâminteior tu
turor participanților la ședință, 
tovarășul Eduard Eisenburgcr, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, a adresat secretaru
lui general al partidului, in nu
mele tuturor membrilor Consi
liilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germa
nă, cele mai vii mulțumiri pen
tru marea și deosebita cinste de 
a onora cu prezenta sa lucră
rile plenarei.

In inoheierea adunării, cei 
prezent! au aclamat din nou, 
îndelung, cu putere, pentru 
partid și secretarul său ge
neral, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, pentru patria 
noastră liberă și independen
tă, subliniind și cu acest pri
lej unitatea și frăția tutu
ror fiilor patriei — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități —, atașamentul lor 
față de politica partidului și 
statului nostru.

președintele Consi- 
de 

spus :
marea 
pentru 
nou in

gene- 
urmă- 
$i le- 
apro- 
subli-satisfacție, fiind 

repetate rînduri cu în- 
aplauze și ovații, cei 

scandind cu iițsufie- 
P.C.R. !«, 

poporul !“,

ZIAR AL

porta
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APRILIE, LUNA ULTIMELOR FINALE
ALE „DACIADEI ALBE" 1982-1983

PROGRAMUl 
LELOR 
IARNA

FINA- 
EDIȚIEI DE 
A „DACIA 

DEC

1-1. IV, 
tinaj artistic 
+ juniori)

4—7.IV Piatra Ax»d : 
biatlon (seniori)

6-0.IV, Paring : schi 
alpin (juniori)

17-^D.TV, Paring i 
•chi alpin (seniori)

M-26.IV. Miercurea
Cluc : hochei (seniori)

Golați : po- 
(sonioH

Gheorghe Berdar, 
cel mal bun biatlo- 
nlst romăn al leto
nului, pretendent 
principal la tuluri
le dl campion al 
„Dacladei" șl al tă
rii In întrecerile de 
lăptdmtna viitoare 
de ta Piatra Artă.

Foto : D. NEAGU

Duminica, in „premiera"

bucurcștcand

IN ÎNTRECERI I

Următoarele săptămini 
fi marcate, in SPORTURILE 
ZĂPEZII, de desfășurarea ul
timelor finale ale ediției de 
iarnă a „Daciadci" 1982—83,
tot atitea campionate naționa
le de larg interes. Este vorba

despre etapele finale ale se
zonului hivernaî ta biatlon se
niori (Piatra Arsă. 4—7 apri
lie), ta schi alpin juniori (Pa-

(Continuări în pag 2-3)

Succese în concursurile internaționale de înot

TINERII ÎNOTĂTORI ROMÂNI
ÎN PRIM-PLAN LA TRENTO SI ZAGREB*
Ploicștcanca lulia 'latccscu (l victorii) — ..la rcginctla" 

tradiționalei (omprlifil din Tirol
Zilele trecute s-au dasiășurit 

la Trento (bazui de 23 m) tradi
ționalele Întreceri ale concursului 
international de copii și juniori, 
aflat anuî acesta la cea de a lS-a 
ediție. Au fost prezent! in acest 
concurs-m tralon tineri Înotători

FOTBALIȘTII TRICOLORI AU 15 ZILE 
PENTRU A-ȘI REFACE POTENȚIALUL

Rlnduri pentru o echipă cu un scop precis: 16 aprilie

a „Dacladci* de varâ

200 000
DE TINERI

ca-
e-

re-

Dacă ar fi să raportăm 
litatea jocului practicat de 
chipa României în prima 
priză a meciului cu Suedia și 
în primele 20 de minute ale 
jocului împotriva Turciei cu 
nivelul general al acestui med 
cu Iugoslavia, ajungem la o 
diferență de două puncte în 
minus, de la 8 la 6. Aceasta 
demonstrează o dată în plus, 
că la Timișoara s-au adunat

elemente
care se __  ___  ____

a) săptăminile cu două 
pe care fotbaliștii noș-

citeva 
printre 
altele: 
jocuri,__  _ ___ ,_ ___ ,
trl le susțin cu destulă greu
tate, b) o anume stare de au- 
tomultumire, mai ales din par
tea jucătorilor care au reușit 
să imbrace tricoul national de 
vreo .17—18 ori intr-un an și 
jumătate, c) amintita absentă 
a Iui Cămătaru, ale cărei lm-

de eclipsă, 
pot cita, tntre«

*

-<■

Geolgău. Klein (și nu numai ei) s-au desprins greu de ambițioșii 
apărători iugoslavi... Foto : Branko VUIN

plicații tactice pot fi compa
rate doar cu absenta pivotului 
de bază in
de baschet 
tată a lui Țicleanu, care im
pietează și 
va impieta, in lipsa unei 
Iutii adecvate — asupra ritmu
lui echipei in ansamblu.

Toate aceste elemente nega
tive vor putea fi suplinite

loan CHMtlLA

cadrul unei echipe 
și d) absența for-

din păcate
FO-

din 15 țâri Și 101 cluburi italiene, 
printre ei numeroși favorlti ai 
campionatelor europene de ju
niori. programate anul acesta la 
Mulhouse (5—8 august).

Intre oei peste 600 de tineri 
competitori .— cifră record — 
s-au aflat și 6 sportivi români, 
însoțiți de antrenorul ploieștean 
Mihai Gothe. Avînd o compor
tare remarcabilă, 
butit un adevărat 
terle, realizînd 11 
locuri doi și trei 
urmare a acestor ____ _______
pa înotătorilor români s-a situat 
La finele competiției pe locul I 
cu un total de 168 p. urmată de 
S.C. Uden (Olanda) 84 p, Tri- 
glav Kranj 66 p, Iliria Ljubljana 
45 p (ambele din Iugoslavia). 
Wiirttemberg (R.F.G.) 37 p.

In ziarul «L’Adige**. care apa
re zilnic in sudul Tirolului. se 
pot citi tn numărul de duminică 
27 martie următoarele titluri : 
„AII* Madonna Blanca (n.r. nu
mele piscinei) si continua a 
parlare rumenol* și „La reginet- 
ta del meeting si chiama Julia 
Mateescu*.

„Fără îndoială — ne-a relatat 
antrenorul M. Gothe — tinăra 
înotătoare ploieștean că a fost 
protagonista concursului din acest 
an. Luînd startul în 4 probe. Tu
lia Mateescu (13 ani) a obținut

aceștia au Iz- 
record in ma- 
victorii, șase 
locuri treL Ca 
evoluții, echi-

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag a 4-a)

Duminică, eveniment de
osebit. sărbătoresc, in viața 
sportivă a țării: deschide
rea oficială a întrecerilor 
din cadrul etapei de vară 
a marii competiții na
ționale „Daciada, ediția 
a 3-a Dintre starturile a- 
nunlate. astăzi — o avan
cronică a manifestărilor din 
Capitală, al căror program 
ni se pare o irezistibilă 
imitație la vizionarea unui 
grandios spectacol sportiv- 
cultural cu aproape 200 000 
de participant !

Toate bazele sportive ale 
Bucureștiului vor fi. dumi
nică, gazde primitoare ale 
copiilor și tinerilor veni ti, 
în număr-record. să se în
treacă în entuziaste mani
festări. spectacole sportiv- 
culturale și demonstrații 
ale performerilor, desfășu
rate sub însemnele „Dacia- 
dei“. Organizatori: CMEFS 
București, organele sportive 
ale sectoarelor. într-o e- 
xemplară colaborare cu 
factorii cu atribuții din Ca
pitală.

Și acum, despre „capul 
de afiș- al acestei acțiuni 
de excepție: „Festivalul 
sportiv de primăvară**, pro
gramat în Sectorul 4. care 
va reuni circa 40 000 de 
participant la o manifesta
re polisportivă de amploa
re CU totul remarcabilă. 
Va fi. sintem siguri o 
splendidă sărbătoare spor
tivă în „Parcul tinerelului", 
acolo unde ne-am obișnuit 
să întilnim. la fiecare sfîr- 
șit de săptămină, mii de 
tineri și tinere. Niciodată 
insă pină acum 40 1*00! 
Concursuri de patinai role, 
de mini-ciclocros. întreceri 
de atletism, șah. fotbal, te
nis de masă, handbal, volei, 
tenis de cîmp... Dar mai 
bine să vă transmitem cal
da invitație a organizatori
lor — și a noastră —. adău
gind doar că iubitorii spor
tului sînt așteptat! la „Par
cul tineretului" înainte de 
ora 10, cind se vor da 
mele starturi...

Pe toate celelalte 
sportive si In parcurile 
pitalei — alte zeci si 
de mii de tineri și tinere 
vor întregi, prin prezențele 
și participările lor entuzi
aste. un tablou sportiv im
presionant prin proporții, 
dîndu-i toată frumusețea si 
căldura pasiunii pentru 
mișcarea în aer liber și 
practicarea exercițiului fi
zic a tineretului bucureș- 
tean.

pri-

baze 
Ca- 
zeci

Pe marginea Plenarei Comitetului F, R. T.

DRUMUL TENISULUI
Dacâ am încerca 65 desprin

dem caracteristicile principale ale 
activității de tenia din tara noas
tră, atunci se Impune atenției, cu 
siguranță, acel aspect definitoriu 
oare constă în tinerețea majori
tății performerilor săi.

tu clasamentele ultimului se
zon, pe primele locui 1 se află, 
în majoritate covârșitoare, repre
zentanții tinerei noastre genera
ții de tenlsmem. avînd !n frunte 
pa multiplii Campioni «1 țării 
Florin Segârczacu $1 Lucia Ro
manov. care acta au pășit în 
rîndul seniorilor. Tn preajma lor. 
de asemenea, un mânuneni de

TÎNĂR SPRE MAREA PERFORMANTĂ
tineri si tinere, emisari autori
zați ai tenisului românesc tn 
marile competiții.

în acest context, prima conclu
zie, care pare să se impună, ar 
Ci aceea că tn tenis avem asi
gurată o perspectivă dintre cele 
mai favorabile, cu posibilități de 
promovare pe scara performan
țelor, pentru o lungă perioadă de 
timp, de aici Încolo. Ar fi — din 
păcate — o concluzie falsă. Este 
tocmai ceea ce au demonstrat, 
eu pregnantă dezbaterile recen
tei plenare a Comitetului federa
ției române de tenis, care a avut 
loc la București in ziua de 26

martie. însuși raportul prezentat, 
în deschiderea lucrărilor, insistă 
asupra faptului că tenismanii lo
turilor noastre republicane nu 
dețin poziții de prim- plan ta 
ierarhia mondială a acestei dis
cipline. Este cazul chiar pentru 
Lucia Romanov, clasată în zona 
locului 50 în lume, după cum 
Florin Segărceanu se află abia în 
zona locului 100 tn rîndurile ell-

Ion GAVRILESCU 
Radu VOIA

(Continuau tn oag 2-3)



TINERII NOȘTRI POLO IȘTI 
PE LOCUL SECUND LA ISTANBUL
Turneul internațional de polo 

juniori de la Istanbul s-a înche
iat cu succesul formației iugo
slave, c^re a terminat întrecerea 
neînvinsă cu 10 puncte. Pe locul 
secund — la prima sa evoluție 
îhtr- o com pe ti ție in ternațională 
— s-a situat reprezentativa 
României (8 p), urmată de Bul
garia (6 p), Turcia (3 p), Grecia 
(3 p) și Austria 0 p.

La întoarcerea în țară, antreno
rul Valentin Median, care pregă
tește împreună cu Eugen Geor
gescu i noul lot al speranțelor 
polo-ului românesc, ne-a relatat 
cîteva amănunte asupra evolu
țiilor de la Istanbul. „Am învins 
echipele Austriei (19—4), Greciei 
(12—11), Bulgariei (9—7) și Tur
ciei (16—14), după jocuri pe care

EXERCIȚIUL FIZIC - SUPORT AL CUREI BALNEARE
Oaspeții stațiunii balneo-Cli-ma- 

terice Sovata din județul Mureș 
(•recunoscută penitru valoarea te
rapeutică a factorilor săi naturali 
de cură apa clorosodică a ce
lor cinci lacuri: Aluiniș. Ursu„ 
Negru, Roșu, Verde) se bucură 
de numeroase și variate acțiuni 
de agrement care însoțesc cura. 
Printre acestea, la loc de frunte 
se situează activitățile cultural- 
sportive, excursiile și drumețiile.

„ Activitatea sportiv-recreativă 
— ne spunea inspectorul sportiv 
al Case1 * * 'le cultură din stațiune, 
Ga vrii Kiss — se desfășoară non- 
ston la noi, mai ales în condi
țiile oferite de acest sezon. Fie
care serie de oaspeți ce ne vi
zitează stațiunea, pe lingă activi- 
tăt’Ie de club (șah, tenis de ma
să). au la dispoziție un teren pe 
care se joacă volei, handbal, te
nis de cîmp sau minifotbal. De 
asemenea, iubitorii popicelor dis
pun de o popicărie mecanică- 
bowling, situată Ia doi pași de 
lacul Ursu. Pe amatorii mersului 
pe jos, eu personal îi însoțesc, 
de două ori pe săptămînă, în 
drumeții pe trasee cai Dealul 
cireșului (situat la 910 m altitu

câștiguri suplimentare acordate de 
Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport. Fiecare loz jucat — o 
posibilitate de a obține autotu
risme , .Dacia 1300“ sau mari 
premii In bani. ÎNCERCAȚI SA 
VA NUMĂRAȚI ȘI DV. PRINTRE 
MARII CÎȘTIGATORI AI SEZO
NULUI DE PRIMĂVARA!
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO de astăzi!, 1 aprilie 1083, se 
televizează în direct începlnd de 
la ora 17.25.

lei tenisului. /De asemenea, cel 
care îi unmează — Andrei Dîrzu, 
Adrian Marcu, Liviu Mancaș, 
Laurcnțiu Bucur, Cristinel Ște- 
fănescu, la seniori, Maria Roma
nov, Daniela Moise, Alice Dănilă, 
la senioare — ocupă toți poziții 
modeste în clasamentele mondia
le. Recentele succese, oricît de 
frumoase ar fi ele (victoria cu 
5—0 asupra echipei Chile în „Cu
pa. Dâ.vis", câștigarea Balcaniadei 
de senioare, ca și medaliile cu
cerite la cam pion ațele europene) 
nu pot modifica acest aspect ge
neral care ne îndreptățește să 
legăm mai multe speraoțe de ce
ea ce numim schimbul de mîine 
ai tenisului nostru.

In această direcție, a formării 
viitoarelor cadre de performeri, 
s-au concentrat majoritatea dez- 
bateniilor de la plenara aminti
tă. Cei m,ai mulți dintre vorbitori 
au insistat asupra importanței pe 
care o are o selecție mai rigu
roasă — și totodată mai efi
cientă a numărului mereu cres
când de copii și juniori care do
vedesc aptitudini pentru tenisufl. 
competițional. Această selecție
trebuie să înceapă de la vârsta
cea mat fragedă. După unele pă
reri aceasta ar trebui coborâtă 
chiar pină la 6 ani, astfel ca la 
13 ani, după o primă etapă a 
instruirii, să se poată avea o 
imagine clară asupra posibilită
ților fiecărui tânăr jucător. Dacă 
așa stau lucrurile, înseamnă că 
volumul și intensitatea procesu
lui de pregătire trebuie să 
crească în mod corespunzător. 
Se pune întrebarea dacă, pentru 
acoperirea unor asemenea sar
cini, numărul celor 137 de antre
nori salariați, cîți există actual
mente în evidența F.R.T., este 
realmente corespunzător. Ca 
să n-u mai vorbim de faptul că 
mulți dintre aceștia n-au de
monstrat pînă acum o preocupa
re efectivă în direcția formării de 
nod. jucători.

Cea mai judicioasă, bazată pe 
realitățile tenisului nostru, ni 
s-a părut părerea exprimată de 
antrenorul emerit Ion Baco viță, 
din Brașov. El a spus că un 
antrenor trebuie să-și concentre
ze atenția asuipra unui niutnăr 
mal restrins de elevi și mal a-les 
asupra celor mal buni dintre ei. 
Or, actualmente, de cele mal 
multe ori se procedează invers... 
Antrenorul joacă Împreună cu 
copiii mal slabi (din motive greu 
de justificat), lăsind pe cei a- 
vansați să joace Intre el 1 Poate 
că optica aceasta va R schim
bată tocmai printr-o altă măsură 
preconizată die plenară, si mume 
reintroducerea tn calendarul com- 
petlțional a concursului republi
can de copii (®—10 ani). Prin a- 
oeasta selecția ar deveni conti
nuă și implicit stimulativă.

în momentul de tată jucătorii 
noștri devin competitivi pe plan 
național (și mal puțin pe cel 
internațional...) abia in jurul 
vîrstei de 20 de ani. In noile con
diții, așa cum au fost profilate 
mai sus, ea ar putea să coboa
re la 16—17 ani. Opinii în acest 
sens au fost exprimate de repu- 
tațl tehnicieni ca Gheorghe Vizl- 
ru, Gheorghe Rado, Tiberlu O-

APRILIE, LUNA ULTIMELOR FINALE ALE „DACIADEI ALBE"
(Urmare din pag 1)

ring, 6—9 aprilie) și schi al
pin seniori (Paring, 17—20 a- 
prilie). Sînt 3 evenimente im
portante ale calendarului com- 
petițional intern, care vor avea 
darul să. definitiveze ierarhiile 
pe 1982—83 „Daciadei* * * in a- 
ceste discipline.

După cum se vede, organi
zatorii au mutat aceste compe
tiții din locurile tradiționale 
de desfășurare. Aminate acum 
două săptămîni din cauza lip
sei de zăpadă din Valea Rîș- 
noavei (dar și din Poiana 
Brașov), finalele „Daciadei“ și 
campionatul național de biat- 
lon au ..urcat" cu 1000 de me
tri, sus, pe platoul Bucegilor, 
în împrejurimile Pietrei Arse. 
Pârtiei pan >ii și. mai cu seamă, 
pretendenții la titlurile de o- 
noare care se vor distribui cu 
acest prilej au datoria de a 
demonstra prin evoluții bune 
că medalia de argint cucerită 
la Universiada de iarnă de la

I

tragera excepționala

excursiitm R.D.GERMANA sau R.P.BUL.GARIA
Mari avantaje oferite de noua formulă tehnică :
• 7 EXTRAGERI IN 2 FAZE, CU UN TOTAL DE 68 

NUMERE !
• BILETELE DE 25 LEI VARIANTA PARTICIPA LA 

TOATE EXTRAGERILE.
• SE POATE JUCA ȘI IN COTA DE 25%, PE VARIAN

TE COMBINATE ȘI COMBINAȚII «CAP DE POD“.
Consultați prospectul tragerii ți jucați din timp numerel'e 

preferate !
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE — sîmbătă 2 aprilie.

• CIȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 25 MARTIE. Cat. 1 : 1 
variantă 100% a 48.610 lei șl 28 
variante 25% a 12.152 lei ; cat. 2 : 
10 variante 100% a 6.664 lei și 31 
variante 25% a 1.666 lei ; cat. 3 : 
6 variante 100%. a 5.914 led șl 56 
vari ate 25% a 1.479 lei ; cat.
4 : 30 variante a 3.943 lei ; cat.
5 : 216,25 variante a 547 lei ; căit.
6 ; 348,50 variante a 339 lei ; cat.
X : 2.118 variante a 1'00 lei. Câști
gul în valoare de 48.610 lei de 
la cat. 1, obținut pe un bilet ju
cat 100% a revenit participant

le-am dominat evident și am ru
lat întregul lot disponibil. In 
fond, era vorba de un turneu- 
test, care trebuia să ne edifice 
asupra posibilităților fiecărui 
candidat la titularizare. In me
ciul decisiv, cu Iugoslavia (11— 
17), am fost egali adversarilor 
timp de trei reprize, dar am ce
dat în ultima. Sportivii iugoslavi 
au un Iot foarte valoros și au 
fost avantajați (ei nu excelează 
Ia înot) de dimensiunile foarte 
reduse ale bazinului (25/10 m).
Țin să remarc pe Zaharia, Re- 
gea, Oprișan și portarul Lisac ; 
ceilalți nu au depășit un nivel 
mediu. In orice caz mai avem 
destul de lucrat pentru fDrtifica- 
rea defensivei, pentru a alcătui 
o echipă cu adevărat competitivă 
pe plan european".

------------

dine) și muntele de sare, Canto
nul Trocuța, Dealul Capelei, ori 
Dealul mic, unde se găsește și 
un baby-schilift ce funcționează 
iarna. Aceste drumeții sînt mult 
apreciate de cei ce vin an de 
an la noi. Vara, o asemenea ie
șire Ia traseu angrenează 100—150 
persoane, iar acum, în sezonul 
rece, 25—40. Agenția de turism a 
O.J.T. Mureș, filiala Sovata, or
ganizează, săptămînal, cite 3—4 
excursii pe diferite itinerarii ca: 
Sovata — Lacul Izvorul Munte
lui — Cheile Bicazului — Lacul 
Roșu; Sovata — Borsec; Sovata 
— zona Bucovinei; Sovata — 
Clui-Napoca — Tg. Mureș, ori 
Sovata — Salina Praid“.

Si, în final, iată și opinia unui 
specialist, dr. Ladislau Simon, 
de la Policlinica stațiunii: „Fiecă
rui oaspete al stațiunii noastre, 
prczentînd diferite afecțiuni, noi 
ii recomandăm să facă multă 
mișcare. Și nu puține au fost 
cazurile cînd, după cîteva excursii 
și drumeții, pacienții ne mulțu
meau și își exprimau dorința 
de a reveni și în anul următor".

Hie IONESCU — coresp.

Sofia (Boroveț) înseamnă pri
mul pas pe drumul reali- 
nierii biatlonului românesc 
la nivelul competitivității in
ternaționale. O dată în plus, 
noua conducere tehnică a lo
turilor noastre naționale și 
olimpice, alcătuită din cuplul 
Gh. Gîrniță — C. Arghiropol, 
are ocazia să arate în finalele 
„Daciadei" noul salt de calita
te efectuat în acest sezon de 
biatloniștii români, premisă 
pentru o prezență activă pe 
pîrtiile olimpice de la Sarajevo.

Și schiorii alpini (seniori și 
juniori) se află — tot din 
cauza lipsei zăpezii — în cău
tarea unor noi pîrtii de între
cere, care să le înlocuiască 
pe cele inițial desemnate. 
Le-au găsit tocmai în Paring, 
în fief-ul tradițional al 
I.E.F.S.-ului, unde zăpada a- 
tinge, în continuare, grosimi 
satisfăcătoare, unde există mij
loace mecanice de urcare si 
pîrtii pe care să poată fi a- 
menajate trasee normale de 
slalom și slalom special. Este

3 APRILIE 1983

AD'IIMSinAIIA DE STAT LOTO PP0N0SP0P1 INEOPNEAlA
tulul ȘTEFAN GEORCfESCU din 
București.

• MARI SUCCESE LA ÎNDE- 
M1NA TUTUROR ! Cei mal sim
plu și popular sistem de joc, 
LOZUL IN PLIC, prilejuiește zil
nic șanse multiple de câștiguri 
în autoturisme șl importante su
me de bani. Acum, în acest se
zon, printre seriile de Ixxz în 
plic aiflate în vînzare se numără 
șl LOZUL PRIMAVEMl — tra- 
diționaila emisiune specială cu

DINAMO BUCUREȘTI-,,U" CLUJ-NAPOCA 
28 26 LA HANDBAL MASCULIN /

Tudor Roșea va arunca peste 
nou pentru Dinamo București.
In sala Fioreasca din Capitală 

s-a disputat ieri partida mascu
lină de handbal, din returul Di
viziei „A“, dintre Dinamo Bucu
rești și Universitatea Cluj-Napo
ca. Dinamoviștii au câștigat cu 
28—26 (12—12). A fost un meci
atractiv nu atît prin etalarea de 
virtuți tehnice, cit mai ales da
torită răsturnărilor de scor pe 
tabela de marcaj. In min. 27 stu
denții clujeni aveau patru goluri 
avans 412—8) și după cursul jo
cului se părea că oaspeții au ve
nit la București deciși să-șl vîn- 
dă scump pie’ea. Ceea ce au 
și reușit, ■ dealtfel, prin practica
rea unui handbal ofensiv și apă- 
rîndu-se foarte bine. Ei au fost 
nlutați și de portarul Sorin Chi- 
rilă, care a fost întn-o formă 
excelentă.

Dinamoviștii au știut însă să 
apese cînd a trebuit pe accele
rator. Ei au reușit să refacă 
destul de repede handicapul, și 
apoi să treacă detașat la con
ducere: între min. 41 și 48 ele
vii lui Ghiță Licu și Valentin 
Samungi nu au primit nici un 

așteptată apariția în rindul as
piranților la supremația națio
nală a tinerei generații (în 
special a juniorilor) care să se 
apropie de consacrații Z. Ba- 
lasz, Vili Podaru, Mihai Bară, 
Csaba Portic.

Tot în această lună au loc 
și alte două finale ale „Dac’.a- 
dei“, în sporturile gheții: ch;ar 
în aceste zile, patinoarul din 
Galați găzduiește cea mai im
portantă competiție internă a 
sezonului la patinaj artistic, 
rezervată seniorilor și juniori
lor. Iar în ultimele zile ple lui 
aprilie, la Miercurea Ciuc, 
cele mai bune echipe de ho
chei ale țării se vor întrece 
pentru a urca pe podiumul 
„Daciadei“.

Biatloniștii, schiorii alpini, 
patinatorii știu că o situare cit 
mai bună în ierarhiile „Dacia- 
dei", ediția 1982—1983, consti
tuie nu numai un scop în si
ne, ci, în același timp, punc
tul de unde va fi atacat, pes
te cîteva luni, sezonul Jocu
rilor Olimpice de Ta Sarajevo.

„CUPA JOITA" LA TALERE
Tradiționalul concurs de talere-- 

găzduit de poligon,ul din Joița, 
important centru ai vânăitoiril-or 
sportivi din țara noastră, s-a în
cheiat cu următoarele rezultate : 
trap, seniori: 1. M. Ispașiu (O- 
limpia) 100 t, 2. Gr. Tomoiloagă 
(C.S. Baia Mare) 188 t, 3. E. So- 
moy (C.Ș. Baia Mare) 187 t ; ju
niori : 1. T. Vlădodanu (Steaua') 
147 t ; speranțe an II: N. Dima 
(Constructorul Alba Iulia) și F. 
Mureșan (Constructorul Alba Iu
lia) ; skeet, seniori : 1. I. Mă
tanie (Vinătorul Timișoara) 101 
t, 2. C. Parasehiv (Constructorul 
Alba Iulia) 190 t, 3. I. Ttoiman (Vî- 
nătoruil Timișoara) 185 t ; ju
niori ; i. A. Hajdu (Steaua) 131 
t, 2. M. Matei (Unirea Joița) 12fi t, 
3. A. Jelmărean (A.T. Arad) 
125 t; speranțe : M. Tudor 
(Steaua) și M. Cărbunaru (Stea
ua).

• Dintre rezultatele Diviziei 
Capitalei la tir redus : I. Joldea 
(Dinamo) și M. Vasilescu (Olim
pia) 395 p, la pușcă; M. Dumi
tru (Dinam o) 268 p, la pușcă 
3X10 f, juniori; I. Petru (Olim
pia) 273 p, la pistol seniori; C. 
Bal (Dinamo) 267 p, La pistol 
juniori.

blocajul clujean, înscriind din
Foto : I. MIHAICĂ

gol, reușind însă să înscrie de 
șapte ori consecutiv: 23—16 în 
min. 48. Ei au câștigat pe merit, 
făcând și un util antrenament în 
vederea partidei semifinale de 
duminică cu handbalist!! iugoslavi. 
Au înscris: Grabovschî 7, Dogă- 
rescu 7, Roșea 5, Jianu 4, Bedi- 
van 3. Oprea 2, respectiv Avram 
8, ‘Jurcă 7 Dan 4, Căldare 3, 
Pop 2, Pall 1, Moldovan 1. Au 
arbitrat bine D. Purică șl N. Da
ni eleanu (Ploiești).

Ion GAVRILESCU

Biletele pentru meciul 
internațional de handbal 
Dinamo București — Ze- 
lezniciar Niș (Iugoslavia), 
din cadrul semifin alel-or 
Cupei cupelor la handbal 
masculin, s-au pus în 
vânzare la casele de la 
Parcul sportiv Dinamo și 
de la Palatul sporturilor 
și culturii. Partida este 
programată duminică, de 
la ora 17, în Palatul spor
turilor și culturii.

DRUMUL TENISULUI TINAR
(Urmare din pag 1)

După CAI. de hochei

SELECȚIA, FORȚA 
VITEZA DE PAW 

PE CARE JUNIORII
SENIORI DE V

La sosirea hocheiștil-or rocoân^ 
participant! la campionsrul eu
ropean de juniori, desfășurat îa 
Olanda, la Zoetermeer, conducă
torul delegației, Oprea. Barbu, 
secretar-adiunct al F.R. Hochei, 
ne-a oferit cîteva amănunte despre 
evoluția tinerilor noștri perfor
meri, ocupanțl ai locului 3 — 

‘meritoriu — în campionatul gru
pei B, în care au evoluat, șl 
câștigători ai „Cupei fair-p’ay*.

— Turneul a fost foarte puter
nic, reunind reprezentante ale 
unor puteri reale ale hocheiului 
internațional actual, intre care 
Olanda, Danemarca, Polonia. Cu 
trei victorii din 5 partide, ho- 
cheiștii români au intrat în tur
neul final, reușind să urce pe 
podium în urma succesului cate
goric repurtat în fața Italici cu 
11—4. Celelalte două victorii fu
seseră obținute în serie, în faxa 
Poloniei (venită din grupa A) ea 
8—7 si Ungariei, cu 9—5. Aceste 
partide au scos în evidență *-  
portul si valoarea liniilor Barta- 
lis — Ambruș — Sofron — An
tal — Csata și Ionescu — Cio- 
banu — Burada — Dumitri u — 
Munteanu. Golgeterii formației 
noastre au fost ! Antal 7 goluri, 
Burada 6. Sofron și Dumitriu 5.

— Care au fost atu uri le echi
pei noastre ?

— O bună pregătire tehnicăȚ 
cui colectiv, puterea de acomo
dare la stiluri diferite de joc. 
Munca antrenorului principal. A- 
lexandru Kalamar și-a arătat 
roadele. Și meritele antrenorilor 
care au condus echipa, S. Clu- 
botaru șl R Bianu, trebuie e- 
vidențiate, însă. Cred că tot a- 
cum este și momentul să tre
cem în revistă cluburile care au 
oferit elemente lotului national 
de juniori (oină la 18 ani) : Du
nărea Galați (antrenr S. Ci u ho
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viei, Ladislau Kamoroczi. Reuși
te acțiuni au șl fost Începute la 
unele cluburi, cane au obținut 
rezultate pozitive in activitatea 
cu copiii și juniorii, cum shxt 
secțiile Dinamo București. Steaua, 
T.C.B., Progresul București, Du
nărea GaLați, C.S.S. Unirea Iași, 
Sănătatea Oradea. Un încep or
oare va trebui însă corUânuat la 
toate celelalte unități de perfor
manță din întreaga țară. S-ar 
forma astfel acea bază de se
lecție de la care să se poată por
ni spre marea performanță.

Dar cum ar trebui abordată ul
tima etapă, decisivă? După opi
nia vicepreședintelui C-N.EJF.S.. 
general-It. Nicolae Stan: „Numai 
lucrând pe baze științifice se vor 
putea obține rezultate de valoa
re în tenisul de performanță. 
Pregătirea viitoarelor cadre ale 
echipelor naționale trebuie să se 
desfășoare într-un centru națio
nal, anume creat pentru aceasta, 
unde cei mai buni specialiști șl 
pedagogi să-și concentreze efor
tul în pregătirea unor jucători și 
jucătoare, apți să facă față ce
rințelor extrem de înalte ale te
nisului mondial". Un asemenea 
centru, în viziunea unui’ om de 
tends cu recunoscută experiență» 
antrenorul emerit Ștefan Geor
gescu, ar putea fi structurat pe
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ECHIPEI OLIMPIC
0 STRUC

Desigur, nu e prea plăcut să 
scrii despre o infiringere ustură
toare. La orice disciplină spor
tivă s-ar produce ea. Dar mal 
cu seamă la fotbal, um sport a- 
tlt de iubit, atît de popular, In 
care infrîngerile se digeră greu. 
Șl mai ales atunci c&nd echipa 
despre cane este vorba joacă In
tr-o competiție Internațională o- 
flclaiă, tn care năelăjduleșiti că 
eforturile depuse tn lungul drum 
al pregătirilor care preced Întot
deauna debutul oficial să dea 
roade. Și, lată, tocmai debutul 
se constituie lntr-un prim pas 
greșit, cu stingul I Este cazul re
prezentativei olimpice, al cărei 
JOC FOARTE SLAB, FARA 
NICI UN ORIZONT. etalat 
miercuri după-anuază, la Bel
grad, in fața formației similare 
a Iugoslaviei a surprins neplă
cut. Intr-adevăr, de multă vreme 
nu am mai văzut o echipă de 
fotbal a României atît de debu- 
solată. Atlt de ușor depășită da
torită jocului el lent, bătrtnesc 
am putea spune. Nu putem com
para evoluția el pe stadionul 
J.NA. dealt cu aceea a altei 
formații olimpice a țării noastre 
șl anume aceea care, la S de
cembrie 1675, a cedat cu 0—4, la 
Blols, în fața echipei olimpice 
a Franței...

Deși de atunci au trecut 7 ani, 
intre cele două partide există 
destule similitudini, printre care 
evidentă este aceea că a invtns 
(la scor) formația care s-a ară
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£nzo Bearzot la Clubul presei din Timișoara

NICI 0 ECHIPĂ DIN LUAAE NU RĂSPUNDE 
ORICUM Șl ORIUNDE LA TOATE COMENZILE"

1DACA E LECȚIE, SA INVAȚAM!
Campionul mondial al antrenorilor vorbește dejspre fotbal 

în general și meciul România — italia în special

Hițll, 
hou-
T 
bule 
pstă- 
ruite 
atice

I
I

Așa cum era și firesc, prezen
ța, în premieră, la Timișoara, a 
lui Enzo Bearzot, antrenorul cam
pioanei lumii. Italia, a trezit un 
viu interes în arest oraș cu ve
che tradiție în sportul cu balonul 
rotund. Foste glorii ale fotbalului 
românesc, ca Bindea, Deheleanu, 
Gain, Ritter, antrenori mal vârst
nici sau foarte tineri, au ținut 
să fie prezențl la „colocviul teh
nic", organizat, miercuri dimi
neață, la Clubul presei din loca
litate. Deși de la „actul final", 
al ultimului C.M. au trecut a- 
proximataiv 9 luni, antrenorii ti
mișoreni au dorit, de la bun în
ceput, să afle direct, de la re
putatul tehnician, cum a pregătit 
el echipa Italiei, conducînd-o la 
titlul suprem. „Am urmat în 
microciclul de trei săptăminl pe 
care l-am avut Ia dispoziție după 
Încheierea campionatului logica 
pregătirii efectuată, de regulă, 
timp de trei luni la echipele de 
club. Eșalonarea a fost următoa
rea : 1. recuperarea (fizico-psi
hică) șl oxigenarea ; 2. pregăti
rea fizică, printr-o alternare a 
distanțelor scurte și lungi ; 3. lu
crul specific — In ultima săp- 
tămină — prin antrenamente cu 
caracter tehnico-tactic. De aceea 
așuipei mele i-a fost mai greu 
în primul tur al C.M.", a conti
nuat Enzo Bearzot — încriminând 
timpul toarte scurt pe care l-a 
avut pentru omogenizarea tehnl- 
co-tactică —, bănuind că o între
bare pe tema discrepanței de 
comportament a squadrel azzurra 
în turul I și II ar fi fost iminen
tă.

Precizînd apoi faptul că de la 
FOTBAL TOTAL etalat de O- 
landa in 1974 n-a mai apărut ni
mic nou in planul sistemelor și 
al tacticilor de joc, E. Bearzot a 
impresionat asistența spunlnd că 
„finalista de la Weltmeisterschaft 
a practicat un fotbal mal bun, 
mal complet declt acela arătat 
de campioana mondială a anu
lui *82,  echipa... pregătită de el*.  
Pornit pe panta destăinuirilor, 
Bearzot a apreciat că — „luat la 
modul general, de exprimare pe 
parcursul întregului turneu final 
— echipa Italiei de Ia C-M. ’78 
din Argentina a fast superioară 
Italiei din 1982, campioană mon
dială in Spania. Bettega șl Cau- 
sio, folosiți Ia ediția argentlnia- 
nă, sînt doi jucători de finețe, 
Graziani șl Conti compensează 
prin „vină" sau mai clar spus 
prin combativitate".

Comparația Bettega — Causto, 
de o parte, Graziani — Conti, 
,de cealaltă, a iscat In sală o 
nouă întrebare, referitoare la 
prototipul de jucător în interpre
tarea Iui Enzo Bearzot „Acel 
jucător, a răspuns el, care Îm
bină perfect TEHNICITATEA șl 
TARLA MORALA, două calități 
Indispensabile fotbalistului-perfor
mer. OMUL și JUCĂTORUL In 
unitate indestructibilă, iată cri
teriul meu de selecție. Numai un 
asemenea tip de fotbalist poate 
evolua cu maximum de randa
ment în ambele momente ale jo
cului, de apărare $1 de atac". 
Antrenorul italian a caracterizat, 
în oontinunre, și pe „jucătorul po
livalent, cel care se adaptează 
perfect oricărei situații și care 
nu cunoaște zone-limită". ,4n 
sfirșit, a mai spus el, fotbalis
tul ideal — cel In stare, la 
condiții de egalitate valorică ln-

PETITIVA!

tre două echipe, să rupă echili
brul, să facă diferența pe tabela 
de marcaj — a fost Întruchipat 
de Johan Cruyff, care a Îmbi
nat la modul perfect MAREA 
TEHNICITATE ou MAREA VITE
ZA".

„Dar antrenorul Ideal, a Între
bat cineva, care slnt calitățile pe 
care trebuie să le Întrunească?" 
„Mai lntîi, a spus Bearzot, el tre
buie să dovedească PERSONALI
TATE ; posedlnd acest atu, jucă
torul va crede In el fără nici o 
rezervă. Personalitatea trebuie 
dublată, desigur, de o mare CA
PACITATE PROFESIONALA, in- 
trucît, pentru a da randamentul 
dorit, jucătorul așteaptă ca an
trenorul să cunoască perfect ma
teria care 1 se predă. Important 
este, de asemenea, ca antrenorul 
să fie ONEST în relațiile cu 
jucătorul, cu adversarul, cu ar
bitrul. Să știe să piardă, fără 
să acuze pe altcineva de eșecul 
echipei sale, să știe și să... dș- 
tlge, adică să nu facă caz de 
succesul său, să se ferească de 
a se arăta arogant. In sfirșit, 
dar nu in cele din urmă, un an
trenor trebuie să fie și un bun 
PSIHOLOG. Știut fiind faptul 
că un jucător nu-și deschide 
imediat inima, antrenorul lșl va 
pune in joc toată „arta" de care 
este capabil pentru ca timpul de 
cunoaștere perfectă a jucătoru
lui să fie cit mal scurt eu pu
tință. Descriind aid tipul antre
norului Ideal, inșirindu-1 toate 
atu-urile, să nu se Înțeleagă eum- 
va că șl eu mă Înscriu In a- 
ceastă categorie", a afirmat, ta 
aplauzele asistenței, ESnzo Bear
zot. „Este și motivul pentru care 
accept criticile, indiferent de un
de ar veni ele. Mă deranjează 
doar aprecierile jignitoare la a- 
dresa echipei sau a mea perso
nal. Și, din păcate, nu o dată, 
chiar șl la ultimul campionat 
mondiăl, am fost ținta unor a- 
precierl de asemenea natură din 
partea ziariștilor, supărațl că nu 
trimit In teren „U*-Ie  pe care-1 
văd dumnealor. Acum, de pildă, 
ar vrea ca pentru jocul cu Româ
nia să alcătuiesc echipa pe 
„scheletul" lui A.S. Roma, pe

considerentul că ea conduce in 
campionatul Italiei. Nu o voi fa
ce, desigur, cl voi acorda cre
dit, în continuare, „osaturel Ju
ventus". Legat de aceasta, mă 
veți Întreba, cu o legitimă cu
riozitate, ce pot să vă spun pen
tru jocul de la 16 aprilie, cu 
România. Un singur lucru, că 
vom juca la câștig, altfel vom 
spune adio... Parisului. Previziuni 
In privința deznodămlntulul nu 
obișnuiesc. Ca să mă pot expri
ma cit de cit despre formația Iui 
Lucescu, ar trebui s-o urmăresc 
tui timp mal Îndelungat. Despre 
echipa Italici ? Ca oricare echi
pă din lume, ea nu răspunde, 
oricum |1 oriunde la toate co
menzile. Șl mai este ceva : pri
cit s-ar strădui jucătorul să’ a- 
pllce Indicațiile antrenorului, a- 
colo in teren mai este și... ad
versarul. Iată pentru ce mă fe
resc să dau pronosticuri".

Gheorghe NICOLAESCU
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cu care s-a deschis scorul, tar 
llberoul Elsner (24 ani) a lost un 
adevărat profesor al postului său, 
„■elevul" Cazan (31 ani) rămînînd 
(și nu numai ei...) oorijent. Ca 
niște veritabili spiriduși pătrun
deau prin inexistentele noastre 
sisteme defensive cei patru fun
dași iugoslavi șl mai ales Els
ner care s-a plimbat ncstlnghc- 
rit pe unde a vrut, apărând de 
riteva ori Ia “ "
min. 38, 84 și 
doar Speriat u, 
mult dincolo
m, a respins_ ._______  ,___
jucătorului iugoslav cu nr. I.

Șl ajungem astfel la un alt ca
pitol la care fotbaliștii noștri au 
fost foarte deficitari, acela af 
marcajului (pressingul a fost ca 
și absent). Un marcaj aproxi
mativ, aproape inexistent, care a 
făcut să primim ușor goluri. La 
primul, așa cum am amintit, 
Cazan, ultima pavăză înaintea 
lui Speriatu, a fost foarte ușor 
^întors" ; dar Înaintea lui tre
buia să fie C. Solomon. Trebuia 
să fie... La oel de al doilea, a 
fost rindufl băcăuanului să gre
șească... decisiv. Atît de des 
prinsă pe picior greșit a fost a- 
pănarea noastră. Incit linia de 
mijloc s-a văzut nevoită să joa
ce retras, pentru a-1 suplini pe 
fundași. Și de aceea, Doncse, care 
în concepția de joc a echipei 
trebuia să fie „rampă de lan
sare" a atacului nostru; s-a vă
zut nevoit să acționeze în linia

finalizare, ca In 
mai ales 89, rind 
Ieșind curajos cu 
de careul de « 
cu piciorul șutul

»..........
După înfringerea de neuitat din preli

minariile C.M. pentru calificarea în 
Argentina (acel 4—6 cu adevărat de po
mină care a stopat drumul echipei 

turneul final), fotbalul iugoslav ne-a pri-României spre ____ ,, _______  ________ ____
lej uit ieri o dublă lecție pe care merită —° dacă nu e chiar 
obligatoriu — să o recitim (cu multă atenție), să o înțele
gem (în logica ei) și să o învățăm, desprinzindu-i conclu
ziile (și morala...).

Prima operație necesară — să despărțim merele de pere; 
una este problema echipei naționale, cu totul alta pro
blema echipei olimpice. Din fericire pentru ea, echipa 
națională a susținut doar un colocviu (înaintea adevăra
tului examen, de la 16 aprilie, cu Italia), în care și-a tes
tat potențialul la zi. Rezultat clar: a căzut la colocviu! 
Motive sînt mai multe, între care lipsa lui Cămătaru, ab
sența prospețimii fizice și o angajare nesatisfăeătoere 
apar drept cele mai importante. Scoțînd la iveală aceste 
cauze (și altele), meciul de verificare a fost socotit (pe 
drept cuvînt) bine venit de Mircea Lucescu, în sensul că el 
este de ajutor pentru orientarea muncii da pregătire a par
tidei cu Italia.

Noi socotim că meciul de la Timișoara, în compania unui 
adversar puternic (deși cu 8 debutanți). ambițios, comba
tiv, poate fi socotit bine venit mai ales pentru că pune Ia 
punct atitudinea noastră față de... noi inșine. După suita 
meciurilor fără înfrîngere ale naționalei, ca și după reu
șitele excepționale ale craioveni’or, multi (tehnicieni, ju
cători etc.) s-au grăbit să considere fotbalul nostru prin
tre cele mai bune din Europa. Mare și — mai ales — pe
riculoasă eroare! Fotbalul nostru nu se află încă printre 
cele mai bune de pe continent, el luptă — și trebuie să 
lupte (pe toată scara valorilor sale) și mai mult și mai 
bine — pentru a c:știga o asemenea poziție. Confundîn- 
du-se (boală veche) din nou dorința cu realitatea, s-a 
ajuns la o primejdioasă stare de automulțumire (vizibilă 
în multe planuri). Din acest punct de vedere, „dușul sco
țian" de la 
există decît 
toată atenția 
tă a partidei 
nii mondiali 
a fost și rămîne un mijloe de învățătură. *

Altfel,*'  cu totul altfel trebuie privite jocul olimpicilor Ia 
Eelgrad și mai ales problema olimpicilor. La acest capitol 
concluziile apar ușor pentru întreaga masă a iubitorilor de 
fotbal deoarece la „olimpici" s-a greșit mult de la... 
început pînă la Belgrad. Lecția usturătoare de miercuri a 
venit ca o concluzie de silogism a muncii multilateral 
nesatisfăcătoare în acest sector. Credem că, pentru a face 
treaba dorită la olimpici, este absolut necesară o totală 
reconsiderare a activității. Să nu ne amăgim pe noi înșine 
pentru că, iată, tabelele de scor nu iartă și vine întot
deauna (uneori, mai repede decît bănuijn) o zi a socotelii 
și a adevărului.

Timișoara ne-a trezit la realitate. Acum nu 
o cale: stringerea rindurilor, pregătirea cu 
și răspunderea și o necesară liniște înțeleap- 
eu Italia. Să nu uităm că meciul cu campio- 
rămine scopul, după cum partida de miercuri

Marius POPESCU

TRICOLORII AU 15 ZILE PENTRU A-ȘI REFACE POTENȚIALUL
(Urmare din pag. 1)

pînă la 16 aprilie. Cele 10 zile 
de pregătire în comun vor eli
mina handicapul obiectiv al 
jocului din trei in trei zile. în 
ceea ce privește starea de 
mulțumire, ea va fi — sperăm 
— corectată după acest 0—2 
sever care coboară spre minus 
bogatul palmares româno-iu- 
goslav. Cămătaru va reapare 
în teren. Mai rămîne proble
ma Țicleânu, o problemă des
chisă, deoarece, după cit se 
pare, pe parcursul unei singu
re ore, Mircea Lucescu s-a 
edificat asupra dificultăților de 
integrare a lui Augustin și 
Balint în formula actuală. Mal 
mult, recurgerea la Andone în

intermediară de fundași, alături 
de Pană, de Irimescu. Doar du
pă pauză, aresta din urmă, se
cundat cu succes de Bărbutescu, 
a încercat (și a reușit) să-l „de
ranjeze" de cîteva ori pe porta
rul Vlak. Pentru că Șolman, Ior- 
dache șl cu excepția fazei din 
min. 75, care a precedat oel de 
al treilea goi al gazdelor; nici 
Radu n nu au contat în atac. Șl 
atunci, acțlonînd cu o linie de 
fundași care nu și-a făcut da
toria, cu un „mijloc" a cărui 
atenție era dispersată intre o li
nie de fund neputincioasă șl un 
atac anemic, cum puteam fi pe
riculoși pentru buturile partene
rilor noștri de lntreoere T După 
joc, antrenorul Gh. Stateu căuta 
să acrediteze ideea că vinovatul 
principal ar fi fost portarul Spe- 
riatu. Ne întrebăm : ce putea 
face Speriatu atunci cînd jucă
torii iugoslavi ajungeau adeseori 
nederanjați pînă în fața porții 
•ale ? A privi lucrurile astfel în
seamnă a le privi almpfflst, a 
căuta să scoți jarul cu mâinile 
altuia.

La n aprilie, reprezentativa o- 
Mmpică se va afla ta fața celui 
de-al doilea examen, aceia eu 
formația Olandei. Nu va fi nici 
acela un examen ușor, cunos
cută fiind valoarea fotbalului din 
Țările de Jos. De aoeea. se im
pune ca în timpul rămas la dis
poziție să se facă totul pentru 
redresarea echipei, căreia trebuie 
să 1 se dea o structură com
petitivă. Primii Chemați să o 
schimbe sînt antrenorii selecțio
natei, dar și cel de la cluburi, 
pentru că, lată, comportarea re
prezentativei noastre olimpice la 
Belgrad 
exigentă 
față de 
jucători.

a oglindit șl Mpsa de 
pe care aoeștia o au 

pregăitfrea propriilor lor

Mircea TUDORAN

demonstrează 
problemă rămîne de

linia de mijloc 
că această 
rezolvat.

Și-acum, 
jucătorilor, 
luat și in 
via.

MORARU — nu prea solici
tat, are o oarecare „contribu
ție" la primirea primului gol 
prin lipsă de decizie si Reor
ganizarea apărării.
z LUNG a confirmat excelen

tele sale calități la mingile pe 
sus, el fiind ceea ce se chea
mă un ștăpîn deplin al careu
lui. Nu i se poate imputa go
lul doi, mingea căpătind o 
traiectorie imposibil de antici
pat.

REDNIC

să revenim asupra 
așa cum au evo- 

meciul cu Iugosla-

sub valoare, cu

ȘTIRI...
• S-AU PUS IN VÎNZARE BI

LETELE DE INTRARE pentru 
cuplajul inter-bucureștean de Di
vizia „B" care va avea loc du
minică dimineață, pe Stadionul 
Republicii din Capitală, după ur
mătorul program :

Mecanică fină Steaua — Au
tomatica, de la ora 9, șl Rapid 
— Metalul, de la ona 11.

• ORA DE ÎNCEPERE A ME
CIURILOR DE DIVIZIA „A" — 
16,30. Inoepînd de mlinie, odată 
cu jocurile etapei a 
viziri „A", ora de 
partidelor este 16,30.

23-a a Di-
Inoepere a

PROGRA-• MODIFICĂRI IN
MUL JOCURILOR ECHIPEI LU
CEAFĂRUL. După cum se știe, 
echipa de juniori Luceafărul, 
care se confundă cu lotul re
prezentativ de juniori al țării 
noaatre, calificat la turneul final 
al C.E. din Anglia, are de sus
ținut, pe parcursul lunii aprilie, 
mal multe jocuri ta campionatul 
diviziei „B“. In vederea unei rit 
mai corespunzătoare pregătiri 
partidele echipei Luceafărul au 
suportat unele modificări de pro
gramare și se vor disputa ast
fel : Luceafărul — F. C. Șoimii 
Sibiu, la 3 aprilie (ora 1'1), pe 
stadionul Ciulești, ROVA Roșiori 
— Luceafărul, la 8 aprilie (ora 
117), Luceafărul — Automatica, 

‘la 10 aprilie (ora 17), pe Stadio
nul Republicii, Luceafărul — Au
tobuzul, la 12 aprilie (ora 17), pe 
Stadionul Republicii, Metalul 
Buc. — Luceafărul, la 17 aprilie 
(ora 11) și Dinamo Victoria — 
Luceafărul, la 24 aprilie (ora 11), 
pe stadionul Dinamo.

dese intercalări „în joc", dar 
și cu numeroase plecări ne
controlate.

IORGULESCU a părut obo
sit, nemaifiind primul la min
ge în duelurile 
versarii. Are o 
la „edificarea" 
iugoslav.

ștefanescu

directe cu ad- 
parte de vină 
primului gol

— în nota sa 
obișnuită, cu „capace" sigure 
la numeroasele infiltrări ale 
unor adversari nu prea supra- 
vegheați în linia de mijloc. A 
fost nevoit, mai m.ult ca altă 
dată, să „astupe" destule cu
loare lăsate libere. La capito
lul construcție, însă, a avut un 
rol mult mai mic decît libe- 
ro-ul iugoslav Zaieț. Compor
tarea lui bună a fost sublini
ată si de o voce din tribună, 
care a spus la un moment dat: 
„Nu mă doare atît că la Lisa
bona lipsește Bălăci, cit mă 
doare că n-o să joace Ștefă- 
nescu".

UNGUREANU — viguros, 
dar cu o participare ofensivă 
mai puțin pregnantă.

AUGUSTIN — a încercat să 
„spargă" culoarul pe care și-1 
tai© la Dinamo. Nu i-a reușit, 
și din cauza replicii iugosla
vilor, si a dispărut repede din

BALINT a intrat vijelios. In 
stilul lui personal, dar se pare 
că în perspectiva meciului cu 
Italia e nevoie de un jucător 
care să joace mai colectiv.

ANDONE a jucat prea puțin, 
remareîndu-se doar la un „cap" 
In duelul direct cu 
Asta ne-a amintit puțin 
golul cu Suedia dar..

KLEIN — a ieșit mai 
din „clinciurile" inerente 
cilului său rol tactic.

BOLONI a fost mult 
puțin activ în atac, 
du-se la schimbări 
care incintă ochiul, 
dau greutate atacului.

BĂLĂCI a avut cîteva mo
mente de strălucire, amintite 
in cronică. Un jucător de va
loare, nici vorbă, dar care tra
versează o perioadă de narci
sism, el supraevaluîndu-se, 
ceea ce îl face să creadă că 
poate rezolva singur totul. Unii 
spun: „Bălăci a făcut Craiova". 
Alții răspund: „Craiova l-a fă
cut pe Bălăci". Adevărul e 
undeva la mijloc, dar tare bi
ne ar fi ca Ba’aci să porneas
că de la a doua * variantă.

Ivkovid.
de

greu 
difl-
mai 

limitln- 
de flanc 
dar nu

Miercuri i-a lipsit enorm Că
mătaru, care îi defrișează, prin 
efort, potecile. E suficierit ca 
Bălăci să se gîndească la acest 
simplu amănunt, pentru „-și 
da seama că nimic nu se poate 
face de unul singur. Ca să nu 
mai punem la socoteală fap
tul că Bălăci e preferatul unei 
echipe (Craiova) care a jucat 
(și) pentru el și la Bordeaux, 
și la Kaiserslautern, și care 
va juca tot fără el la Lisabo
na. Un pic de recunoștință 
din partea lui Balacj ar fi tare 
binevenită.

GEOLGAU a luptat cu mult 
a cîștigat destule due- 

săi
„xxxijxucui nu 

i-a mai creat posibilitatea de 
a plonja eficace, ca la Craio
va, cu Bordeaux, sau la Kai
serslautern .

GABOR, mai absent ca 
cînd și — ceea ce e mai 
plăcut — fără păreri de 
p.entru numeroasele sale 
reușite tehnice.

C1RȚU, această petardă 
poate lumina un stadion 
treg, trebuie să joace nu 
mai pentru propria delectare.

Miercuri, la Timișoara, com
partimentele noastre nu s-au 
IP ai legat ca altă dată. Apăra
rea s-a lăsat, cam iresponsabi
lă, în grija lui Ștefanescu, li
nia de mijloc (cu Augustin și 
Bălăci mereu înainte) a deve
nit, la un moment dat, o ve
ritabilă reprezentantă a bătrî- 
nului 4—2—4, igr atacul, „în 
doi", nesusținut de „extreme
le*  din linia a doua, a avut 
de suportat, si handicapul zilei 
șterse a lui Gabor.

Sigur că toate acestea apar
țin trecutului, adică unui joc 
deloc reprezentativ pentru e- 
chipa noastră, care are nevoie 
acum de o concentrare lucidă, 
de o reîncărcare a bateriilor 
oricum sblicitate și prin ma
rele consum nervos pe care îl 
reprezintă superba aventură a 
Craiovei, precum și de con
vingerea că în fotbalul mo
dern nici un joc nu seamănă 
eu altul — vezi acel 0—0 al 
Angliei cu Grecia, Ia Londra 
— concluzia fiind, la urma ur
melor, aceea că fotbalul 
dern se joacă în primul 
cu sufletul’

La rîndul nostru, avem 
ranța că amărăciunea din 
ciul cu Iugoslavia se va 
verti într-un mare plus de e- 
nergie și elan în „meciul anu
lui", cel cu Italia.

curaj,
luri directe cu valoroșii 
adversari, dar „mijlocul"

ori- 
na- 
rău 
ne-

care 
în- 
nu-

mo- 
rînd

spe- 
me- 
con-



MECIURILE PENTRU C.M. DE ȘAH
rbrțHtlii Wires»» a redus handicapul: 12

C.M. de scrimă pentru tineret

a La Bad Kissin.^n (R.F.G.), a 
•treia partidă dintre narile maes- 
trv Margareta Mureați șl Lidia 
Scmi^nova, în codrul turneului 
■candidatelor la titlul mondial 
• feminin, s-a încheiat cu victoria 
sahisteî românce, ca-’e si-a valo
rificat avantajul avut la întreru- 
p ;re. cistigînd la mutarea 74. 
Scorul înHInirii este acum 2—1 
p uiru Lidia Seniowova. în a pa
lii. partidă, care se dispută as-

tăzl. Margareta Mureșan va Juou 
cu piesele negre.
• Tot la Ead Kissingen, Vik

tor Korclnol a obtinut a doua 
victorie asupra lui Lajos Portisch 
șl conduce cu scorul de 2,5—0,5.
• în meciurile de la Velden 

(Austria). Nana Ioseliani conduce 
cu 3,5—2.5 în fata Ini Liu 
tar Robert Hflbner si 
Smlslov stat egali după 
partide : 1.5—1.5 (1).

Shilan, 
Vâslii 
patru

FLORETISTUL FILE S-A CALIFICAT 
ÎN PRIMII 16 PARTICIPANT!

31 (prin telefon). 171- 
campi o naiului mondial 
seniori (grupa B) a 

meciuri care s-au în- 
rezultate scontate. Fa
in vms fără drept de

TOKIO, 
tirna zi a 
de hochei 
programat 
cheiat cu 
ventil au .........    —
apei îu toate iele 4 partide. E- 
chma S.U.A. a cîști^at cu 
scor fluviu întîlnirea 
— 12—1 (4—0. 2—0, (
fel că, fără nici o . .
cu un smgur meci egal, n'ord- 
amcricanii urcă clin nou în elita 
hocheiului mondial, promovtnd 
in prima grupă valorică. Echipa 
Poloniei a reușit în meciul cu 
reprezentativa României o vic
torie detașată - 9—0 (4—0, 1—0.
4—0) — ce‘.e două puncte cîșlî-
galc cu această ocazie mențl- 
nmd-o pe locul 2 în clasamentul 
final al grupei B. Austria a 
Învins si ea Iugoslavia cu 5—2 
(î-1. 2—1. l—o). astfel că, ocu- 
pînd locul 3. și-a cîștigat dreptul 
de a participa — ca și Polonia

__ un 
ju Japonia 

6—1) — ast- 
înfiîngere, și

dealtfel. 1a turneul olimplc din 
1984. de ta Sarajevo. Nu aceeași 
este situația Norvegiei, învingă
toare cu 3—1 (2— 1. 4—0. i—0) a- 
supra Elveției , ocupînd locul 4, 
echipa scandinavă va tatllnl O- 
la.ida, recenta laureată a grupei 
C a campiona‘ulul mondial, in
tr-o aunlă partidă, tavlngătoarea 
clștlglndu-si astfel dreptul de a 
se alinia, la rîndul el, la startul 
competiție olimpice. Echipa 
noastră (din păcate) st cea a 
Iugoslaviei vor evolua, ta viilor. 
In grupa C.

Iată clasamentul final al grupei 
B a campionatului mondial, edi
ția 1933 : 1. S U.A. 13 p. 2. F 
louia 11 p, 3. Austria 10 p, 
Norvegia 8 p, S. Japonia 6 p, 
Elveția 4 p, 7. România 3 p. 
Iugoslavia 1 p.

Po- 
, <.

C. 
I. 3.

Calin ANTONESCU

BUDAPESTA. 31 (prin telefon). 
Primii care au Intrat ta ooncurs, 
tloretlștll (Impărțlțl ta 12 grupa 
preliminare), n-au reușit in ziua 
debutului, să se apropie prea 
mult de faza finală, au datorită 
lor, cl programului care prevede 
eliminările directe șl recalificări
le (16 concurenți) precum șl fi
nala de 8 in cursul zilei de vi
neri. Cel 3 trăgători români. 
Buzan, Costa șl File au reușit 
rezultate diferențiate. Primul n-a 
depășit turul I. mulțumlndu-se 
cu oaliflcarea ta finala turneu
lui de consolare: secundul a ra
tat de puțin calificarea ta elimi
nările directe, performanță care 
i-a stat, ta oele dta urmă, 
indemină sătmăreanului File 
ani), debutant la o ediție 
„mondialelor” de tineret.

Buzan, cu o singură victorie 
grupă (la argentinianul Turlaoe, 
cu 5—2) șl 4 tafrtageri a ră-mas 
ta această fază, ta timp oe Costa 
cu 4 victorii, la Stoltz — R.F.G. 
cu 5—4, Olivarez — Venezuela cu 
5—3, Kamutsen — Danemarca șl 
Camute — Australia cu 5—1 șl o 
singură Intringere, la Marduhaev 
— U.R.S.S. cu .4—5 s-a calificat 
ta turul II, la f«4 oa șl File, a- 
oesta Insă doar cu 3 victorii, la 
Ylfeng — R.P. Chineză și Ko
ras — Cehoslovacia cu 5—2, la 
Belavadi — Kuweit cu S—1, pler- 
zlnd la japonezul Sasakl șl la 
francezul Bel cu 3—5.

In turtii H, atlt File efi șl

la
(18

a
In

Costa s-au calificat mai departe, 
fiecare cu oițe 3 victorii. File 
l-a Întrecut pe Turtaoe (5—2). 
Dale — Anglia (5—2) și Rocheleau
— Canada (5—3), plerzlnd la 
Hosni — Egipt (4—5) și la Blanck
— Israel (2—5). Costa a trecut
de Stoltz — 1------------ “
— Austria șl 
dtad la Savid 
șl la Cerionl

In turul HI.
stabilească pe__ _______
eliminările directe, lupta a 
deosebit de aprigă și spectacu
loasă. Ambii floretiști români au 
pornit puternic, Costa lnregls- 
trtad 2 victorii la principalii fa- 
voriți. italianul Cerionl, cu 5—4 
șl la sovieticul Memedov, cu 5—3, 
pentru ca apoi să slăbească vă- 
ztad cu ochii, rattad calificarea 
la tușaveraj, ta urma tnfrtnge- 
rllor la Wagner (0—5) șl Schmidt 
(4—5). ambii din R.D.G. șl la 
Blanck (3—5). File. insă, a reușit 
să se califice, tot cu 2 victorii, 
la tușaveraj. I-a depășit pe Mar- 
etniak — Polonia cu 5—0 și pe 
Stoltz — R.F.G. cu 5—4 șl a pier
dut la Bel (3—5). Nemeth — Un
garia (4—5) și Vitaliste — Italia 
(*-3).

Proba de sabie începe vineri 
dimineață cu oei mal scăzut nu
măr d» concurenți, 51. Vineri 
aeara, prima finală, oea a tlo- 
retișttlor.

R.F.G. (5—3). Goedl 
Cantate (5—2), ce- 

l — Iugoslavia (4—5)
— Italia (1—5). 

cel care avea să 
cel 16 calificați in 

fost

Paul SLAVESCU

BOXUL PROFESIONIST
Anul trecut, după decesul boxerului sud-ooreean Duk Koo 

KLm, în urma loviturilor primite în meciul cu americanul Ray 
Mancini și mal ales după ultima tntîlnire a campionului grei
lor Larry Holmes, în care acesta Ișl transformase adversarul 
lntr-un veritabil sac de antrenament. Asociația medicală ame
ricană a luat iarăși poziție Împotriva boxului profesionist, mal 
ales a condițiilor în care sa desfășoară activitatea acestuia, 
adesea mult departe de cerințele primara în ultimul număr 
al revistei respectivei Asociații medicale, redactorul ei șef, dr. 
George Lundberg, patologist, a lansat un apel de prescriere a 
boxului profesionist, prezentlnd ca argument rezultatele mal 
multor studii efectuate în diferite țărL

Dar Asociația medicală americană a mal atras atenția și altă 
dată asupra acestui adevărat pericol pe care-1 oonstituie Însăși 
modul de desfășurare a pugilism ului profesionist, prezentlnd o 
listă de necesități cu prioritate pentru ca să se pună capăt 
atîtor și atîtor accidente, une&e cu consecințe tragice. Este 
vorba. înainte de toate, de introducerea obligatorie a unor fișe 
pentru fiecare boxer, completate mereu și care transpuse In
tr-un ordinator ar putea evita meciurile dezechilibrate ea va
loare, majoritatea lor încheiate cu efecte grave. în sflrșlt, a- 
cordarea de puteri depline medicului reuniuni! ca să poată In
terveni șl să oprească o luptă devenită inegală.

AJUTOARE ALE C. 1.0. PENTRU ȚĂRILE
IN CURS DE DEZVOLTARE

TINERII ÎNOTĂTORI ROMÂNI ÎN PRIM-PLAN
(Urmare din pag 1)

tot atîtea victorii : CI3—IM m li
ber, 2:10,4—200 m liber. 2:28,2— 
ZOO m mixt și 69,0—100 m spate, 
con firm în d un real progres. 
Vicecampioana Europei La ju
niori, reșițeanca Gabriela Baka 
a realizat două succese (2:23,4— 
200 m mixt și 64,9—IM m flutu
re). ca și cea mai bună perfor
mantă — după tabela de punctaj 
— o concursului. O altă surpriză 
plăcută a furnizat-o orădeanul 
Laszlo Bay (13 ani), victorios în 
3 probe : 58,5—100 m liber. 65,8— 
100 m spate și 2:21,6—200 m 
mixt. Un alt resițean. Oliviu Bă- 
cuicți s-a impus la 100 m liber

(54.2) și IM m fluture (60,3), iar 
ploieșteanul Cristian Ponta a so
sit al doilea la 400 m liber In 
4:03,4. Bilanț general: 11 victo
rii și 10 noi recorduri naționale**.

♦
internațional de la 
de 25 m) al ți ti- 
români au a’/ut 

bune. Reșițeanca 
terminat învingă-

In concursul 
Zagreb (bazin 
neri Înotători 
evoluții foarte 
Rodiră Flc a 
toare Ia 200 m spate (2*J4,93), 
100 m spate (69.77) șl 200 m mixt 
(2:27.68). iar arădeanul Martin 
Liptak a ciștigat cursa de >00 m 
bras ta 2:34.67. Alte rezultate me
ritorii: R. Fie 62,04—100 m liber 
șl 4:42,21—400 m Mber 
locuri secunde) si M. 
1:11,54—100 m bras (locul 3).

(două 
Liptak

a

Caleidoscop SOȚII
In 

acest 
data __ _ __ _________ ____
tre sportive și antrenori.
• igor Turcin este de mai multă vreme la 

cirma echipei feminine de handbal a U.R.S.S. 
Și a celei a clubului Spartac din Kiev. Aceasta 
din urmă, este, indiscutabil, cea mal bună for
mație nu numai din Uniunea Sovietică, ci și 
de pe continent. Dovada oea mal elocventă este 
faptul că Spartac a fiost and In șir campioană 
unională dar și cîștigătoare a Cupei campio
nilor europeni. Vedeta acestei echipe es>te Zi
naida Turcina. o jucătoare valoroasă, experi
mentată, cu o contribuție majoră în defensivă 
și mai ales în acțiunile de atac. Turcina a 
fost căpitana echipei U.R.S.S. campioană olim
pică la Montreal și Moscova, șl campioană 
mondială în 1982, Ia Budapesta.
• Măriei ca Puică este, la această 

mai bună alergătoare de 
noastră șl una dintre cele 
tismul mondiala Ea deține 
la 1 500 m (3:57,48) șl 3 000 
milă cu 4:17,44, Mari dea

sfirșlt, al treilea și ultimul capitol din 
„caleidoscop" închinat soților sportivi. De 

aceasta ne vom ocupa de căsătoriile din-

oră, cea 
din țara 
din atle- 
naționale 
iar la o

semlfond 
mal bune 
recordurile 
m (8:31,67)

... _____ _______  este recordmană a
lunii. In 1982 a ctștigat medalia de argint ta 
3 000 m la C.E. de sală de ta Milano (8:54,26), 
apoi a devenit campioană mondială de cros la 
Roma șl ta toamnă, ta „europenele" de ta 
Atena, a obținut locul doi la 3 000 m (8:33,33) 
A cîștigat numeroase concursuri fa diferite țări. 
Părtaș 1a aceste remarcabile succese este, in
discutabil, și soțul său Ioan Puică, antrenor 

. reputat, în tinerețe el însuși alergător de seml
fond, cu rezultate eclipsate tasă de oele ale 
soției !

® Marian Strugaru, antrenorul echipei bucu- 
reștene Voința, recentă cîșțigătoare a titlului 
de campioană națională la baschet (performanță 
In premieră atlt pentru fetele de ta Voința 
cit șl pentru antrenorul lor !), este căsătorit cu 
Gabriela lonaș, jucătoare de bază a noii cam
pioane a țării. Si de cîțl ani încearcă cei doi, 
soț-soție, șl, evident. Întreg colectivul să-șl a- 
proprie un astfel de succes !...
• Olandeza Francina Elsje Koen a Post cu

DELHI (Ager pres). — Comite
tul International Olimpie inten
ționează să partldpe direct, cu 
o «urnă de 9.5 milioane dolari. 
In 1983, pentru dezvoltarea apor
tului amator In Întreaga lume, 
aceste fonduri reprezenttad o

CALITATEA SfRVIEIIIllI

1N TENIS
LONDRA (Agerpres). — După 

părerea fostului campion austra
lian de teals John Newcombe, de 
trei ori clstigâtor al turneului de 
la Wimbledon, calitatea serviciu
lui unui jucător trebuie aprecia
tă, în special, după cea de-a 
doua lovitură. „în prima încer
care — spune Newcombe — ma
joritatea tenisnxanilor riscă pen
tru a obține avantaj decisiv, dar 
la executarea celei de-a doua este 
nevoit să se concentreze mal 
mult ca să nu greșească șl de 
aceea, de regulă, al doilea ser
viciu este mai slab**.

La turneele „Marelui Premki- 
FILT“ de anul trecut, statisticie
nii au constatat că cel mai sigur 
serviciu l-a avut amerfcanuil Jim
my Connors, cu un procentaj de 
71,92 la sută, urmat de polonezul 
Wojtek Fibak — 69,96 la sută. 
Cd mai rmilți ,,ași“ i-a realizat 
americanul Steve Denton (446), 
tar cele mai multe duble greșeli 
La serviciu le-a comis tot Den
ton (224).

sporire cu 1,5 milioane dolari 
față de cele alocate In 1982.

Sumele de oare dispune CIO 
provin, ta special, din drepturile 
do televiziune încasate la J.O.. 
din care torului olimpic mondial 
11 revine o treime. CIO are ca 
obiectiv o ajutorare mal substan
țială a țărilor ta curs de dezvol
tare, programul pe 1983 prevâ- 
ztad subvenții in valoare de, 
351900 dolari pentru Africa. ' 
500 000 dolari pentru Asia șl 
300 000 dolari pentru Europa. De 
asemenea. Comitetul Internațional 
Olimpic va acorda fiecărui co
mitet național plata cheltuielilor 
pentru șase persoane ce vor par
ticipa La J.O. de vară din 1984 (4 
sportivi șl 2 oficiali) și pentru 
cite 1 sportivi șl 1 oficiali la 
Olimpiada de lamă.

Totodată, • treime dta Încasă
rile rezultate din drepturile de 
televiziune vor fi acordate la M 
de federații internaționale, ta ve
derea dezvoltării ramurilor res
pective.

G3T

..Cine n-a vâzut un întreg stadion de 
50 000 de oameni, ridicat In picioare, acla
mi nd frenetic, Indemnînd cu strigate. clocoti
toare concurenți! Iubiți, In finala unei curse 
de 5 000 metri, poate sâ spunâ câ nu cu
noaște unul din aspectele măreț® als vieții 
sociale de azi“...

Camil Petrescu (1694-1957)

clteva decenii ta urmă una dintre oele mal 
mari atlete ale lumii. Numele acesta, căruia l-a 
fost adăugat șl acela de Blankers, al soțului 
său Jaan, a figurat pe tabloul campioanelor 
olimpice din 1948, de ta Londra ta 100 m (11,9), 
200 m (24,4), 80 mg (11,2) șl eu eohlpa Olandei 
1a 4X100 m (47,5) (1 pe «4 al recordmanelor
lumii, Btankers-Koen dețintad numeroase per
formanțe supreme, precum : 11,5 — 100 m (1948), 
11,0 — 80 mg (1048), 6.25 m lungime (1943), 1,71 
m — Înălțime (1943), 4 692 p — pentatlon (1951).
• Alte atlete de seamă căsătorite cu antre

norii lor au fost alergătoarele Glsela KShler, 
dta R. D. Germană (medaliată cu argint la 
J, O. de la Melbourne 10.9 « la 80 mg șl cu 
bronz ta J.O. de ta Roma 11,0 s ta aceeași 
probă) șl Hetaz Birkemayer, fost antrenor fe
deral. reputat specialist ta alergările de viteză 
și peste garduri * t——......... 
Pigni, recordmană mondială ta 
ta Milano ta Iulie 1969) șl ta o 
Vlareggio ta august 1973) care H 
antrenorul de semiton d Cacchl.
• Antrenorul emerit Sigismund 

Rapid București, ani de-a rtadul antrenor

semlfondlsta italiancă Paola 
1 500 m (4:12,4 
milă (4:29,5 ‘ 
are ca soț

la 
pe

Ferencz, de ta
______ „ __ _____ al 

reprezentanver naționale feminine de baschet, 
este căsătorit țu maestra emerită Eva Aczel, 
componentă de bază, cu ani ta urmă, a aces
tor formații, cărora Ie-a fost căpitan f‘ 
care, nu l ____ _____ _____*_
tinerețe. Sigismund Ferencz a 
apreciat sportiv la Tg. '
(Steaua). A practicat 
«-a consacrat dar și 
gheată. Soția sa Eva, 
jucat handbal ta 11.

cărora le-a fost căpitan ?1 pe 
o dată, le-a condus la victorie. In 

' ----- j f0St și el un 
Mureș,?! apoi la C.C.A. 

baschetul, sport In care 
polo-ul șl hocheiul pe 
ta afară de baschet, a

Romeo VIIARA

•TELEX•
ATLETISM • La Abilene (Te

xas), Brad Pursley a stabilit un 
nou record american la săritura 
cu prăjina cu 5.75 m. Vechiul 
record era de 5.73 m și aparți
nea dta 1982 lut Dave Volz.

AUTOMOBILISM • înainte* 
raliului Salari, care tacepe as
tăzi ta Kenya, ta clasamentul 
campionatului mondial al piioți- 
lor la raliuri conduce finlande
zul Hannu Mikkota cu 50 p. 
urmat de Walther Rohrl (R. F. 
Germania) 32 p. Sflg Blomquist 
(Suedia) 27 p. Mfrku Alen (Fin
landa) șl Mlchăle Mouton (Fran
ța) 26 p etc. 
mărcilor. Audi 
pe primul loo 
de O pel cu 1»

CICLISM •
Kelly, recent Învingător al cursei 
Paris — Nisa, a suferit un ac
cident ta timpul unei .curse la 
Audi (Franța) și va fl indispo
nibil cel puțin o lună de zile. 
KeHy are o fractură fără de
plasare a claviculei stingi. • E- 
tapa a doua a cursei care se 
desfășoară la La Panne (Belgia) 
a fost clștlgată, la sprint, de 
belgianul Frank Hoste. 210 km 
ta 5h53:24 In clasamentul gene
ral oonduce olandezul Cees.

m.

în clasamentul 
și Lancia se află 
cu 32 p. urmata 

P.
Irlandezul Sean

In oadrul concursului fe
minin de gimnastică de la 
Riga, Slmona Renciu s-a 
clasat pe locul trei ta in
dividual 
p, fiind 
vietlcele 
— 33,65, 
38.» p. 
s-au situat. . ... 
Dorina Ungurean u (Româ
nia) șl Natalia Ilienko 
(U.R.S.S.) — cu cite 37.79 
p. La masculin, victoria a 
revenit ltd Artur Akopian 
(U.R.S.S.) — 57,20 p, ur-oaa 
mat da Fu Lumin (R e. 
Chlneata) — 57.15 d

compus, cu 38.W 
precedată de so- 
TaUana Frolova 
și Alia Misnik — 
Pe locurile 4—* 

la egalitate.

HANDBAL • In turneul inter
național masculin de la " 
Polonia a ' " "
17 (17—8) 
13 goluri.

HOCHEI 
Leningrad, 
a Întrecu* 
3—0) echipa Finlandei, iar Sue
dia a Învins cu 4—2 (1—o, 2—î. 
1—0) formația Cehoslovaciei.

PENTATLON MODERN • Con
cursul Internațional 
a fosa dominat de 
guri, clasați pe 
loourl : Buzgo 5 435 
p, MIzser 5 351 p 
Ungaria 18 217 p. 
nle 15 714 p, 
U.R.S.S. 15 471 p.

TENIS ■ In turul doi al tur
neului de la Monte Carlo. fran
cezul Henri Leoonte l-a eliminat 
ou 4—4, 7—5, 7—« pe Bjom Borg. 
care astfeă lșt Încheie activitate* 
competitionalâ oficială. Alte re
zultate : Yannick Noah — Wojtek 
Fibak 8—2. 2—S 6—4 : Guillermo 
Vilas — Tomas Smld 6—4. 6—3 ; 
Mel Purcall — Hie Năstase 7—6.

întrecut Italia 
Tluoezynskl a

Cairo» 
cu 37— 
marcat

I de la
U.R.S.S.

• ta turneul 
selecționata 
cu 5—2 (0—2. 2—0.

de la Paria 
sportivii un- 
prlmele trei 
p, Dobt 5 431
Pe echipe : 

Manea Brita- 
Bulgaria 15 552 p.

ECHIPELE BELGIEI, ELVEȚIEI
MECIURILOR DE MIERCURI, OIN PF
Miercuri a fost 

în preliminariile 
european. Unele

o zi bogatâ 
campionatului 
amănunte și

GR. 
Nord, 
(2—1)

6. 
în 
cu

Șl GRECIEI PERFORMERĂ
C.E.

clasamentele grupelor după 
ceste întîlniri le publicăm 
rînd urile de mai jos.

1. La Leipzig, în fațaGR.

a- 
tn

__  . ... . ce
lor 75 000 de spectatori, Belgia 
a obținut o victorie meritată ta 
fața R. D. Germane : 2—1 (1—0), 
prin golurile lui Van der Elst 
(min. 36) Vanderbergh (mta. 
69), respectiv Stretch (min. 83). 
Au evoluat formațiile : R.D.G. : 
Rudwaleit — Trieloff, Keer, 
Schnuphase, Sthamnann — 
Trautmann, Dorner, Liebers — 
Richter, Streich, Kdhn. BELGIA: 
Munaron — Meeuws, Gerets, L. 
Millecamp, de Groote — Van- 
dermisaen. Coeck, Vercauteren — 
Van der Elst, Vanderbergh, Ceu- 
lenuuu.

La Glasgow, o surpriză : Sco
ția nu a putut tree? de Elve
ția I Soor : 2—2, după oe oaspe
ții au oondus ta pauză cu 1—0 
(Egll mln. 1') apoi cu 2—0 ! 
(Herman min. 58), pentru ca 
gazdele să albă o puternică re
venire șl să 
(mta. 69) și 
Clasamentul
1. BELGIA
2. Scoția
3. Elveția

marcheze prin Wark 
Nicholas (mln. 70). 
grupei :

3 *..................
4
3

4, R. D. Germană 2
GR. 1. Surpriză

La Belfast, Irlanda do 
ciuda scorului strins 
Turcia, a obținut o 

victorie pe deplin meritată. Au 
marcat O’Neill (min. 5), McCle
lland (min. 17), respectiv Hasan 
(min. 55).

La Tirana, R. F. Germania a 
dispus cu 2—1 (0—0) de Albania, 
prin punctele marcate de VoeRer 
(mln. 54), Rummenigge (min. 66 
din penalty), respectiv T »rgaj 
(mln. 81 din penalty), tn forma
ția învingătoare au evoluat cîțiva 
jucători noi, ca 
Engels, Meier, 
pel :
1. AUSTRIA
2. Lri. Nord
3. R. F. Germania
4. Turcia
1. Albania

GR. 7. La Qali ______  ...
tentativa țării gazdă a fost în
vinsă de Irlanda cu 1—0 (0—0), 
prin golul marcat de Stapleton 
(mln. 90). Clasamentul :L - ---------- - - - - - - -
2.
2.
4.
5.

Otten,
Clasament

3
1
2
3
4

(Malta).

3 
2 
1 
1 
0

0 
1 
0 
o 
1

0
1
1
2
3

Muller,
:ul gru-

1 11—0 «
. 3—3 3

2—2 3
: 2—6 1

1—8 1
, repre-

ȘTIRI •

OLANDA 4 2 1 1 9—3 S
Irlanda 4 2 1 1 7—5 s
Spania 3 2 1 0 5—3 3
Malta 3 1 0 2 2—8 1
islanda 4 0 1 3 2—6 1

3
1
1
0

0 8—3 8 
2 6—7 3
1 4—fi 3
2 1—4 0 
Londra : 
Cei mal

0
1 
1 

I o
___ _________  . la

Anglia — Grecia 0—0 î! 
bun compartiment al oaspeților 
a fost apărarea, în frunte cu 
portarul Sarganis. Englezii au a- 
llniat oea mai bună formație: 
Shilton — Neal, Martin, Butcher, 
Sanson — Mabbutt, Lee, Coppel, 
Devonshire (Rix) — Francis, 
Woodcock (BUsset), iar grecii 
s-au prezentat cu : Sarganis — 
Gounaris, Karoulias, Galițios, 
Xantopoulos — Nlchos, Mitropou
los (Zontas), Kululakis, Kuis — 
Anastasopoulos (Ardizoglu), Kos- 
tikos. în clasament :

REZULTATE
® In etapa a 20-a a campio

natului Ungariei : Ujpesti Dozsa 
— Honved 2—2, Vasas — Ferenc- 
varos 3—4, Tatabanya — Peca
1— 1, VldeQton — Csepel 1—1, 
M.T.K. — Nylregyhaza 1—1. în 
clasament oonduoe Gy5r cu 28 p 
(dta 19 j), urmată de Csepa 
88 P (20 j), Honved 27 p. Ferenc- 
varos 25 p
• In semifinalele cupei Olan

dei (tur) : Ajax — Eindhoven
2— 0, Haarlem — Nijmegen 2—2.
• în sferturile de finală ala 

Cupei Spaniei (tur) i Bilbao — 
C. F. Barcelona 1—0, Espanoi — 
Gljon 1—0, ValladolM — Real So- 
oiedad 1—0. Real Madrid — Se
villa 2—1.Returul la 13 aprilie.

1. ANGLIA 4 2 2 0 14— 2 6 • în turneul de lunlorl de la
2. Danemarca 2 1 1 0 4— 3 3 Cannes : Italia — Qua tar 0—0 !;
3. Grecia 3 1 1 1 2— 3 3 Brazilia — olanda 1—0. în clasa-
4. Ungaria 1 1 0 0 6— 2 2 montul aoestel grupe (..B“') con-
1. Luxemburg 4 0 0 4 3—19 0 duoe Brazilia cu 2 p-
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