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Intr-o atmosferă de entuziasm tineresc

START ÎN ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI" !

• Un moment important In viata mișcării sportive

® încă din primele zile, o InrfȘft moblllzorc • Finale

Cursele cicliste se bucuri de 
un deosebit succes in cadrul 
marii competiții naționale 
,,Daclada“

Foto : D. NEAGU

pe (ară la sportul de masă și de performantă

Astăzi ți mline au loc prime
le manifestări sportive de me
să cane inaugurează etape de 
vară a celei de a IlI-a ediții 
a „Daciadei". Este un moment 
important in viața mișcării 
noastre sportive, m?nit să dea 
un nou și puternic avtat în
treg ii activități de masă șl de 
performanță.

Etapa de vară — în acest 
an. cu finale pe țară — trebuie 
să asigure ta continuare la di
mensiuni tort, mai ample și la 
o nouă cotă de calitate, înde
plinirea exemplară a prețioa
selor orientări și indicații cu
prinse în Mesajul pe care to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
l-a adresat Conferinței pe țară 
a mișcării sportive din primă
vara anului precedent. Obi »c- 
tivul fundamental încredințat 
de partid este, așa cum se știe, 
afirmarea tot mai puternică ■ 
„Daciadei” ca o uriașă mișca
re de masă, care să asigure

participarea celor mai largi ca
tegorii de tineri ți oameni ai 
muncii de la orașe ți sate la 
practicarea organizată și sis
tematică a exerclțiilor fizice, 
sportului ți turismului de masă, 
precum șl afirmarea tot mal 
largă a sportului românesc ta 
arena internațională.

Asociațiile ți duhurile, or
gandi sportive locale ți cele 
cu atribuții au datoria să asi
gure, tacă dta primele zile, 
cele mai eficiente măsuri — pe 
plan organizatoric, tehnic, pro
pagandistic ți material — pen
tru o dt mal largă participare 
la această deosebit de impor
tantă fază de masă a marii 
competiții naționale.

în pagina a 3-a a ziarului 
prezentăm cititorilor reportaje 
S comentarii despre pregătiri- 

care ee fac ta vederea ma
relui start al „Daciadei” de 
vară.

ROMÂNIA POATf CÎȘTIGA „CUPA F.I.R.V 
NUMAI DACĂ H-le El VA JUCA LA NIVELUL 

MAXIM AL POSIBILITĂȚILOR
Interviu cu lut Viorel Mocani,
• In perspectiva, un program 

consistent pentru echipa națio
nala, fereastra deschișâ spre o 
viitoare... „Cupă a celor 6 na
țiuni -

Iubitorii de «port din tare 
noastră, mai cu seamă cel de 
vlrstă mijlocia, fțl amintesc, 
desigur, de Viorel Morarn, 
popularul rugbyst al deceniului 
al șaselea, care s-a consacrat 
in timp ca until distra cel mai 
mari rugby ști pe care i-a năs
cut pămlntul românesc. Căpitan 
al echipei naționale, de. numele 
său s-a legat .ziua de glorie a 
rugbyulm românesc* — cum 1 
s-a spus in istoria sportului 
nostru PRIMEI victorii asupra 
Franței, acel strălucit 11—5 din 
1950.

Inginerul Viorel Moraru este 
astăzi vicepreședinte cu pro
bleme tehnice al Federației ro
mâne de rugby. Puternica per
sonalitate a celui care, intre 
1950 si 1985. a purtat cu atita 
succes tricoul cu nr. 8, mai ta
tii ta echipa sa de club, Gri- 
vlța Rayle, ta perioada el cea 
mal tastă, apoi ta ..națională”, 
pa care a servit-o întotdeauna 
cu un exemplar devotament, a 
dat yl dă multă autoritate pă
rerilor sale privitoare la rug
by. Iată de ce am considerat 
potrivit să-l angrenăm intr-un 
..schimb de pase” rugbystice, 
sollcittadu-i clteva aprecieri „la 
zi” pe tema sportului Îndrăgit.

FlcepreșediBti al F. R. Rugby

Rep. : Ce părere aveți despre 
calitatea rugbyului nostru ? 
V-am ruga să vă referiți în 
primul rind la valoarea cam
pionatului.

V.M. : Calitatea partidelor 
din campionatul primei divizii 
este, din păcate, sub nivelul 
posibilităților jucătorilor din 
acest eșalon. Desigur, jocul u- 
nor echipe ca Dinamo, Steaua, 
Farul (care domină rugbyul 
nostru de cîțiva ani) se ridică 
uneori la nivelul celor mai 
bune echipe de club din lume, 
dar prea adesea restul forma
țiilor se consideră dinainte în
vinse atunci cînd joacă cu a-

Intervîu realizat de
Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 2-a)

Miine, la ora 17, In Palatul sporturilor și culturii

DINAMO -ZELEZNICIAR, MECI DECISIV PENTRU CALIFICAREA
,,v wi
Pa.at.lMiine, Ia ora 17, 

sporturilor și culturii din Ca
pitală găzduiește meciul retur 
din semifinalele „Cupei cupe
lor” Ia handbal masculin din
tre Dinamo București, ei* igă- 
toarea „Cupei României”. ți 
Zelezniciar Niș, câștigătoarea 
„Cupei Iugoslaviei”. Partida 
va fi arbitrată de cup'ul nor
vegian An tonsen — Bolstad. 
în tur (intilnirea a avut loc 
s’mbăta trecută, la Niș). Dina
mo Bucurețti a învins — 
surpriză mare, deosebit de 
plăcută pentru iubitorii hand
balului de la noi — pe Zelez-

Astăzi, etapa a 23-a a Diviziei „A" de fotbal

PARTIDA DERBY: STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC
• La Petroșani, F.G Argeș vizează... Cupa UEFA • La Rm. Vilcea, Oblemenco are doar 

varianta lui 1 • La lași, pronosportiștii joacă „X” și... „1” • La Constanța, juniorul Hagi în fața 
Solomon • La Oradea, timpul curge in favoarea brașovenilor ® La 

CLASAMENTUL
„olimpicului" C.
Craiova, oltenii au „piinea și cuțitul” • La Tîrgoviște, Corvinul 
speră să „taie" seria lui Costică Râdulescu • La Slatina, între 

ofensiva lui Halagian și „șahul etern* al lui Mateianu

a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\vx PROGRAMUL MECIURILOR
București : STEAUA' - SPORTUL STUD.

(stadionul Steaua)
Petroșani : JIUL - F.C. ARGEȘ
Rm. Vilcea : CHIMIA - A.S.A. TG. MUREȘ
lași : POLITEHNICA - DINAMO
Constanța : FOTBAL CLUB - S.C. BACĂU
Oradea : F.C. BIHOR - F.C.M. BRAȘOV
Craiova : UNIVERSITATEA - „POLI" TIMIȘOARA
Tîrgoviște : CLUBUL SPORTIV - CORVINUL

(meci televizat de la ora 14,30)
Slatina : F.C. OLT - PETROLUL

g Cu excepția meciului de la Tîrgoviște, celelalte partide 
§ vor începe la ora 16.30. ig

1. DINAMO 22 11 11 0 45-18 33
2. Sportul stud. 22 13 5 4 33—15 31
3. Univ. Craiova 21 12 3 6 35—14 27
4. Corvinul 22 10 7 5 32-17 27
5. F.G Argeș 22 11 5 6 34—24 27
6. Steaua 22 9 7 6 33-27 25
7. S.C, Bacâu 22 9 5 8 29—30 23
8. GS. Tîrgoviște 22 7 8 7 25-24 22
9. Jiul 22 3 6 8 22-30 22

10. F.C. Olt 22 9 3 10 29-23 21
11. Polii lași 22 6 8 8 23-25 20
12. F.C. Bihor 22 8 4 10 39—45 20
13. A.S.A. Tg. M. 22 6 6 10 18-27 13
14. Petrolul 22 8 2 12 24-41 18
15. Chimia * 22 6 5 11 19-30 17
16. F.C.M. Brașov 22 7 3 12 24-37 17
17. „Poli" Timiș. 22 6 2 14 24-39 14
18. F.G Constanța 21 4 4 13 21—43 12

u

niciar Niș cu 87— 
26 (18—18).

Datele prezenta
te atestă de par
tea dinamoviștilor, 
pregătiți de antre
norii Ghiță Licu 
șl Valentin Sa- 
mungi, șansa cer
tă de calificare în 
finala „Cupei cu
pelor”. (Ar fl o 
premieră pentru 
reprezentanta clu
bului din șos. Ște
fan cel Mare. Cu 
18 ani în urmă, ta 

1965, „roș-albîi“ au 
ciștigat Cupa cam
pionilor europeni, 
dar in „Cupa cu
pelor” aceasta ar 
fi prima perfor
manță). Desigur, 
calculul hîrtlei îl 
indică mari favo- 
rițl pe reprezen
tanții noștri. Ei au 
de partea lor șl 
rezultatul din tur, 
și atuul meciu
lui retur acasă, țȘi

LA HANDBAL MASCULIN

Mircea Grabovschi. 
de la Niș, in ofensivă

golgeterul dinamovist 
Foto : N. ‘DHAGOȘ

publicul 
care-i va susține, și idealul de 
care se află atit de aproape, 

în ciuda acestor date obiec
tive, certitudine nu există. 
Pentru că, așa cum ne spunea 
antrenorul federal Nicolae 
Nedef, „iugoslavii nu mai au

pierdut, ci totul de 
fiind de

nimic de 
ciștigat, dîrzenia lor

. atitea ori probată”. Este, deci, 
de așteptat ca „plavii” să arun-

Hristache NAUM

(Continuare în pag a 6-a)

300 DE COPII DIN 40 DE JUDEȚE
LA FINALELE REPUBLICAN DE JUDO

Azi și miine, in Sala si «oriuv^ui d.n Ploiești vor avea loc 
Finalele concursului republican de Judo ale copiilor. Aflată 
la a XV-a ediție, competiția reunește un impresionant număr 
de micuți judoka: 300. Să mai notăm că finaliștii acested edi
ții reprezintă 40 de județe; doar Giurgiu! nu are fina.lîști.

Miine dimineață, pe hipodromul din Craiova

în pag. 4 — 5 :

COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE 

ALE LUNII APRILIE - OBIECTIVE 

MAJORE PENTRU SPORTIVII ROMANI 
Reportaje, interviuri, informații despre pregătirile sportivilor 

noștri fruntași

A 67-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR MAJ1CNALE DE CROS
Miine. la Craiova, pe hipodro

mul din Parcul poporului, se va 
desfășura ediția cu numărul 67 
a campionatelor naționale de cros, 
întrecerile crosiștilor, care mar
chează trecerea de la indoorul 
atletic la sezonul In aer liber, 
vor aduce la start clteva sute de 
alergători de semifond șl fond 
din toată țara, calificați pentru 
etapa finală în urma fazei de 
zonă, desfășurată la 13 martie. 
Cu foarte puține excepții. vom 
putea urmări. In cele 9 curse, 
pe categorii de vlrstă. tot ce are 
mal bun atletismul românesc In

probele de alergări medii și 
lungi, de la Marlcica Puică și 
Gyorgy Marko — principalii fa
vorit i în probele s-eniorilor, cele 
mai așteptate — la speranțele din 
rîndurile juniorilor m.

Iată, In ordinea desfășurări 
probelor (primul start va avea 
loc la ora 9 ; senioarele Vor a- 
lerga La ora 12,05, seniorii la 
12,30), campionii ediției preceden
te, desfășurată ta Galați și dis
tanțele de alergare: JUNIOARE 
III (2 000 m): Cristina Mesa roș 
(C.S.Ș. 1 Baia Mare) echipe : 
C.S.ș. Cetate Deva ; JUNIOR’

III (4 500 m) : Ion Tumescu f.T.B.Ș. 
Rm. Vilcea): C.S.Ș. Rm. Vilcea; 
JUNIOARE II (2 500 m) Aurelia 
Hajdu (C.S.Ș. .Beiuș) — C.S.Ș, 
Suceava; JUNIORI II (6 000 m): 
Remus Răcășan (Universitatea 
Clui-Napoca); Liceul militar Alba 
Iulia ; JUNIORI 1 (8 000 m) : Cofi
ței Constantin (C.S.Ș. 1 Piatra 
Neamț); Steaua; , TINERET 
(10 000 m) : hn Hurubeanu (Di
namo) : Steaua ; SENIOARE
(4 500 m): Maricica Puică (O- 
Bmoia): C.S.U. Bacău; SENIORI 
(12 000 m)t Gheorgbe Zaharia 
(Otelul Galați); Steaua,
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mDELISMUL ARE NEVOIE DE UN MAI MARE SPRIJIN!
Modelismul se numără, tară 

îndoială, printre cele mai 
populare și mai larg practi
cate sporturi tehnico-aplicati- 
ve, atractivitatea lui datorin- 
du-se in primul rind caracte
rului de joc distractiv, recrea
tiv, dar mai ales faptului că 
probează și stimulează creati
vitatea. dragostea de muncă, 
gustul pentru' construcții. Iată 
de ce punerea în dezbatere — 
cu participarea factorilor cu a- 
tribuții și răspunderi in acest 
domeniu al problemelor de 
modelism și radioamatorism, 
acum, in prag de sezon esti
val, acțiune organizată zilele 
trecute de către Serviciul 
sport de masă din C.N.E.F.S-, 
prin federațiile de specialitate, 
ni se pare un lucru deosebit 
de utiL

Perioada de iarnă este folo
sită in acest sport Îndeosebi 
pentru construcții in ateliere, 
însușirea de noi cunoștințe 
tehnice si pregătirea aparate
lor pentru evoluțiile aeriene 
(aeromodele si rachetomodele), 
pe pistele de... apă (navomo- 
dele) și de beton (automode- 
le). Dar iată, pentru anul aces
ta. federația iși propune să 
organizeze, desigur, orin lar
gul său colectiv de entuziaști 
specialiști și susținători si prin 
comisiile județene din cadrul 
C.J.E.F.S., peste 4 000 de de
monstrații de modelism. cu di
ferite prilejuri, iar In calen
darul competițional sint pre
văzute. la sportul de masă. în
tre 5 șl 13 concursuri inter- 
județene la fiecare disciplină, 
10 concursuri republicane cu 
participarea a 6 000 de spor
tivi. La acestea se adaugă o 
seamă de competiții tradițio
nale, cum sint „Cupa Roaâ- 
niei", „Cupa U.T.C.*, „CuM 
U.G.S.R.", „Cupa Voința", ca 
și Memorialul „Aurel Vlaicu", 
Trofeul „Henri Coandă*. Pisto
nul de aur, Trofeul „Mircea", 
Cupa Sucevei, Trofeul „Ami
ral Murgescu" și altele. Sînt 
acțiuni înscrise sub genericul 
„Daciadei", care demonstrează, 
prin simpla enumerare, volumul 
activității modelistice. Sarcinile 
desprinse din documentele de 
partid impun această

e atit de 
fracțiune de 
pe . care e- 
o discuită o 

fără a se 
ctnd te gta-

VLAD CARPEN, Anlnoasa. Șl 
dv., după cum văd, faceți par
te dintre spectatorii care tună 
șl fulgeră Împotriva arbitrilor de 
fotbal ! In cazul pe care H re
latați, poate să aveți dreptate. 
Dar să știți că nu 
ușor de luat, intr-o 1 
secundă, o decizie 
chipa șl suporterii 
săptâmînă Întreagă, 
pune de acord. Șl _ _
deșt! că, pînă ta anul 1881, me
ciurile se jucau fără arbitri, de
ciziile fiind luate de comun a- 
cord de căpitanii echipelor ! 
Deci, nu puteau exista proteste 
nici Ia acordarea unei lovituri 
de la 11 metri. Or, fotbalul fă-

ANUNȚ
Vniversitatea cultural-științi

fică București, in colaborare 
cu Centrul de cercetări pentru 
educație fizică și spert anunță 
organizarea unei mese rotun
de cu tema : „Tirul bucureș
ti an și perspectivele lui pen
tru J.O. 1984".

Masa rotundă, condusă de 
con,f. dr. Nicu Alexe, la care 
participă antrenorii smeriți 
Ștefan Petrescu și Teodor 
Coldea (antrenorul lotului o- 
limpic), Virgil Atanasiu (se
cretar adjunct al F.R.T.) șl 
profesorul metodist Mircea 
Horneț, va avea loc luni 4 
aprilie, la ona 12,30, ta sala 
Dalles.

ao'iîMswATH ni siai 1010 PQomponi iwoR'inzA
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 927.349 leL
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

„LOTO V DIN 27 MARTIE 
1983

Categ. 1: 6 variante 25% a 
26.905 Iei ; Cat eg. a 2-a: 1 va- 
riamtă 100 % a 27.533 lei și 13 
variante 25% a 6.883 lei; Categ. 
a 3-a: 16 variante 100% a 
3.901 lei ți 56 variante 25% a 
975 lei; Categ. a 4-a: 167 a 
701 lei; Categ. a 5-a : 398,25 a

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO DIN 1 

APRILIE 1983
Extragerea I : 43 39 28 45 30

59 77 82 89
Extragerea a Il-a : 53 74 71

75 63 25 1 67 5 

Sportul

activitate să fie desfășurată la 
cei mai înalți indici calitativi, 
să fie extinsă continuu, tocmai 
ținindu-se seama de aportul ei 
la educarea patriotică si tehni
că., Ia pregătirea sportivă a 
tineretului. Trebuie spus aici 
că la activitatea de masă — 
menționată 
ugă cele 9 
cape și un 
participări 
naționale.

mai sus — se ada- 
camp onate republi- 
număr însemnat de 
la competiții inter-

MODELISMUL 
IN CIFRE

1964 de cercuri în Casele 
pionierilor și șoimilor pa
triei și în școli.

69 000 de elevi și pionieri 
modeliști.

302 cercuri tehnico-apli- 
cative de modelism subor
donate U.T.C.

352 secții afiliate Ia 
F.R.Md.

7 099 «portivi legitimați 
(6.015 băieți. 1 084 fete).

6 centre republicane și 2 
cluburi...

O privire retrospectivă arată 
că, pe lingă succesele remar
cabile obținute, modelismul se 
confruntă, încă, cu o seamă de 
greutăți, că mai există caren
țe în organizarea și coordona
rea activității, lipsuri care se 
cer analizate cu atenție, cu 
responsabilitate și grabnic în
lăturate. Acestea Hn in primul 
rind de Înzestrarea materială 
a secțiilor — baghete, placaje, 
motoare, lemn de balsa, stații 
de pilotare prin radio a mode
lelor etc. —, fără de care nu 
poate fi concepută activitatea. 
Apoi, este vorba de Îndruma
rea tehnică — prin cadre bine 
pregătite — și sprijin cores
punzător din partea tuturor a- 
sociațiilor spojtive, a cluburi
lor șl a factorilor cu atribu
ții. Unele măsuri luate pentru 
producerea materialelor nece
sare modelismului (de care 
eram tributari importului), ca 
placaj aviatic, motoare pentru 

ră discuții în contradictoriu nu 
are nici un farmec. Să-i consi
derăm pe arbitri... un râu ne
cesar 1

TOADER LUNGU, București. 
Iile Năstase va împlini la 19 iu
lie 37 de ani. El dâ dovadă, ast
fel, și de longevitate ta tenis 
nu numai de virtuozitate, viind 
parcă să se alăture altor ve
dete ale rachetei, ca australia
nul Ken Rosewall, care partici
pa la mari turnee la 44 de ani, 
sau americanca BiUie Jean King, 
pe care o tatUnlm șl acuim, la 
39 de ani, pe dmpurile de te
nis, ca o competitoare reduta
bilă. Dar, oe se poate spune des
pre Hie Năstase, după evoluția 
sa ta meciul cu Chile, din ca
drul „Cupei Davls*, ctnd a avut 
ta față adversari mult mal " 
neri ca ei 7

ti-

La 
ti 

fi-

GHEORGHE VARA, Oradea, 
fotbal, rezultate normale pot 
oonslderate... surprize. Dar, 
indcă Îmi oerețl să-ml pun me
moria la tacetrcare, să vă spun 
una din marile șotii ale fotbalu
lui nostru. Iată, vă dau un exem
plu : cu 35 de ani ta urmă, ta 
finala „Cupei României*. Știința 
Timișoara Întrecea Progresul 
București cu 1—0. Asta, după oe, 
cu o săptămtaă înainte, ta cam
pionat, Progresul învinsese Ști
ința Timișoara eu 7—0.

MARIAN PECHICl, Pitești. Vio
rel Matelanu, antrenorul Petro
lului, are 46 de ani. El speră... 
să au arate mal mult, la sflr- 
șttul acestui campionat, cu adtea 
semne de întrebare ta zona re
trogradării.

rachetomodele (C.S. Suceava), 
motoare electrice (Întreprinde
rea Argeșana), stații 
(I.C.S.I.M. București), 
termice (A.S. Victoria 
I.P.L. „23 August"

radio 
motoare 

Bacău, 
Tg. Mureș. 

Tehnofrig Cluj-Napoca) trebuie 
mai mult sprijinite în viitor. 
In ce privește organizarea ac
tivității și extinderea ei se 
cere ca federația de specialita
te să acționeze mai ferm pen
tru crearea de noi cercuri și 
secții de modelism in școli, 
șantiere navale, în mediul ru
ral. pentru înființarea de cen
tre de modelism in fiecare 
județ, dar pentru aceasta este 
necesar un sprijin mai susți
nut, mai concret și din partea 
consiliilor județene, a asocia
țiilor și cluburilor, cit și a fac
torilor cu atribuții în ace'.t 
domeniu: U.T.C., U.G.S.R.,
M.E.I., UCECOM, U.N.C.A.P., 
C.N.O.P. (menționăm că cercu
rile pionierești sînt cele mal 
bine organizate).

Din dezbaterile 
acțiunea amintită 
o angajare fermă 
bilă de a ae depune toate e- 
forturile pentru ca activitatea 
în modelism să se ridice la 
nivelul cerințelor.

prilejuite da 
am desprins 
si responsa-

Viorel TONCEANU

ROMÂNIA POA TE CIȘTIGA „ CUPA F. I. R. A
(Urmare din pag 1)

ceste echipe fruntașe și astfel, 
lipsite de ambiție, cedează la 
scoruri uneori astronomice. 
Consider asemenea jocuri drept 
.rebuturi", din care nimeni nu 
profită. Cînd însă se întîlneșc 
echjpe de valori apropiate, in
diferent la care nivel al clasa
mentului. atunci asistăm la 
partide disputate, dar echili
brul de forțe se datorește mai 
puțin virtuților tehnico-tactice. 
în aceste meciuri jucătorii sînt 
„paralizați" 
ermetice 
mai multe 
bilit prin 
După cum 
unor echipe, în primul caz, sau 
crisparea și teama de a risca, 
jucînd deschis, în al doilea 
fac ca multe partide să fie lip
site de frumusețe. Asemenea 
fenomene se manifestă nu nu- 
mai la noi. De 
țiile unor țări 
pildă, au decis 
mărul echipelor 
vizie de la 80

de miză și apărări 
determină de cele 
ori scorul final, sta- 
lovituri de picior, 
se vede, abandonul

nu- 
di-

ca

aceea, federa- 
ca Franța, de 
să reducă 
din prima 
la 3^ Iar en

glezii, atît de conservatori, 
ută și ei cea mai bună for
mulă pentru un campionat pe 
care încă nu-1 au. Preocupări 
pentru o formulă îmbunătățită 
a campionatului are și federa
ție noastră.

Mai important Insă ca orice 
..formulă" consider că este ne
cesitatea creșterii jocului, mai 
ales la nivelul liniei de trei- 
sferturi, unde am rămas mult 
și de mult timp în urmă în 
comparație cu jocul înaintași
lor. Saltul pe care-1 așteptăm 
de aici poate veni, prin recon
siderarea jocului . acestui com
partiment. îmbunătățirea meto
delor de antrenament în vede
rea creșterii tehnicii individua
le și de linie a bagajului cu
noștințelor tactice. Un joc ba
zat numai pe Înaintare poate 
fi, de multe ori, eficace, dar 
fără acțiuni ample, desfășurate 
in viteză 
turi, jocul 
totdeauna 
meschin.

pe linia de treisfer- 
nnei echipe este în- 

limltat jj deseori

200 lei; Catîg. 6: 2.871,25 a 
100 lei.

Participant IONEL VINCZE 
ți TEODOR LUPULESCU din 
Cluj-Napoca, IOAN IGNATES- 
CU din Timișoara, MARIA 
NEAGU, ELENA SANDU din 
București și CONSTANTIN 
GHENCEA din corn. Roșu-Sect. 
Agric. Ilfov, au obținut fie
care cîte un cîștig în valoare 
de 26.905 lei, iar IANOS ME- 
NESI din Oradea obține la ca
tegoria a 2-a suma de 27.533 
lei.

LONGEVITATE... NU GLUMA
Pentru tulcenii Iubitori de 

sport, numele lui Nicolae An- 
ghelidls este, de multă vreme, 
binecunoscut. De 32 de ani 
acest om și-a legat viața, cu 
o admirabilă dăruire șl abne
gație, de viața clubului spor
tiv .Delta*. De 32 de ani, 
Nicolae Anghelidls se strădu
iește pentru ca cel ce mun
cesc și trăiesc ta vecinătatea 
.Împărăției apelor* să cu
noască bucuriile sportului, ca 
sportivi sau ca susținători al 
formației fotbalistice purtînd 
numele .Flamura roșie*, apoi 
Stuful*, iar azi F.C.M. 
.Delta* Tulc*a.

— Ce fire v-au legat atît de 
durabil de .Delta*, tovarășe 
președinte 7 — l-am întrebat 
deunăzi.

— Pentru noi, tulcenii, spor
tul este, parcă, tot atît de 
necesar ea... apa : o destinde
re. un fortifiant pentru a fi 
mereu sănătoși șl cu poftă de 
muncă și de viață. Acest crez 
m-a îndemnat ca, alături de 
auțla alțl pasionați al aces
tei activități, să mă străduiesc 
ca formațiile noastre sportive

ȘTIRI DIN
• Au fost fixate datele fi

nalei campionatului republican 
pe echipe mixte. întrecerile 
Primei grupe, a echipelor car; 
luptă pentru titlu, vor avea 
loc la Eforie Nord, intre 18 și 
27 aprilie. Turneul grupei se
cunde este programat în. peri
oada 9—18 aprilie, la Călimă- 
nești și Băile Herculane.

• Maestrul internațional 
Theodor Ghițeacu participă, 
săptămina viitoare, la marele

A

Rep. : Din fericire, echipa 
națională joacă la un nivel su
perior—

V.M. ; Pentru că ea însumea
ză și oglindește tot ceea ce 
avan mai bun în țară. Dar și 
lipsurile. înaintarea română es
te printre cele mai bune din 
lume, iar apărarea face minuni. 
Sîntem denumiți, din păcate 
uneori fără admirație. ..cam
pionii mondiali ai defensivei*.

Rep. : XV-le reprezentativ 
este astăzi angajat pe drumul 
greu, dar atit de frumos, al 
cuceririi unui nou titlu euro
pean. Ce șanse acordați „trico
lorilor" in marea Întrecere 7

V.M. : România poate ciștiga 
„Cupa FIRA*. Celor trei suc
cese de pînă acum li se va 
adăjiga probabiL aceia asupra 
Italiei, meci care pune doar o 
problemă de... scor. Adevărata 
finală se va juca la 15 mai, la 
Kiev, cu U.R.S.S. Va fi pentru 
noi un joc extrem de greu. în- 
trucît U.R.S.S. a devenit o 
forță în rugbyul european, ul
timele rezultate eu Franța 
(10—10 în 1982 și 12—6 în 1983) 
confirmînd acest lucru. La Kiev 
vom ciștiga doar dacă 
juca la nivelul maxim al 
sibilitătilor !

Rep. : Ati urmărit „pe 
multe partide din „Turneul ce
lor 5 națiuni". Din nou Franța, 
învinsă anul trecut Ia București, 
s-a situat pe primul loc. în 
acest context, credeți că XV-Ie 
nostru și-ar găsi locul într-un 
„Turneu al celor— 6 națiuni* 7

V.M. : Pe plan mondial, rug-

vom 
po-

vi u*

MIINE, 0 REUNIUNE

După trei reuniuni de tatona
re, ta care performanțele tră
pașilor puteau fl contradictorii, 
de mitae dimineață cursele tșl 
intră ta drepturi normale. Reu
niunea de mitae are un program 
judicios alcătudt,
marcă premiile 
„Alarma*, două 
tlcipare selectă.

din care se re- 
„Apahlida* și 

alergări cu par- 
In prima dintre

dr. 
ciș- 
ra- 
se- 

esle

a Se reamintește că numai as
tăzi se mai pot procura bilete cu 
numerele alese de participant: 
pentru tragerea excepțională Loto 
de duminică 3 aprilie 1983. Tra
gerea va avea loc taceplnd de la 
ora 18,00 ta sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. 
Staiicovid nr. 43 ; numerate 
tlgătoare vor fi anunțate, la 
dlo și televiziune ta cursul 
ril. • De asemenea, astăzi 
ultima Ti de depunere a bule
tinelor de participare la aUnr-' 
vul concurs Pronosport de mline, 
care cu prinde partide dense bl» de 
tateresenite din campionatul divi
zionar B al țării noastre. 

să ne reprezinte cît mai bine 
in confruntările de pe tere- 
uurile de joc. Vorbind despre 
echipa de fotbal, vreau să vă 
spun că suporterii ei au foșt 
mereu alături de ea. Ia bine 
și Ia greu.

— Desigur, ca orice pre
ședinte de club, vizați întot
deauna victoria în întrecerea 
cu alte formații. Cum pregă
tiți această victorie 7

— Prin muncă perseverentă 
șl responsabilă din partea tu
turor jucătorilor, a tuturor 
celor implicați în acțiune. Și 
cind spun muncă, mă gindesc 
ta primul rind la educația 
sportivilor, la conștientizarea 
lor in spiritul dăruirii pentru 
culorile clubului.

— Dacă v-ațl întoarce cu 30 
de ani 
ocupări

— De 
făsoare 
tot de

— La

în urmă, de ce pre- 
v-ați lega viata T 
una care să se des- 
pe... stadion, adică 

sport.
multi ani în sport 1 

tovarășe Anghelidls.
Dumitru MORARU-SLIVNA 

turneu „open" de la Reims 
(Franța), care reunește tradi
țional 200 de invitați din di
ferise țari europene.

• Aflăm cu tristețe despre 
încetarea din viață a doi apre- 
ciiați activiști ai mișcării țahis- 
te din țara noastră, maestrul 
Veniamin Urseanu, fost antre
nor al loturilor republicane, și 
Virgil Firică, fost vicepreședin
te al F.R.Ș. i

byul nostru este astăzi recu
noscut ea fiind pe deplin com
petitiv. Faptul că federațiile 
britanice au decis admiterea 
noastră în „clubul lori^ atît de 
ermetic, prin introducerea în 
programele lor a unor întâlniri 
anuale la nivelul echipelor re
prezentative (jocuri test) este 
cea mai bună dovadă. Se vor
bește tot mai mult și despre 
o ..Cupă mondială", care — 
duTJi cele relatate de revista 
„Rugby World" — ar putea a- 
vea loc in 1986 în Anglia. Si
gur, prestigiul de care ne bucu
răm. ciștigat cu greu. în de
cursul mai multor generații, 
trebuie apărat și întărit pentru 
că de acum Înainte adversarii 
noștri se vor chema Țara Ga
lilor (12 noiembrie 1983), Sco- * 
ția (mai 1984). Aceste joeuri, se 
înțelege, trebuie bine pregătite, 
eventuale eșecuri, nu numai 
ea scor, dar mai ales ca „ma
nieră de ioc*, ar însemna o 
mare pierdere de prestigiu pen
tru rugbyul românesc. pentru 
sportul nostru în general. în 
acest’ scop, se impun o serie 
de măsuri asigurătoare, șstfel 
ca rugbyul nostru să facă față 
onorabil noii etape, superioare.
în care a pășit.

Cit despre o ..Cupă a celor 
6 națiuni", consider că este 
mai bine să cîștigăm experien
ță prin acest program consis
tent. ce-1 vom avea cu bota
nicii și cu francezii, și dacă 
totul va merge bine, atunci 
intrarea noastră ,.ln Turneu* 
va deveni firească.

FOARTE ATRACTIVA
ele vor ooncura, printre alții, Ro
ditor, Horoscop, Strunga (una 
din favoritele derby uilui 1983), 
Huiblou. alături de recenta reve
lație Plocon, anunți nd o desfă
șurare pasionantă, cu un rezul
tat greu previzibil. De asemenea, 
ta „Premiul Alarma* vor concu
ra Catren. Jurista, Palicar, Ru
ral șl Herlea, despărțiți prin In- . 
tervgfe mied (28 m), oeea ce dă 
șansă tuturor ooncuirențlilor la 
victorie.

Revenind la cele trei reuniuni 
desfășurate ptaă acum, vom con
semna forma excelentă a forma
țiilor S. Ionescu (8 victorii), N. 
Gheorghe și G. Popescu (cu cite 
4 victorii) și M. Ștefănescu (cu 
3 victorii). Cu excepția formațl- 

*llor I. O'L-ă (campionul drive- 
rilor ta 1982) șl D. Toduiță, toate 
formațiile au obținut victorii 
frumoase ta acest an. Așteptăm 
răspunsul acestora, ta special cel 
al Iul I. Oană.

In pers.nectlvâ, mline va fi o 
reuniune foarte atractivă, mai a- 
les că vom avea două fonduri 
de pornire de cite 3 000 lei la 
pariul triplu câștigător 3—4—5 șl 
la ordinea triplă din „Premiul 
Apahida".

A. MOSCU



Frin întrecerile etRpei de vară

a marâi competiții naționale

Este necesar să se acționeze cu fermitate 
pentru perfecționarea, în continuare, a desfă
șurării tuturor manifestărilor care au loc tn 
cadrul „Daciadei", să se treacă mai hotărît la 
organizarea sistematică de acțiuni cultural- 
sportive de masă și la permanentizarea siste
mului 
local — 
comune, 
național

competițional de masă, atît pe plan 
în școli, unități economice, instituții, 

orașe și județe —, cit și la nivel

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Mesajul adresat Conferinței pe țară a 

mișcării sportive, 5—8 martie 1932)

INVITAȚII
Baia Mare

In ținuturile Maramureșu
lui» sus, pe Mogoșa, mai dăi
nuie pilcuri de zăpadă, dar 
nu departe de ele au înflo
rit brfndușele : primăvara 
intră în drepturi depline și 
iubitorii de sport iau cu asalt, 
in ac «te zile, bazele și te
renurile de joc In aer liber. 
Ni se pare firesc, deci, ca În
trecerile organizate sub ge
nericul ..Daciadei* să fie. In 
general, dotate cu ..Cupa pri
măverii”. La Baia Mare, ie

LA „CIMPUL TINERETULUI-

! STADIOANELE VA AȘTEAPTA

pildă, se derulează tm bogat 
program 
de masă. _ ____ __ _
„Daciadei* de vară, mei ales 
în zon* stadionului, pe tocu
rile inapirat numite ..Clmpui 
tineretului*.

După cum aflăm de la prof. 
Ovldiu Todor, secretar al 
CJEFS. aici se ve desfășura 
n-.Ilne un mare cros al pio
nierilor din municipiul de pe 
Săsar. Tot aid vor avea loc 
șt întreceri de minifotbal ți 
alte jocuri sportive. Sflrșltul 
săptămlnli oferă, de aseme
nea. iubitorilor de sport un 
atractiv turneu interjudețeea 
de handbal, cu participarea 
unor formații invitate din ju
dețele Hunedoara șl Suceava, 
apoi etapa județeană d» lupte 
greco-romane, programată In

dc acțiuni eportiva 
ta avanpremiera

taU Voinfcb atractiva mectari 
volei — campionatul mtr 

aidpal — programata In Mfe 
Maratex

In oumetwe școli ae de*-
* 

de 
la 
ne

ne-am străduit să anSrenăm 
U buna desfășurare a acțiu
nilor toate cadrele de specia» 
litate, Întregul colectiv de 
activiști legați sufletește de 
arenele sportului*. Este o 
angajare care ne face să 
sperăm tn reușitele depline 
ale marilor acțiuni organiza
te la Baia Mare sub generi- 

Daciadei*, etapa de va-

fățoară etap* ds masA 
campionatului republican 
gimnastici. „Daciada este 
noi Ia plină actualitate — 
spunea Ovldlu Todor —

în

CU PORȚILE LARG DESCHISE
frumoasa lună a lui apri-Am intrat 

lie, la începutul căreia vor începe, în în
treaga țară, entuziastele și mobilizatoarele 
Întreceri din cadrul celei de a 3-a ediții — 
etapa de vară — a marii competiții na
ționale „Daeiada”. Le așteptăm cu bucurie 
și cu dorința ca ele să asigure an non și 
puternic avint In întreaga activitate spor
tivă de masă și de performanță, să ae 
transforme — pretutindeni șt permanent — 
in adevărate sărbători ale sportului româ
nesc.

Desfășurată pe baza prețioaselor indicații 
și orientări cuprinse In Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, adresat Conferin
ței pe tară a mișcări! sportive din primă
vara anului trecut, ampla acțiune de orga
nizare — la un nivel calitativ superior — 
a celei de a 3-a ediții a „Daciadei” a con
semnat o serie de frumoase reușite încă 
din luna octombrie a anului trecut, cind au 
început întrecerile etapei de iarnă. Așa 
cum, dealtfel, a rezultat din analiza făcută 
in cadrul Comisiei Centrale de organizare 
a „Daciadei", condițiile favorabile de ză
padă și gheață din ultima perioadă a sezo
nului de iarnă au fost intens valorificate 
în unele județe, în care s-au desfășurat, 
cu o largă participare, numeroase între
ceri de masă șl de performanță la schi, sa
nie, patinaj, hochei pe gheață. Au foșt a- 
preciate îndeosebi o serie de acțiuni, prin
tre care : Festivalurile sporturilor de Iarnă 
de la Cîmpulung Moldovenesc — cu peste 
4000 de participant! — și cel al satelor su
cevene — desfășurat în comuna Crucea, 
„Cupa sindicatelor băcăuane”, „Maratonul 
sănătății” — întreceri pe schiuri — orga
nizat In județele Harghita, Prahova ele. 
Este de reliefat, de asemenea, buna des
fășurare a numeroaselor finale pe țară — 
de masă si de performanță. Se estimează 
o participare de peste t000 000 de tineri și

tinere, circa 3200 dintre aceștia fiind pre- 
zențl la întrecerile finale.

Etapa de iarnă a „Daciadei* a prilejuit, 
In același timp, șl o serie de constatări 
neplăcute existența în continuare a ten
dinței de formalism ți festivism, organiza
rea unui număr redus de acțiuni ți. mai 
ales, abateri de la regulamentul competiției 
(județele Constanța. Mureș. Brașov etc). 
Lipsurile semnalate in lunile trecute nu 
trebuie, firește, să se mai repete ! Expe
riența pozitivă trebuie, in schimb, folosită 
pe deplin pentru ca „Daciada' să tuprindă 
— In întrecerile etapei de vară — practic 
întregul tineret, să se afirme tot mal pu
ternic ca o uriașă mișcare de masă. Planul 
de măsuri adoptat de Comisia Centrală de 
organizare a „Daciadei* vizează tocmai în
deplinirea integrală a acestor importante 
obiective. Nu putem, desigur, dezbate în 
aceste rlnduri toate prevederile acestui 
plan, dar trebuie să atragem atenția tu
turor unităților mișcării sportive, factori
lor cu atribuții pe plan local, că el va tre
bui să stea in centrul preocupărilor vii
toare, chiar din aceste zile care marchează 
deschiderea oficială a etapei de vară a 
„Daciadei*. Vor fi astfel mai bine și mal 
eficient realizate sarcinile atît de impor
tante privind permanentizarea acțiunilor 
din cadrul „Daciadei* și prin aceasta atra
gerea mai largă a tineretului, a maselor 
de oameni ai muncii, precum și depistarea 
unui număr mal mare de elemente talen
tate, dotate pentru sportul de performantă. 
Acum, după ce pîrtiile și patinoarele au 
„cedat... terenul” sub caldele mîngiieri 
soarelui, a venit rîndul stadioanelor 
deschidă larg porțile, așteptîndu-i, cu 
pregătirile Încheiate, pe milioanele de 
teni a! „Daciadei”™

ale 
să-șl 
toate’ 
prie-

Dan GARLEȘTEANU

Galați ACȚIUNI „NON-STOP“!
Sportivii din Județul Galați 

slnt gata pentru startul fci edi
ția de vară a „Daciadei*.

Comisia județeană are cuvin
te de apreciere asupra felului 
cum aiu Înțeles să se pregătească 
pentru start îndeosebi asociațiile 
sportive din unitățile de tovă- 
țămtnt cu precădere cele din 
municipiul de reședință al ju
dețului. De pildă, onto aparți- 
nind școlilor generale nr. 5. 10 
și 11 șl liceelor industriale nr. 
1 și 3, „acolo unde — cum re
marca prof. S. Marcu, secretar 
al C.J.E.F.S. Galați — întrece
rile ar fi putut începe chiar șl 
cu... e lună înainte

Preocuparea atentă față de 
succesul ediției de vară a „Da
ciadei", chiar din start se face 
simțită și In întreprinderi și 
instituții „Tinerii din Com- 

. binatui siderurgic așteaptă cu 
multă nerăbdare să participe 
la întreceri — ne spunea ing. 
Mircea Rogojinaru, președintele 
clubului sportiv Oțelul. care

©oordonează șl activitatea spor
tivă de masă din secțiile marii 
întreprinderi gălățene. Discipli
nele de Întrecere : atletismul 
(In principal probe de cros), 
fotbalul, șahul șl tenisul de 
masă. Grijă deosebită pentru 
fiecare detaliu al deschiderii 
„Daciadei* am putut remarca 
și la Întreprinderea de con
strucții și montaje siderurgice, 
Întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și locală 
șl la S.N.G. Ancora,

In cuprinsul județului.

In toate satele și comunele ju
dețului In care activează echipe 
de fotbal cu ocazia meciurilor 
programate duminică vor avea 
loc șl demonstrații sportive în 
cadrul „Daciadei”.

Tiberiu STAMA

INIȚIATIVE
ul cuprinsul județului, ace

eași rlvnă tn pregătirea între
cerilor. La Tecuci șl Tg. Bujor, 
in comunele Independența șl I- 
veștl, la Pechea șl LieștL. totul 
este gata pentru „deschidere*. O 
noutate pentru orașul Tg.Bujor 
pe care ne-a prezentat-o prima
rul Ovidiu Ginghlnă : „o de
monstrație de lupte, orașul po- 
sedtnd un centru care a dat 
nu mal puțin de trei campioni 
naționali la categoria copii...* 
tn fine, să mai notăm faptul că

Olt
în așteptarea momentului 

festiv al startului în ediția de 
vară a „Daciadei‘*, iubitorii 
sportului din municipiul Sla
tina și din județul Olt s-an 
Îngrijit din vreme ca toate 
amenajările simple (peste 350) 
să lși schimbe radical înfă
țișarea. Inițiativa aparține

Viorel TONCEANU

De ia jocul cu cercul la exercițiile de gimnastică nu e decît 
un pas. vor să ne demonstreze cei mai mici participanți la 
întrecerile „Daciadei” Foto : Ion MIHAlCA

OBIECTIV PRIORITAR ETAPELE DE MASĂ
Caransebeș

Zilele trecute, cind au 
linie sub etapa de iarnă 
,,Daciadei", activiștii 
din Caransebeș au avut motive 
de satisfacție. Bilanțul arăta 
că față de edițiile precedente, 
eforturile lor au fost mult 
mai rodnice, numeroși repre
zentanți ai orașului remareîn- 
du-se în ooncursurile la nivel 
județean, unii dintre ei obținînd 
dreptul de a participa șl locuri 
onorabile în contul Caras-Se- 
verlnului, la finalele pe țară 
ale marii competiții. Un motiv 
în plus ca pentru ediția de vară 
să se caute acum căi noi de 
stimulare a activității în spor
turile specifice sezonului. Pre
ședintele COEFS Caransebeș. 
Petru Săvulescu șt directorul 
C.S. Școlar, prof. Cornel Viziru 
ne conving cu date concrete 
că, la nivelul unităților de în- 
vățămînt din oraș, activitatea 
sportivă de masă dispune de 
un cadru bine conturat, stl- 
mulatar, care permite o ritmi
citate susținută competițiilor 
și, mai ales, participarea tu
turor elevilor la Întreceri. 
Competiția kw, ou o mare sfe
ră de cuprindere „Cupa școlii 
fruntașe", angrenează pe toți 
elevii In activități de durată, 
la 8 ramuri de sport : atle
tism, fotbal, vollei, șah. tenis 
de masă, tenis de cîmp. bas
chet, handbal.

tras 
a 

sportivi

chiar beneficiarilor — concu- 
renții la diferite ramuri de 
sport — elevi din școli ge
nerale și licee, din între
prinderi și instituții, dtn &a,te 
și comune.

»>în acest fel —- ținea să 
sublinieze prof. Valerian Pe
trescu, președintele CJEFS 
Olt — acum, In preajma 1- 
naugurării întrecerilor, bazele 
sportive slnt gata să-și pri
mească oaspeții, 
cit . mai mulțb v, 
de baze sportive simple 
s-au adăugat altele noi, ame-

hădăjduim 
Celor

„In ceea ce privește acti
vitatea sportivi din Întreprin
deri și instituții — ne spunea 
P. Săvulescu — am învățat, din 
experiența trecutului și dtn 
rezultatele Ia nivelul școlilor, 
că trebuie să organizăm mal 
multe acțiuni la nivelul unită
ților de bază. Dacă pină acum, 
in aceste asociații se obișnuia 
să se pregătească grupuri res- 
trînse de iubitori ai sportului 
spre a reprezenta 1_ 
derea sau instituția La 

pe oraș, în cadrul 
acum nu vom

întreprin- 
con- 
„Da- 

admite 
pe cel 
etapa 

impor- 
oame-

cursuri 
ciadei44,____ ___ _____
Ia faze superioare decît 
ce au 
de masă __ _____
tantă pentru sănătatea ____
nilor, dar și pentru o mai bu
nă selecție. La „Daciadă44 tre
buie să participe cu adevărat 
toată lumea. Totodată aș vrea 
să subliniez faptul că faza pe 
ora? nu o vom ține intr-o sin
gură duminică, ci o vom ex
tinde pe parcursul mai multor 
săptăminl, clștigătoril fiind 
desemnați tot prin cumulare de 
puncte*.

In final, am- mai consemnat 
intenția localnicilor de a de
buta în „Daciada44 de vară cu 
o mare acțiune programată pe 
stadioanele CFR șl CPL. cu
prinzi nd întreceri de cros fot
bal, volei, tenis de masă, șah, 
tenis de cîmp, handbal st po
pice.

Aurel on PREBEANU

organizat bine 
cea mai

najate ații In unitățile de 
invățămint de la orașe și sa
te cit și In Întreprinderi, la 
C.A.P.-uri”.

Ediția de vară â „Daciadei" 
deschiderea ei festivă va pro
grama două întreceri tra
diționale. „Festivalul sportului 
școlar slălincan” si „Festiva
lul sportului muncitoresc", 
competiții cate vor reuni mii 
de tineri si tinere din aso
ciațiile sportive ale unităților 
din invătâmînt 31 ale marilor 
întreprinderi tie județului Olt.



arcă pentru a sublinia încărcătura competițio- ’ 
rală a acestei luni, la Budapesta sfnt acum 
in plină desfășurare Campionatele mondiale de 
scrimă pentru tineret, întrecere care, de multe 
ori la edițiile sale precedente, a validat va
loarea ridicată a scrimei românești. Acesta e

startul. Apoi, alte și alte discipline susțin în aprilie 
importante examene competiționale internaționale — 
campionate mondiale, europene, campionate interna
ționale ale țării noastre sau alte întreceri majore — 
in care sportivii români pot face dovada bunei lor 
pregătiri.

Justificate speranțe se pun in luptătorii oare ne vor 
reprezenta la „europenele" de la Budapesta, chiar

CU GÎNDUL LA PODIUMUL DE LA BUDAPESTA
DAR Șl LA MEDALIILE DE LA LOS ANGELES I

GRECO-

ROMANE

• Opiniile antrenorilor km Corneanu ți Ion Cernea • 
„Lotul s-a pregătit bine 1" • Tinerii - pe urmele consacra- 
ților • Reintrări., surpriză : Constantin Alexandru ți Roman 
Codrearui • Lupta pentru titularizare continuă...

de la Budapesta, chiar 
dacă nu pentru toți sportivii noștri acest concurs 
reprezintă un obiectiv prioritar. Frumoasa ți stator
nica tradiție a succeselor luptelor românești pe toate 
arenele lumii ne îndreptățește ca de la singurul cam- 
pionot european al ace<ei luni să așteptăm evoluții 
promițătoare ți rezultate pe măsură. Gimnastele ți 
gimnaștii noștri fruntași se pregătesc să ia startul, 

’ ' ‘ - - - - - -....................... • Q|e
de 
de 

cHn 
_______ _____________ _ im
portant test la Cluj-Napoca ți avem toate motivele 
să credem că tentativa celor mai bune baschetbaliste 
ale țării de a se califica in turneul final al Cam
pionatului european va fi încununată de succes. Un 
succes care să le stimuleze și să le asigure rampa 
de lansare spre noi și prestigioase afirmări intema- 
ționcie. Handbalul, tenisul de masă, ciclismul, polo-ul 
ou și ele in această lună o agendă competițională 
deosebit de încărcată.

Dar, indiferent despre ce sport ar fi vorba, indi
ferent de sala in care este programată întrecerea, 
indiferent perioada — după cum o arată și comen- 
toriile pubi cote in paginile de față — un numitor 
comun unește marile competiții ole lunii aprilie : 
dorința și hotărirea sportivilor noștri de a.-și face 
bine datoria, de o evolua la un nivel cît mai ridicat.

spre finele lunii. Io Campionatele internaționale 
României, veritabilă avanpremieră a unor întreceri 
cea mai mare anvergură, cum ar fi „europenele" 
la Goteborg și apoi campionatele mondiale 
toamnă. Echipa feminină de baschet susține un

I doi 
\ bin J

Primul popas — la lotul de 
lupte greco-romane...

îl facem cu gîndul la exce
lentul bilanț al „mondialelor" 
de la Katowice, la strălucita 
victorie a lui Ștefan Rusu, la 
medaliile cucerite de Nicolae 
Zamfir, Ion Draiea, Vasile An
drei (argint). Ștefan Negrișan 
(bronz), dar și cu dorința — 
pe deplin îndeplinită — de a 
întîlni. acum, atît de aproape 
de campionatele europene de Ia 
Budapesta, aceeași atmosferă 
de seriozitate, hărnicie si dărui
re exemplare în pregătirea al
tor succese de prestigiu pentru 
sportul românesc. Pentru „cro
nica noutăților" li solicităm pe 
antrenorii Ion Corneanu și Ion 
Cernea, care. împreună cu Ni
colae Pavel, Simion Popescu si

dr. Nicolae Ploeștcanu (nici o 
modificare în „echipa de aur") 
asigură pregătirea lotului nostru 
reprezentativ. Așadar, opinii si 
informații...

— Lotul s-a pregătit bine !
Este o opinie unanimă. Ce

rem. pentru cititori, cîteva pre
cizări :

— Ne-am propus un vîrf de 
formă sportivă pentru campio
natele mondiale de la Kiev. In 
etapa pe care am parcurs-o an» 
acordat o atenție deosebită pre
gătirii tehnice si fizice. în cî
teva cuvinte, executarea pro
cedeelor tehnice cu mare am
plitudine si îmbunătățirea lup 
tei la parter (capitol deficitar 
la ediția trecută de la varna>; 
respectiv.

SPORTUL LUPTELOR-TOT MAI APROAPE
DE „ORA' CAMPIONATELOR EUROPENE

Programate intre 19 și 24 aprilie, la Budapesta, 
campionatele europene de lupte libere și greco- 
romane (in această ordine de desfășurare) se 
insei iu în fruntea marilor in treceri interna ți octale 
ale lunii in care am pășit- Aceasta nu numai pen
tru că ele sînt singurele dispute la sfirșitul cărora 
vor fi decernate titlurile și medaliile continentale,

ci și pentru faptul că — prin amploarea și va
loarea lor — ele constituie o etapă de maximă 
importanță în pregătirea și verificarea loturilor 
noastre reprezentative tn perspectiva campionate
lor mondiale de Ia Kiev (septembrie) și, mai ales, 
a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles.

DIN NOU IN ELITA CONTINENTALA?
LIBERE • «Am dublat volumul de muncă" • Mulți 'juniori au luat 

locui seniorilor • Titulari numai la patru categorii, la celelalte 
ei vor fi desemnați după meciuri de selecție

Pregătirile lotului reprezenta
tiv de lupte libere pentru *- 
propiatele campionate europene 
au intrat — cum se spune — in 
linie dreaptă. Zilele trecute, la 
ora vizitei noastre, luptătorii șl 
antrenorii se aflau in pauză. 
Ne-am bucurat, firește, de po
sibilitatea unei discuții mai pe 
Îndelete cu antrenorii Ion Cris- 
nic și Vasile Iorga.

— Vă invităm să ne spuneți 
cite ceva din preocupările pen
tru pregătirea participării 
„europene". Mal întîî 
început ?

— Cu capitolul cel 
citar — subliniază I. 
si anume cu potențialul fizic.

— Se poate spune despre un 
component al lotului că 
putea să fie lipsit

— Sigur că nu, 
refer 1st forța pe 
luptătorii fruntași 
ternatională, net 
sportivilor noștri _ _____ _____
pregătirii. Ne-am dat seama de 
acest aspect si eu. și Iorga. 
încercam să punem în aplicare 
unele procedee tehnice șl mal 
toti se poticneau. Nu aveau 
suportul necesar, adică forță. 
De aceea, am dublat volumul 
de muncă si. după cîtva timp, 
s-a ajuns la un nivel corespun
zător, la o rezistență generală 
bună din punct de vedere fi
zic.

— Un luptător de mina întîi 
— Intervine V. Iorga — nu mal 
poate să finalizeze, în condiții
le de concurs ale marilor În
treceri de azi. nici o acțiune 
de atac sau de apărare dacă nu 
e pus la punct cu pregătirea 
fizică generală.

— E clar. Cu ce ati continuat?
— înaintea răspunsului v-as 

ruga să rețineți — ne spune I. 
Crîsnic — un amănunt esențial 
La multe categorii de greutate 
s-a renunțat la sportivii plafo-

dezvoltarea forței 
prin lucru cu hal- 
tero șl alergări — 
ascensiuni...

Au urmat, ne a- 
minitlm, cîteva im
portante turnee de 
pregătire și verifi
care (în Bulgaria, 
Grecia, R.F. Ger
mania, Suedia și 
Ungaria). Să ară
tăm că bilanțul 
participării sporti
vilor noștri — fă
ră a fi un scop în 
sin» — a fost 
deosebit de bogat, 
cu multe victorii 
și locuri fruntașe. 
Mai importante ni 
se par. însă, con
cluziile.

— Toți components lotului au 
dovedit că se află la un grad 
de pregătire corespunzător ac
tualei etape, remedierea lipsu
rilor constatate fiind posibilă 
pînă la campionatele europene. 
Am putea vorbi chiar de o o- 
mogenitate valorică crescută la 
nivelul lotului, fără prea mari 
decalaje între categoriile de 
greutate.

Ne bucură această evidenție
re colectivă, dar, întotdeauna, 
exemplele lsi au valoarea lor 
aparte...

Budapesta debutează ușor 
Ilie Miuti la cat. 48 kg —. dar 
Imediat apar, firesc,... alterna
tivele. La .,52“ — Ștefan Ma
rian pare cel mai aproape de 
titularizare, dar atunci cînd 
contracandidatul se numește... 
Constantin Alexandru (reintrat 
la lot. în pregătiri) o specta
culoasă ascensiune de formă 
n-ar surprinde prea mult... Ni- 
colae Zamfir (cat. 57 kg) nu 
are emoții. în schimb. cursă 
pentru titularizare la cat. 62 
kg între doi foarte tineri luptă
tori : Gheorghe Savu șl Con-, 
stantin Uță. La „68“, Ștefan 
Negrișan — o certitudine. Pen
tru categoriile următoare (74 și 
82 kg) facem precizarea că 
factorii responsabili urmează 
să decidă asupra necesității 
participării valoroșilor luptători 
Ștefan Rusu și. respectiv. Ion 
Draiea. în orice caz. să reți
nem că „rezerva" lui Rusu este 
tînărul Costel Boată, iar la „82“ 
ar putea concura tînărul și ta
lentatul Sorin Hertea. Din nou 
un ..solist", la cat. 90 kg, Ilie 
Matei, poate și la 100 kg — 
Vasile Andrei, dar încă secon
dat de juniorul Ion Grigoraș. 
Dacă, așa cum spuneam, discu
ția noastră a debutat scontat, 
iată, ea se încheie cu o (posi
bilă) surpriză. La + 100 kg 
discutăm despre... Roman Co- 
dreanu, revenit la lot după o 
lungă absentă. Antrenorii slnt 
de părere că arădeanul se stră
duiește să atingă o valoare și 
o formă corespunzătoare, dar 
trebuie să depună. în continua
re, serioase eforturi pentru a 
convinge că includerea lui pe 
lista participantilor la „europe-, 
ne" are deplină justificare. în 
ceea ce ne privește, ca si an
trenorii lotului, i-o dorim din 
toată inima !

Fără probleme privind starea 
disciplinară sau de sănătate, 
entuziaști si ambițioși, așa cum 
ii cunoaștem, luptătorii de gre- 
co-romane isi continuă pregă
tirile cu „etapa finisărilor". A- 
ceasta deoarece pînă la campio-

Mereu
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la
cu ce aii

mai defi- 
Crisnlc —

•-ar 
de forță T 
dar eu mă 
care o au 
In arena ln- 

superioară 
la Începutul

nați. fiind selecționați juniori : 
Nicu Hincu (48 kg). Costin Dă- 
năili (68 kg). Claudia Tămă- 
duianu (74 kg). Iulian Rișno- 
veanu (82 kg) » Ciprian Radu 
(90 kg). Cu aSt mal mult deci 
— pentru a mă referi la între
barea anterioară — era nece
sară îmbunătățirea și perfec
ționarea tehnicii de luptă.

— Șl dinamizarea luptei — 
completează Iorga. în ultimul 
timp, la marile competiții a a- 
părut tm stil nou de luptă, 
modem, cu procedee tehnice tot 
mal rafinate, finalizate intr-o 
înlănțuire foarte complicată. Și 
încă ceva : se folosesc tot mai 
des procedeele așa-zise de risc, 
atît în atac cit șl în apărare. 
Ne-am străduit să facem șl noi 
același lucru.

— Ati participat, se știe, la 
cîteva turnee Internationale de 
verificare. Ce concluzii ati re
ținut ?

— Am constatat — precizea
ză L Crisnie — cîteva lucruri 
deosebit de utile pentru noi : 
știm care sînt cei mai valoroși 
adversari la flecare categorie și 
stilul lor de luptă ; cunoaștem 
valoarea ridicată la care au a- 
ftms luptătorii din Grecia. Tur
cia, Franța, Italia, Austria și 
Finlanda, care erau considerați 
pînă acum „sorți favorabili" 
pentru sportivii noștri ; la fie
care categorie sînt acum cite 
B—6 ooncurentl care aspiră în
dreptățit la medalii; am văzut 
de asemenea, el cum au înde
plinit luptătorii noștri Indicații
le tehnlco-tactice ca si minusu
rile lor la disputele 
ter".

— Cîteva aprecieri 
crete privlndu-l pe 
români.

— în cadrul turneelor res
pective — apreciază I. Crîsnlc

„în par-

mai con- 
sportlvtl

— au avut o evoluție ascenden
tă Aurel Neagu, Nicu Hincu, 
Traian Marinescu, Claudiu Tă- 
măduianu și Ion Ivanov. Mai 
slab. Costin Dănăilă, Vasile 
Pușcașu și Andrei Ianko.

— Odată cu aceste turnee — 
intervine V. Iorga — am înche
iat verificările oficiale, ca să 
spun așa. si s-a conturat lotul 
pentru „europene". La „57 kg" 
Neaga, la „74“ Tâmăduianu, la 
„100“ Pușcașu si la .,+100“ Ian
ko sînt siguri. La celelalte, vom 
face meciuri de selecție : Hin
cu sau Neagoe la „48 kg". Ma
rinescu sau Șuteu la „62", Dă
năilă sau Gergely la „68", Fo- 
dore sau Rișnoveanu la „82", 
Ivanov, Broșteanu sau Radu la 
„90 kg".

— La „52“ nu există candi
dați ?

— Gheorghe Bircu a fost 
scos din lot pentru indiscipli
nă. iar fratele său Dorin, Florin 
Ioniță si Ianos Mikloș încă nu 
șînt competitivi.

— Ce obiective mai au lup
tătorii pînă la „europene"7

— Date fiind noile modificări 
ale regulamentului Internatio
nal. mai ales interzicerea repe
tării unui procedeu tehnic mai 
muît de două ori din aceeași 
priză — ne spune I. Crîsnlc — 
trebuie 
deelor 
ceilalți 
man si 
tați de medicul lotului. 
Gheorghe Stoiclu și de maso
rul Ion Leșcu sperăm să termi
năm cu bine pregătirile pentru 
ca sportivii care vor concura 
la „europene" să albă o com
portare corespunzătoare. Dorim 
să intrăm din nou în elita con
tinentală.

să mărim gama proce- 
tehnloe. împreună cu 
doi antrenori. Petre Co- 
Alexandru Geantă, aju- 

dr.
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Dan GARLEȘTEANU

Hie Minți, 
Constantin

de 
cu 

„europenelor")

a discuta 
prea mult

Desigur, in primul rind, 
Rusu, 

Draiea

Sub supravegherea antrenorului Ion Corneanu, Nicolae Zamfir exer
sează — pentru a cita oară ? — „reburul"

de retinut că Ștefan 
Ștefan Negrișan, Ion 
sau NIcolae Zamfir și-au con
firmat calitățile care i-au con
sacrat. Ne-a produs, de aseme
nea, satisfacție faptul că spor
tivii tineri, unii debutant!, au 
dovedit că printr-o muncă se
rioasă, perseverentă, prin dă
ruire pot obține curînd consa- 

/erarea internațională^ Printre el
— Sorin Her(ea, 
Gheorghe Savu.
Ută.

încercarea
(poate. totuși, 
timp Înaintea 
componenta echipei care ne va 
reprezenta la întrecerile de la

natele europene în programul 
lotului nu mai figurează nici 
un fel de turnee, interne sau 
Internationale. Doar — si aces
tea nu sînt. pentru unii, exa
mene ușoare 1 — Întreceri 
selecție pentru definitivarea 
chipei. A echipei al cărei 
biectiv este comportarea 
mai bună, la nivelul cerințelor 
etapei actuale a planului de 
perspectivă la finele căruia, pe 
baza unei pregătiri calitative in 
continuă creștere, luptătorii ro
mâni să fie prezenti. la cît 
mal multe categorii. în lupta 
pentru medaliile olimpice de la 
L03 Angeles.



ULA (•NSTANUNESCD: „TENISUL DE MASĂ
DE EXPRIMARE MAI ESTE UN DRUM

LUNG ȘlCOMPETITIV*

perspectivă, le-am 
federală Ella

tin concurs la altul, Mihaela Stănuleț cnutjd soi rfolufil promifi- 
?83 Foto : Ion MIHAlCA

o tradițională întrecere a gimnasticii

apropiată fiind 
la sfîrșitul fcces-
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OLOA NEMEȘ: „PINĂ

Continuăm serialul nostru referitor la acest „bi
nom" al performanței, antrenor-sportiv, aducind în 
prim-plan' tenisul de masă. El se află în fața unor 
importante confruntări, cea mai 
campionatele mondiale, programate 
tei luni.

Preocupările actuale, dar și de 
abordat împreună cu antrenoarca 
Constantinescu și cu tinăra jucătoare Olga Nemeș.

ROMÂNESC POATE DEVENI CU ADEVĂRAT

Tenisul de masă cunoaște o dezvoltare tot 
mat mare In Întreaga lume. Iar nivelul său valoric 
a crescut Impresionant. In acest context, consi
derați să este tenisul de masă românesc compe
titiv pe plan internațional T

— Dacă Judecim — ți mă refer numai la ulti
ma. dat ari — după tocul ( la C.M. de la Novi 
Sad. cind echipa Româr-rt a fost a doua „euro
peană" In rvaaamrrt ; după medalia de trceiz de ' 

C.Z. <txn 1M3 a aoeăetesi formații ; vic
ia OlgM Xexnes ja .Europa Top 13- acest
; ff-apâ viacriLe eadetUor d Juclorior la CL 

attmci nâspansui este afirmanv. Dto. există un
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pe Valea Oltului) are un ca
racter individual, deci cu par
ticipare limitată chiar și pen
tru țara noastră, in calitatea sa 
de gazdă. Totuși, ca ți in anii 
prjcedenți, atit la teminn cit 
și la masculin vor putea fi 
prezenți în concurs cele mai 
buine și cei mai buni sportivi 
ai țării, astfel că antrenorii tu
turor loturilor reprezentative 
vor putea să testeze, in con
diții de concurs, pe gimnastele 
și gimnaștii noștri care vor 
primi misiunea să evolueze la 
Goteborg, Varna. Edmonton 
sau Budapesta. Anul trecut. E- 
caterina Szabo s-a impus cu 
autoritate în fața tuturor con
curentelor, realizînd victorii 
spectaculoase în patru din cele 
cinci probe incluse in program. 
Fără îndoială, tinăra Și talen
tata gimnastă se va afla și In 
a^sest an pe podiumul de con
curs, împreună cu colegele sa
le de lot, Mihaela Stănuleț. La- 
vinia Agache, Cristina Grigo- 
raș, Simona și Camelia Renciu, 
La masculin. Dan Odorhean, E- 
milian Nicula, Valentin Pintea, 
Octavian Ionașiu, Aurelian 
Georgescu, Alexandru Nistor, 
sint cîțiva dintre posibilii can
didați pentru ecest important 
concurs al lunii aprilie. Unii 
dintre gimnaștii noștri au de
butat în acest sezon In turnee 
internaționale, alții vor susți
ne primul examen, public tn 
cadrul ,,internaționalelor".

Pentru toți, participarea la 
această prestigioasă întrecere 
organizată de mai bine de un

COMPETIȚIONAL 
sfert de secol de federațis 
noastră de apeoaiUste tre
buie să repretănte an stlmu- 
knt major pentru o eemporiare 
la înălțime, la înălțimea re- 
nutnetui mxemețional al gim
nasticii românești. Și facem 
această afirmație pentru că, 
departe de a fi „ușoare", Cam- 
ptor-ateie ioternațiocale ale 
României reprezintă In acest an 
un examen dificil, dată fiind 
participarea solilor gimnasti
cii din R.P. Chineză, U.R.S.S.. 
R.P.D. Coreeană, Cuba ți ai
multor țări europene. 

Un motiv In plus 
gimnastele și gknnaștii

pentru 
. _ . t rare

vor fi desemnați să reprezinte 
țara noastră de a privi ou toa
tă responsabilitatea acest exa
men competițior-aL atit pentru 
semnificațiile pe care le are 
competiția ca atare, cit ți prin 
prisma apropiatului sezon com- 
petițional de vfrf.

Constantin MACOVB

1 ih • poale

— Olga Nemeș, iubitorii tenisului de masă au
așteptat de la " ..................................................
nalele" recent 
rele succes de

— u, de
am prea
tenisului de masă cu noi succese, am fost mai 
mult ca oricind inhibată. Iar înf rin gemea în fața 
jucătoarei Kovalenco, care m-a pus mult în în
curcătură, în special cu materialul de pe pa-letă 
foarte greu de contracarat m-a clătinat și mai 
mult

— Este o scuză ?
— Nu, un adevăr. Este greu să obții numai 

victorii, mai ales atunci cind valorile sînt sen- 
sibil egale. Cind joci cu Popova sau Vriesekoop. 
eu Hammersley-Parkor sau Urban sau cu oricare 
dtrte sportivele asiatice, totul este posibil.

— Cauți cumva un paravan pentru explicarea 
eventualelor insuccese ?

— Fot fi și de acestea, dar acum. încerc, a.«a 
cura am făcut-o cu antrenorii, o analiză lucidă 
a posibilităților mele actuale, pentru a vedea ce 
nw este de făcut. Aceste neajunsuri, cere se ma- 
rarflrer.â tnceptnd chiar de la încălzire și pină la 
tactica de joc, trebuie corijate. Iată, de ce, în 
perioada care ne-a mai rămas pină la mondiale, 
dar și după aceea, eu și colegele mele vom în
cerca să acumulăm cit mai mult. C.M. reprezintă 
doar • etapă în drumul nostru spre afirmare.

— Al debutat cu adevărat tn marea perfor
manță în 1581, la Non Sad...

— Atunci eram mezina campionatelor mondiale 
Și nimeni nu prea m-a luat inf seamă. Nu aveam 
nici 13 ani. Și acum voi fi cea mai tînără parti
cipantă a primei grupe valorice, dar datele s-au 
schimbat, iar pretențiile au crescut...

— Justificat, am zice...
— Evident Au trecut doi ani in care am făcut 

un important salt valoric, dar pină la nivelul 
maxim de exprimare mai este un drum lung și 
greu. Pentru mine ediția de ia Tokio va însemna 
nu numai un nou examen, dar și posibilitatea 
acumulării unui plus de experiență.

— Mal ales cind se află la vîrsta acumulărilor. 
Oricum, ce aștepți de Ia mondiale ?

— Firește, o comportare cit mai bună. Iar fap
tul că nu voi mai fi o necunoscută obligă la un 
standard Înalt Și pe mine, dar și pe partenere. 
Plecăm cu încredere in forțele noastre.

tine noi victorii șl la „internațio- 
disputate in Capitală, după ma
ia „Europa Top 12"...
asemenea. Dar, poate, pentru că 
mult să-i răsplătesc pe iubitori!

Interviuri realizate de 
Emanuel FANTANEANU

irtivii români
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ul națiunilor", Casablanca.
tie tineret, Budapesta.
mo București — Zeleznicear Niș, 
i cupelor" la handbal masculin

il Marocului".
il internațional, București, 
matele internaționale ale Româ-

— Italia, Buzău, 
impionatele internaționale ale

■udapesta.
APA : Campionatele internațio

Campionatele internaționale

plificări C.E. (f), Cluj-Napoca. 
pa Dunării", Bistrița.

ul Salvatore Mcrucci", Italia.
h Eliberării", Roma.
Iul regiunilor, Italia.
kSĂ : C.M., Tokio.
oncurs internațional obstacole 
ria) ; concurs internațional dre- 
kia).
Iu calificări pentru C.E., Bruges.

CALIFICĂRILE DE LA CLUJ-NAPOCA, UN PRIM PAS 
SPRE REVIRIMENTUL BASCHETULUI NOSTRU FEMININ
Baschetul nostru a avut 

calitatea de gazdă a cam
pionatelor europene In două 
rlnduri : in toamna amâul 
1966, cind a organizat (la 
Cluj-Napoca ți la Sibiu.) 
turneul final al ediției a 
10-a a competiției, și tn 
primăvara anului 1970. ctnjd 
(la Oradea) s-au desfășurat 
Întrecerile unei grupe de ca
lificare pentru finalele edi
ției a 12-a. Acum, pentru a 
treia oară, țara noastră este 
gazdă : „calificările" pentru 
ediția din acest an a cam
pionatului european vor avea 
loc la Cluj-Napoca, între 
22 șl 24 apriile. La această 
grupă — „D“ — iau parte 
selecționatele Belgiei, ‘ Bulga
riei, Israelului și României, 
unmînd ca primele două cla
sate să promoveze in tur
neul final al „europenelor" 
(Ungaria, 11—18 septembrie). 
Celelalte grupe de calificare 
vor avea ca gazdă : GRU
PA ,,A" : Franța (Iau parte 
Danemarca, Franța, Olanda, 
Scoția, Suedia) ; GRUPA 
,,B“ : Iugoslavia (Anglia
R. F. Germania, Iugoslavia, 
Norvegia) ; GRUPA „C“ : 
Italia (Elveția, Finlanda, Ir
landa, Ralia șl Spania). Ca 
șl la Cluj-Napoca, echipele 
clasate pe locurile 1 șl 3 
vor lua parte Ia turneul fi
nal, alături de reprezenta
tivele U.R.S.S., Poloniei, 
Cehoslovaciei (clasate pe 
primele trei locuri la edi
ția precedentă a competi
ției) șl Ungariei (țară 
gazdă).

Preocupările federației de 
specialitate pentru Îmbună
tățirea performanțelor re
prezentativei României la 
marile competiții interna
ționale s-au intensificat du
pă eșecul suferit in anul 
1980 (la Vama), cind bas
chetbalistele noastre au ra
tat calificarea pentru Jocu
rile Olimpioe de la Mosoo- 
va. După întrecerile de la 
Vama s-a renunțat la unele

jucâfcoare (care nu car.fir- 
maserâ încrederea oe M oe 
acordase). In locul ier fiind 
promovate elemente tinere, 
evidențiate in cursul cam
pionatului națiccai- De ase
menea, au fost revizuite 
plan urile de pregătire, a-a 
participat la căteva turnee 
de verificare, iar în varaa- 
nuilui 1981 roadele muncii 
s-au văzut în cucerirea me
daliei de bronz, de către se
lecționata studențească, 
Universiada de la " 
La campionatele 
însă, rezultatele 
îmbunătățit (locul 
șl 1581), poziția 
fiind justificată prin insufi
cienta experiență a unora 
dintre componentele lotului 
(multe dintre ele erau încă 
junioare) și prin Indisponi
bilitatea cîtorva jucătoare de 
bază (argumente apreciate 
ca valabi’e).

Dar anii 
cu ei s-a 
experiență, 
trevede în 
capacității 
noastre 
cele mal multe dintre ele 
— in pragul deplinei consa
crări internaționale, iar al
tele avînd o îndelungată ac
tivitate în competițiile ofi
ciale de anvergură. Desigur, 
promovarea în turneul final 
și revenirea în grupa de e- 
ldtă a campionatului euro
pean sint sarcini dificile, 
mai ales în contextul spori
rii considerabile a concu-

la
București, 
europene, 
nu s-au 
8 In 1080 
mediocră

trecut, odată 
câștigat oeva 
aceea, se ln-

au
mai
De
1983 confirmarea 
b as chetbailis tel or 

fruntașe aflate 
multe dintre

renței la ocuparea locurilor 
fruntașe. De aceea F. R. 
Baschet «-a străduit să •- 
sigure Jucătoarelor noastre 
condiții de pregătire " 
fără însă a reuși 
totdeauna. Antrenorul 
ral George Chiraleu 
dedarait recent că „ t 
■-au făcut eforturi deosebi
te ți s-au Întreprins multe 
demersuri pentru o mal bo
gată activitate internaționa
lă, baschetbalistele românce 
nu vor lua parte pină Ia 
campionatul european dectt 
la trei turnee. Este, evident, 
prea puțin". Acestui neajuns 
u adăugăm nivelul tehnic 
scăzut al campionatului ță
rii șl faptul că este incertă 
participarea unor Jucătoare 
(Elena Fllip, Gabriela Kiss, 
Gheorghița Bolovan, Anne- 
marie Kirr), aflate în refa
cere după accidentele sufe
rite.

Primul test (și ultimul) 
dinaintea turneului de cali
ficare va avea loc la Halie, 
cu prilejul unui turneu in
ternațional tradițional (14— 
17 aprilie). La Halte, condu
cerea tehnică va faoe pri
mele constatări, după care 
se vor aduce retușurile ne
cesare unei comportări dt 
mai bune din partea repre
zentativei României, în pri
mul rtad la Cltuj-Napoca, a- 
poi la cele mal Importante 
întreceri internaționale ale 
anul ui.

Dumitru STĂNCULESCU

bune, 
in- 

fede- 
ne-a 
„deși

Un talent incontestabil, Marilena Frolter 
s-a afirmat incă de pe cind era Junioară ; 
acum, la 20 de ani, are prilejul de a se 
consacra pe plan international in compania 

senioarelor.

Foto : Dragoș NEAGU

LOTUL (lărgit) AL ROMÂNIEI

Ștefania Borș (1,90 m — născută tn 1951), 
Lucia Grecu (L«4 — ’957), Elena Fllip (1,85 
— 1953) — Voința București. MăndiOa Ciubln- 
can 
1963) 
(1,81 
1935), 
Kirr
ca,

(1,82 — 1956), Marilena Froiter (1,79 —
— Olimpia București, Magdalena Pall
— 1963), Gheorghița Bolovan (1,86 —
Verginia Popa (1,77 — 1562), Annemarie 

(1,72 — 1963) — Universitatea CIuj-Napo-
Carmen Tocală (1,83 — 1932) — Sportul

Btudenipesc București, Luminița Măringuț (1.87 
— 1963), Mihaela Pană (1,83 — 1963) — I.E.F.S., 
Mariana Oprescu (1,85 — 1961), Constanța Gri- 
goraș (1,80 — 1961) — C.S.U. Ploiești, Camelia 
Hinda (L79 — 1964) — Voința Brașov, Csila 
Hosszu (1,78 — 1962), Marcela Bodea (1,74 — 
1961) — Universitatea Timișoara, Gabriela Kiss 
(1,82 ---- ; -------~
chiță (1,73 — 1961 
riana Bădinici (1,90 
colae
(secund) ; medic : dr. Martha Baroga.

1965) — C.S.Ș. Mediaș, Cornelia Stoi- 
' — Progresul București, Ma-

, 1.957) ; antrenor : Nl-
Martin (principal) și Gabriel Năstase



. 111>A ROMÂNIEI'1 NE POATE OEERI NOI SPERANȚE
PENÎRli AFIRMAREA POLOULUI NOSTRU

Tradiționalul turneu inter
național de polo a țării noas
tre, dotat cu „Cupa României", 
se înscrie in rindal „capetelor 
de afiș* ale programului nos
tru sportiv din prima jumăta
te a lunii aprilje. Este vorba 
de o competiție ■ 
lendarul L.E.N., 
participa șase 
naționale, intre 
două echipe cu 
de vizită — <-----
viceeampioană a

deținătoarea 
mondială

înscrisă in ca
la care vor 
reprezentative 
ele aflindu-se 

__frumoase cărți 
cele ale Ungariei, 

lumii, si Cu
bei. deținătoarea titlului de 
campioana mondială universi
tară. Acestora li se vor adău
ga formațiile Cehoslovaciei, 
Poloniei. Bulgariei și. desigur, 
a tării noastre.

Pentru poloiștii români, în
trecerea care începe joi la ba
zinul Floreasca din Capitală 
are o importanță deosebită. Nu 
mai departe decit cu o săptă- 
mînă în urmă, in ziarul nos
tru apăreau gîndurile antreno
rului Iuliu Capșa (el face par
te din colectivul tehnic coor
donat de antrenorul federal 
Anatol Grințescu, împreună cu 
Cornel Rusii) și ale căpitanu
lui echipei reprezentative, 
Liviu Răducanu. Amindoi a- 
cești autorizați purtători de 
cuvint ai naționalei susțin că 
sportul nostru cu mingea pe 
ană se află intr-un moment 
favorabil, al unei posibile a- 
firmări puternice. Or. „Cupa 
României* reprezintă tocmai

o posibilitate de a se demon
stra adevărul unei asemenea 
afirma/i. într-o companie a- 
leasă. Se înțelege. echipa 
noastră și-a propus ca trofeul 
să... rămînă la București. Obi
ectiv a cărui îndeplinire nu e 
deloc simplă. Dar. adăugăm 
imediat noi. e bine să fie așa! 
Cind țintești ciștigarea unui 
loc stabil in rindul forma,iiolr 
de frunte ale poloului de pre
tutindeni, o comportare de ni
vel ridicat, cu rezultata pe mă
sură in palmares, intr-o com
petiție organizată chiar în tara 
noastră, înseamnă o necesitate, 
o obligație. Chiar atunci — 
sau mai ales atunci — cînd re
plica adversă se anunță cu a- 
devărat viguroasă—

Important, așadar, in sine, 
turneul de la București va fi 
privit și in perspectiva viitoa
relor angajări internaționade 
oficiale. Trei săptâmini de la 
Qjiierul de adio al ediției "83 
a „Cupei României". echipa 
țării noastre și cea a Ceho
slovaciei se vor alinia la tur* 
neul de calificare de la Bruges, 
alături de reprezentativele O- 
Iandei si Greciei, două dintre 
ele, cele mai bune, uimind să 
participe în august la camp'o- 
natul european în întrecerea 
primelor qjt formații ale con- 
tinenetului. Iată explicația fap
tului că oricine trece în aces
te zile pe la „Floreasca" sim
te cu ușurințe o atmosferă „tn-

cinsă", de muncă intensă, 
ruită, pasionată. Hagiu, 
rofeanu, Coslrăș, Tudor, 
Popescu, E. Ionescu, toți 
lalți au înțeles, se pare, că 
mai astfel frumoasele lor 
pirații se pot împlini. O anga
jare deplină, serioasă în par- 

'tidele turneului intrenațional 
de săptămina următoare este 
dealtfel singura in măsură să 
ne edifice asupra posibilități
lor reale ale tinerei noastre 
reprezentative, să ofere cea 
dinții acoperire frumoaselor 
sale promisiuni si să permită 
iubitorilor acestui sport o 
zâ sporită de optimism in 
vința viitorului poloului 
mânesc.

Așteptăm, de aceea, cu 
interesul competiția din a doua 
jumătate a șăptăminii ce ur
mează.

in Divizia „Af' de popice

In campionatul Diviziei „A* de 
popice se dispută azi etapa a 
14-a, in care fruntașele clasa
mentelor stat angajate in parti
de dificile. AstfeL Voința Bucu
rești, prima clasată ta seria Sud 
la feminin, va juca In Giuleștl, 
cu formația Rapid, iar Hidrome
canica Brașov, fruntașa seriei 
Nord, sextet care constituie re
velația returului, cu o situație 
mai bună ta clasament dedt 
campioana țării și dștlgătoarea 
C.C.E. în 1982 Voința Tg. Mureș, 
evoluează la Oradea, cu Voința, 
cane de regulă nu pierde nid 
un joc pe arenă proprie. La băr
bați. dintre liderii celor două se
rii doar Chimpex Constanța (pri
ma clasată în seria Sud) are un 
meci greu. în deplasare, cu Con
structorul Galați, cane în acest 
sezon a demarat cu succes, fiind 
situată pe locul patru In cla
sament.

Iată celelalte meciuri ale eta
pei de azi : FEMININ — Voința 
Galați — Petrolul BAI col, Laro- 
met București — Voința Ploiești, 
Gloria București — Voința Con
stanța, Frigul București — Me- 
trom Brașov, U. T. Arad — Vo
ința Timișoara, Voința Craiova — 
C.S.M. Reșița, Voința Odorhel — 
Voința Tg. Mureș, Bradul Vama 
— Electromureș Tg. Mureș ; 
MASCULIN : Petrolul Cîmpina — 
Gloria București, Carpați Sinaia — 
Rulmentul Brașov, Voința Bucu
rești — Olimpia București, Rafi
norul Ploiești — Metalul. Roman, 
Progresul Oradea — Constructo
rul Tg. Mureș, Electromureș Tg. 
Mureș — C.F.R. Timișoara, Chi
mica Tîrnăvenl — Metalul Hune
doara, Tehnoutilaj Odorhel — 
Unio Satu Mare. Medul Voința 
Tg. Mureș — Aurul Bala Mare 
nu se dispută, deoareoe Voința 
s-a retras din campionat.

PARTICIPARE REDUSĂ Șl EVOLUȚII SLABE

GALAȚI, 1 (prin telefon). 
Miercuri dimineață a început pe 
patinoarul acoperit din localitate 
concursul republican al speran
țelor și copiilor I șl II la pa
tinaj artistic. La categoria spe
ranțe s-au aliniat la startul În
trecerilor doar 4 băieți șl 17 fete, 
oeea ce reprezintă un fapt de-a 
dreptul Îngrijorător privind vt-

'W'

la Brăila

0 NOUĂ ETAPĂ 
In campionatul de
DIRT TRACK PE ECHIPE

Campionatul republican de 
dirt-track pe echipe, aflat la 
prima ediție, continuă astăzi cu 
cea de a doua etapă. întrecerile 
vor avea loc, cu începere de 
la ora 16, pe pista stadionului 
Municipal din Brăila. Dat fiind 
faptul că sînt despărțiți doar 
de 4 puncte în clasament (35— 
31 p), avem convingerea că a- 
Iergătorii de la Steaua și Me
talul București se vor angre
na, ca si In prima etapă, în- 
tr-un panionant 
primul Ioc.

In deschidere, 
ta întîietatea cei 
tocicliști aliniați 
pel a doua a , 
țelor".

itorul acestei frumoase discipline 
ta țara noastră. în plus, din capul 
locului sin tem obligați să mai 
semnalăm că, urmărind evoluți
ile micuților competitori, așa pu
țini cit au fost, am remarcat cu 
părere de rău șl un foarte scă
zut nivel tehnlo și spectacular ai 
multora dintre el, f-.pt oglindit, 
dealtfel, șl ta notele — sub UNU 
acordate de arbitri cîtorva din
tre „speranțele* patinajului nos
tru artistic. In asemenea situa
ție, pe bună dreptate, ne punem 
Întrebarea : cum au putut antre
norii copiilor vizați să-și prezinte 
elevii Ia un concurs de o ase
menea importanță cu o pregăti
re atlt de precară. Iată clasa
mentele finale la categoria spe
ranțe, băieți t L S. Gheorghiu 
(C.S.U.-I.E.F.S. Buc) 2,5 p. 2. FL 
Radu (C.S.Ș. 2 Galați) 3.8 p, 3. 
~ Bolocan (C.S.Ș. 2 Buc.) 5,5 

fete : L _
Triumf
Bolooan
4.4 p.

a.
P 1
(C.S.Ș.
Adina
Buc.)
(C.S.U.-I.E.F.S.

Vineri au intrat ta concurs ju
niorii șl seniorii.

Crenguța Alecu 
Buc.) 3,7 p, î. 

(C.S.Ș. Triumf. 
3. Anca Volnea 
Buc.) 9,4 p.

T. SIKIOPOL, ooresp.

duel pentru

iși vor dispu- 
i mai tineri mo- 
i la startul eta- 
„Cupei speran-

SEZONUL DE CANOTAJ A FOST DESCHIS
f

Concurtul dotat cu „Cupa Triumf* a teschis duminică, pe lacul 
Heritlriu, rezonul de canotaj, tn imagine — Juniorii viziași 
aliniați la ztartul probei de 4 visle Foto : I. BĂNICA

In Divizia ,,A“

de handbal
Deși evenimentul principal 

handbalul nostru fi
la 

------------- _ oonstituie 
meciul Dinamo București — Ze- 
lexnlciar Nlș, din semifinalele 
„Cupei cupelor*, meci spre care 
se Îndreaptă toate glodurile șl

Arad

Sportul
?E5P£>

UN BOGAT AFIȘ, DOMINAT DE DERBYUL 
ARAD - STEAUACONSTRUCTORUL

speranțele noastre, campionatele 
naționale. Divizia „A*, lși oon- 
tinuă marșul spre finiș. Astăzi 
șl mlln« stat programat» intîlnt- 
rile etapei a XV-a (etapa a iv-a 
a returului). Lată programul :

MASCULIN

: CONSTRUCTORUL — STEAUA (meciul se dispu
tă astăzi, de la ora 17)

: POLITEHNICA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 
: CONSTRUCTORUL — DINAMO BRAȘOV
: INDEPENDENȚA CARPAȚI — C.SJM. BORZEȘTI 
: RELON SAVINEȘTI — „W CLUJ-NAPOCA

Timișoara
Oradea
Mlrșa 
Piatra Neamț . _

Cu excepția oelul de la Arad, meciurile au loc duminică. 
Partida Dinamo București — H. C. Minaur Baia Mare a fost 
amina tă pentru joi 7 aprilie.

Buhușl 
lași
Km. VUce*
Bacău 
Brașov 
București

FEMININ
: TEXTILA — MUREȘUL TG. 
; TEBOM — HIDROTEHNICA 
; CHIMISTUL — CONFECȚIA 
; ȘTIINȚA — C.S.M. SIBIU
; RULMENTUL — C.S.M. SF. 
; PROGRESUL —

reasca, de la ora

După cum se vede, un „afiș* 
bogat, cu multe meciuri pe „mu
chie de cuțit** sau derbyuri, cum 
ne place să le numim. Dealtfel, 
tn actuala ediție a Întrecerilor 
mal toate partidele slnt deosebit 
de importante, echipele fiind Îm
părțite ta două „tabere* : cele 
care luptă pentru podium șl ode

DINAMO
(Urmare din pag. 1)

MUREȘ 
CONSTANȚA 
BUCUREȘTI

GHEORGHE
A.E.M. TIMIȘOARA (sala Fta- 
10)

care Luptă pentru evitarea retro- 
gradării Fie că se lntîLneso for
mațiile din același grup, fie că 
Joacă exponentele unor grupuri 
diferite, miza este aoeeașl, la fel 
de mare, la fel de necesară : vic
toria. In afara concentrării ți a 
sportivității de care trebuie să 
dea dovadă fiecare dintre partl-

cipantde la aoeste dispute, se 
impune — cu aceeași acuitate — 
și prestații corecte din partea 
„cavalerilor fluierului*. Mai alea 
că, din oele văzute și din se
sizările primite, evoluțiile arbi
trilor nu stat întotdeauna la înăl
țimea așteptărilor. Reoeptivi mal 
ales la lucrurile bune, am primit
— șl redăm cu plăcere -** opi
nia arbitrului de categorie' re
publicană Gh. Șan dor (Oradea) 
despre două aspecte ale cam
pionatului „La Rm. Vilcea, unde 
am arbitrat meciul Chimistul — 
Hidrotehnica, m-am convins da 
marea popularitate la care a a- 
juns handbalul : cu mai bine da 
o oră înaintea începerii parti
dei, peste 4 000 de spectatori 
(mult peste capacitatea sălii) um- 
pluseră plnă la refuz tribunele, 
cam fot atlția așteptind pe afară
— zadarnic, firește — șansa u- 
nui bilet. La Timișoara, în par
tida Politehnica — Constructorul 
Arad, pe care am condus-o,, m-a 
impresionat sportivitatea jucăto
rilor ambelor echipe. Deși era un 
derby, nu numai al Banatului, 
deși victoria le era ambelor e- 
chipe absolut necesară, atît 
sportivii cît și antrenorii s-au 
comportat Intr-o notă de deplin 
fair-play. îl felicit*. Și noi !

CLASAMENTUL
ZELEZNICIAR INDISCIPLINEI

inima că 
și, impli- 
de partea 
București, 

mărturi- 
Nedef — 

certe.

ca totul in luptă, să accepte 
orice sacrificiu pentru a țtar- 
ge impresia nefavorabilă de la 
Niș și pentru a se califica în 
finală. Va fi un meci greu, 
extrem de greu, luptă fără me
najamente din min. 1 și pini 
in min. 60, un meci in care 
va triumfa echipa cea mai pu
ternică, cea mai lucidă, cea mai 
hotărîtă.

Sperăm din toată 
victoria, cea în meci 
cit, cea finală, va fi 
echipei Dinamo 
„Dinamoviștii — ne 
sea același Nicolae
au o echipă cu valori 
Mircea Bedivan. Cornel Durău, 
Tudor Roșea, Mircea Grabov- 
schl, Vasile Oprea fiind doar 
cîteva dintre ele, o omogenitate 
căpătată în multe jocuri grele și 
— cred — o mare dorință de a- 
firmare. Totul este ea întreaga 
echipă să lupte fără menaja
mente, si se dovedească mai 
dirză, mai hotărîtă decit ad
versarul*. Fără îndoială, an
trenorii și sportivii cunosc a- 
ceste necesități. S-au pregătit 
cu gîndul șl cu dorința de a 
onora cea de a 35-a aniversare 
a clubului lor printr-o victorie 
finală în „Cupa cupelor", ceea 
ce incumbă — firește — șl 
succesul în partida de mîine. 
Le dorim succes!

Echipa pe care antrenorii 
Ghiți Lieu si Valentin Sa- 
tnungi o vor înscrie pe foaie 
este următoarea: Claudiu Io- 
nescu, Virgil 
Virgil _ 
Jianu, Tudor 
Dur&u, Iun a»e, a »ui 
Vasiie Oprea, Mircea Grabov- 
schl, Mircea Bedivan și Geor
ge Dogărescu.

Zelezniciar Niș va prezenta 
formația din meciul tur, avîn- 
du-i în frunte pe Grubici, Mla- 
denovici, Krujevicî, Sărit. 
Georgoviei, Sloicovici, Dlmi- 
trievici și Rașici.

Regulamentul prevede că în 
cazul unei victorii sau ai unui 
meci egal se califică Dinamo; 
de asemenea, se califică echi
pa noastră dacă Zelezniciar 
CÎștigă la un punct diferență, 
dar la un scor mai mic de
27— 26 (adică 26—25 sau 25—24 
ș.a.m.d.); handballștil iugoslavi 
pot ajunge în finală 
victorie la 
mal mult) 
ces la un
mai mare
28— 27 si 29—28 etc.); în cazul 
in care meciul de la București 
se Încheie tot cu (corul de 
27—28 (in favoarea Iul Zelez
niciar însă), se va apela, pen
tru departajare, la aruncări de 
la T m.

Marchidan —
Constantinescu, Livio 

Roșea, Cornel 
Ion Tase. Pani Matei,

printr-o 
două puncte (sau 
sau printr-un suc- 

gcd. dar la un scor 
decît 27—26 (adică

PUNCT FINAL IN CAMPIONATUL MASCULIN AL DIVIZIEI SECUNDE DE VOLEI
în ultima etapă a campiona

tului masculin al diviziei se
cunde la volei s-au înregistrat 
rezultatele: seria I: Spartacus 
Brăila — A.S.A. Buzău 3—0, 
Prahova I.P.G. Ploiești — Ra
ionul Săvinești 1—3. PECO 
Ploiești — Viitorul Bacău 2—3, 
I.O.R. Buc. — Tractorul II 
Brașov 3—1; scria a Il-a: E- 
lectra Buc. — Rapid Buc. 3—0, 
Metalul Hunedoara — SARO 
Tîrgoviște t—3, Steaua II 
București — Vulcan Buc. 2—3, 
I.C.M. Caransebeș — Delta

Tulcea 3—1; seria a Ill-a: O- 
țelul Or. dr. P. Groza — Vo
ința Victoria Zalău 3—2, 
A.S.A. Sibiu — A.S.A. Elect.ro- 
mureș Tg. Mures 0—3. Voința 
Beius — Voința Alba Iulia 
3—1, „U" Cluj-Napoca — Po
litehnica Timisoara 2—3. Co
respondenți: N. Mateescu, Gh. 
Lazăr, O. Guțu, Tr. Enache, O. 
Băîteanu, Șt. Vasilko, I. Vlad, 
N. Magda. M. Domițian, I. 
Ionescu. I. Pocol.

® S-au calificat in- turneul 
de baraj pentru promovare în

Divizia ,A“ formațiile Relo- 
nul Săvinești, A.S.A. Buzău, 
C.S.M. Delta Tulcea, SARO 
Tirgovlște, A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș si Politehnica Ti
mișoara, turneu programat la 
Tg. Mureș între 17 și 22 apri
lie (turul) și intre 12—14 mai 
într-o localitate care va fi tra
să la sorți (returul, cu pri
mele patru clasate In tur). Au 
retrogradat echipele clasate pe 
ultimul loc în cele trei serii, 
respectiv PECO Ploiești, Stea
ua II București si Voința Alba 
Iulia.

LA BASCHET
• In clasamentul „Trofeului 

eficacității*, oferit de ziarul 
SPORTUL, V. B&lceanu (Farul) 
s-a detașat șl mai mult, el în
scriind, după 32 de etape, 842 p. 
tl urmează : 2. R. BoLșteanu (Po
litehnica Iași) 666 p, 3. R. Tecău 
(C.S.U. Brașov) 633 p, 4. Z. Gellert 
(Dinamo Oradea) 631 p, 5. M. Ca
mion (Rapid) 616 p. 6. I. Copa
ci an (C.S.U. Sibiu) 568 p, 7. 
D, Molsescu (Politehnica Iași) 565 
p, 6. D. Dălan (Sp. studențesc) 
540 p, 9. I. Carpen (I.C.E.D.) 514 
p, 10. M. Chirilă (C.S.U. Sibiu» 
512 p.

• Trei echipe conduc in cla
samentul (neoficial si... neonora
bil) al Indisciplinei : Dinamo ti
rades, Rapid București (în ulti
mele două etape au, fost sancțio
nați eu greșeli tehnice Gh. SII- 
huță și Cr. Fluturaș) șl „U" 
CIuj-Napoca (M. Crăciun 2 g. t- 
M. Rotaru 1), care totalizează 
ctte M greșelii tehnice. Pe locuri
le următoare: 4. Farul (A. Spl- 
nu și N, Mănăilă) 15 g. t. 5—6. 
C.S.U. Sibiu (M. Chirilă) șl Stea
ua (Gh. Oczelak și P. Brăniștea- 
nu) oii» ÎS g.t., 7—8. I.C.E.D. șl 
IMUAS Bala Mare (D. Mara) 
cite 10 g. t, 1. Sportul studen
țesc 9 g. t., 10—11. Dinamo Bucu
rești șl Politehnica Iași 8 g. L, 
11. C.S.U. Brașsv 4 g. t.

• Sancțiuni dictate de Comisia 
centrală da disciplină : M. Cră
ciun („U* Cluj-Napoca) șl N. 
Mănăilă (Farul) au fost suspen
dați pe cite patru etape pentru 
atitudine ireverențioasă față d* 
arbitri (respectfadi stat recddl- 
vlști în materie);
(Sp. studențesc) a fost 
dat două etape pentru 
motiv.

M. Bărbulescu 
suspen- 
acelasî

• Rezultate din Divizia 
tineret: masculini Jiul 
Petroșani — Automatica 
rești 91—M (4S—43). Automatica 
Alexandria — Electrica Flenl 
65—72 (24—31). Comerțul tac.
„Bolyal* Tg. Mureș — Politeh
nica Timișoara 93—75 (48—39); 
feminin: Voința C.S.Ș. Unirea 
Iași — Mobila C.S.Ș, Satu Mare 
80—91 (46—44), C.S.Ș. 1 Alfa O- 
radea — Textila C.S.Ș. Gheor- 
ghenl 77—66 (44—42). Voința Tg.
Mureș — Carpați C.S.Ș. Sf. Gheor- 
ghe 78—65 (34—33). Corespondenți: 
S. Băloi, FI. Dumitru, C. Albu, 
A. Enache șl I. Ghișa.

.,B* de
Știința 
BUCUr



Pe marginea startului ratat al „olimpicilor"

ECHIPA NU A FOST...
© Prea multe căutări, prea multă „ftîjbiială" pînă In 

ultimul ceas
Așadar, nici tradiția în re

zultate în general bune obți
nute de-a lungul anilor in fa
ta fotbaliștilor iugoslavi, nici 
optimismul antrenorului Gh. 
Staicu într-un debut promiță
tor nu s-au confirmat la pri
mul meci susținut de repre
zentativa noastră olimpică în 
preliminariile J.O. Dimpotrivă, 
fotbaliștii noștri au jucat 
miercuri la BelgraS lamentabil 
ji au capotat la uh scor (1—4) 
care nu poate fi în nici un fel 
justificat!

Lotul nostru olimpic, în ac
tuala lui componență și cu 
prezenta conducere tehnică, a 
plecat la drum, cum am mai 
Apus, odată cu meciul de ve
rificare de la Ploiești (25 ia
nuarie). Noi spunem că des
tul de tîrziu, dar antrenorul
Gh. Staicu știa cit timp mai 
este pînă la primul joc oficial, 
avind convingerea că poate a- 
sigura alcătuirea unei forma
ții^ care să reprezinte, cu a- 
devărat, fotbalul românesc în 
arena olimpică, îndeplinirea 
obiectivului de calificare la 
turneul final de la Los Ange
les.

Așa cum am mai spus-o și 
în alte două materiale (după 
turneul din Bulgaria și Gre
cia, 28.1.—10.11, ca și după 
meciul de la Ruse, 9.III) con
siderăm și acum că perioada 
de căutări s-a prelungit pes e 
măsură, in detrimentul omoge
nizării unei echipe, ceea ce a 
dus la instabilitate, incertitu
dine, chiar lipsă de interes din 
partea unor jucători care se 
vedeau chemați Ia lot pen
tru a fi apoi scoși d'n lot, 
din nou chemați și așa mai 
departe (cazul lui Radu II, 
Szabo, Grosu), sau aduși pes-

IN Cl'TEVA CUVINTE, DESPRE „CEI 13" 

FOLOSIȚI LA BELGRAD
Nu mai insistăm azi asupra 

cauzelor înfrîngerll de la Bel
grad. tn ziarul de ieri ele au 
fost analizate, s-a vorbit des
pre lipsa de conectare a jucă
torilor la importanța partidei, 
disputată într-o competiție ofi
cială, despre greșelile grave în 
atac, dar, mai ales in apărare, 
încercăm de data asta să arun
căm o privire asupra modului 
cum au jucat „cei 13“ folosiți 
In meciul de la Belgrad.

SPERIATU — a fost mult so
licitat de-a lungul celor 90 de 
minute, nu de puține ori gă- 
sindu-se, singur, față în față 
cu jucătorii iugoslavi, situații 
dificile din care a ieșit, totuși, 
de multe ori, cu fața curată. 
Singura mare deficiență : nu a 
știut să-și dirijeze apărarea dih 
față.

M. MIHAl — sub comporta
rea din campionat. Lipsit, in 
general, de viteză, a fost ușor 
depășit de un înaintaș, Mrkcla 
(18 ani), care a știut să-și facă 
spații libere pentru a acționa 
cit mai eficace.

CAZAN — scos din angre
najul său de la Sportul studen
țesc. unde joacă rolul unul 
„libero alternativ", la fel ca și 
„complementul" său de la club, 
Iorgulescu, a fost uns „libero", 
post în care s-a văzut ușor 
depășit de niște atacanți iuți,

C. SOLOMON — al doilea 
„jalon" al apărării noastre. 
„Fundaș central de marcaj", ne 
Întrebăm și acum pe cine a 
marcat ! Coautor la golurile 
lui Halilovici și al lui Janjanin.

STREDIE — singurul fundaș 
ceva mai pe picioarele lui, dar 
și el a fost depășit de multe 
ori, in special prin dribling, in 
duelurile cu B. Țvetkovici.

BARBULESCU — preocupat 
In Drima repfiză de stăvilirea 
avalanșei de acțiuni ale parte
nerilor de joc, nu și-a arătat 
calitățile de șuter (mai ales la 
loviturile libere) declt după 
pauză. Are meritul că a impul
sionat atacul și a expediat a- 
ccl șut în bară.

PANA — trebuia să fie pri
mul „ închizător" in fața fun- 

te noapte, cazul lui Bogdan, 
incluși (pe birtie) printre se- 
lecționabili, cazul Iui Doru 
Nicolae, pe care foarte puțini 
i-au văzut jucind (și nu bine 
sau foarte bine) in această 
primăvară, dar care a fost se
lecționați doar așa, pentru că 
îl cheamă Doru Nicolae...

La Ruse, după jocul bun 
(cel mai bun din perioada de 
pregătiri) prestat în repriza 
secundă, am crezut că s-a for
mat o echipă, însă la urmă
toarea verificare, în meciul de 
la Pecs (în care rezultatul, 
0—1 cu o echipă clasată pe 
locul 14, nu prea i-a pus pe 
ginduri pe jucători), Cavai 
a apărut în locul lui 
Speriatu, Iovan in locul 
lui Grosu, Donose a lip
sit pentru că a jucat cu F.C. 
Kaiserslautern, ca să nu mai 
vorbim de alte mutații. Una 
singură nu s-a făcut, la C. So
lomon, al cărui adversar di
rect a... marcat la Ruse toate 
cele trei goluri ale gazdelor, 
C. Solomon care la Pecs a 
greșit la primirea golului, care, 
iată, nedorită confirmare, a ju
cat slab și la Belgrad. Și era 
vorba de stoperul de marcaj. 
Căutările, bilbiielile au costat. 
Apoi, o necorespunzătoare co
laborare cu antrenorul primei 
reprezentative (care e si di
rectorul tehnic al federației) 
a făcut posibil ea o serie de 
jucători buni dați disponib li 
de Ia Iotul „A" să nu fie co
optați Ia „olimpici", cum a 
fost cazul Iui Ducadam. Turcu, 
Coraș, Balint, si astfel ECHI- 
PA OLIMPICA N-A FOST ȘI 
NU PUTEA FI — ca forță șî 
valoare — A DOUA ECHIPA 
A ROMÂNIEI, așa cum ar fi 
trebuit să sc intimplc.

dașilor, dar nu a reușit în a- 
ceeași măsură ca la echipa sa 
de club. A părut obosit și de 
multe ori „turația" sa a fost 
sub aceea cerută.

IRIMESCU — s-a văzut mai 
ales după pauză, cînd a demon
strat încă o dată precizia, dar 
mai ales forța șutului său.

DONOSE — trebuind să fie 
acea „rampă de lansare" despre 
care am amintit și ieri, preocu
pat, probabil, mai mult de me
ciurile Universității Craiova în 
Cupa U.E.F.A., dar și de de
ficiențele din defensiva „olim
picilor", nu și-a îndeplinit 
rolul.

MAJARU — a evoluat prea 
puțin pentru a demonstra ce
va în plus față de meciurile 
obișnuite de campionat.

ȘOIMAN — un fotbalist în 
care se puseseră multe speran
țe, dar care în afara a două 
șuturi nu a reușit nimic.

IORDACHE — unul dintre 
cei mai neinspirați jucători ai 
echipei. îl avea In sarcină Ia 
marcaj pe Elsner, stoperul for
mației gazdă, care a zburdat pe 
teren,

RADU n — ca mai întot
deauna cînd a fost chemat la 
loturile naționale, nu a fost 
competitiv. Lipsit de incisivita
te, nu a reușit să marcheze 
într-o situație clară.

Mircea TUDORAN 

DE LA COMISIA DE DISCIPLINĂ
• Spectatorii care s-au dedat

la acte huliganice după termi
narea meciului dintre F.C. Bi
hor și Dinamo, arunci nd cu 
atiiele în teren, au simțit rigo
rile legii. Unii dintre ei au fost 
condamnați la cite trei luni 
închisoare, iar alții au ,.scăpat" 
cu cîte 2 000 de lei amendă. Ei 
au adus prejudicii și echipei 
favorite, care a primit un a- 
vertisment din partea comisiei 
de disciplină șl o amendă de 
15 000 de lei. în cazul umor 
noi incidents, terenul va fi

0 ECHIPĂ
Cu atîtea schimbări în struc

tura lotului, cu convocările de 
două-trei zile (cum s-a proce
dat pentru meciurile de la Ru
se și Pecs), era greu să se 
creadă că se va însuși la ni
velul cerințelor ideea de joc, 
mai ales că „olimpicii" prove
neau de la foarte multe echi
pe de club (Sportul studen
țesc, Dinamo. Steaua. S.C. Ba
cău, F.C. Argeș, Universitatea 
Craiova. F.C. Olt. Jiul, Corvi- 
nul Hunedoara...) Să nu mai 
spunem deci că in structura 
jocului, mizîndu-se prea mult 
pe aportul celor „4“ de la 
mijlocul terenului, pe spiritul 
ofensiv al fundașilor laterali, 
s-a omis (mare greșeală!) jocul 
in atac, unde de fiecare dată 
cele două vîrfuri (Șoiman — 
Nica, FI. Grigore — Nica, Șoi
man — Radu II) au fost a- 
proape tot timpul Izolate, au 
făcut figurație, situație (nu 
era greu de anticipat) confir
mată $1 la Belgrad. Dealtfel, 
In trei partide (Ruse, Pecs și 
Belgrad) s-au marcat trei go
luri. opera a doi mijlocași — 
Bărbulescu (2) și Irimescu. Or, 
o echipă fără atac nu poate 
emite pretenții la un rezultat 
favorabil...

Acestea au fost faptele. Cu 
consecințele — nefavorabile — 
bine știute. Așteptăm un alt 
fel de muncă la „olimpici" !

Constantin ALEXE

• CHIMIA RM. VÎLCEA 
nu-1 poate folosi pe Lasconî, 
care are o gleznă în ghips. • 
DINAMO îl are în continuare 
accidentat pe Dudu Georgescu. 
• C.S. TIRGOVIȘTE va alinia o 
formație fără extrema O. Po
pescu, care a suferit o ruptu
ră de fibre musculare. • F.C. 
BIHOR are o singură incerti
tudine — Muresan. • POLI
TEHNICA IAȘI (în vervă) a 
jucat miercuri cu divizionara 
„C" TEPRO Iași, pe care a în
vins-o la scor, cu 7-M). Autorii 
golurilor: Nemțeanu (3), Pa- 
veliuc, Burdujan, Cioacă și Si- 
mionaș. • POLITEHNICĂ TI
MIȘOARA va prezenta și la 
Craiova o formație fără Pălti- 
nișan și Cîrciumaru, ambii ac
cidentați, 0 S.C. BACĂU nu 
poate conta pe aportul lui 
Lunca, Mureș și Adolf, toți 
trei indisponibilii. • La F. C. 
CONSTANȚA debutează Sameș. 
Constănțenil au jucat miercuri 
un „amical" cu Cimentul Med
gidia, pe care l-au încheiat la 
egalitate : 3—3. Au marcat: 
Petcu, Rusu și Moldovan. • 
CORVINUL HUNEDORA ÎJ are 
accidentat pe Dubinciuc, iar

ȘTIRI... ȘTIRI..
• DUMINICA IN CAPITALA
In cadrul seriei a II-a a 

Diviziei „B“ se var desfășura 
tn Capitală următoarele me
ciuri : • Rapid București — 
Metalul București (stadionul 
Republicii, ora 11) • Mecanică 
fină Steaua București — Au
tomatica București (Stadionul 
Republicii, ona 9) • Autobuzul

Astăzi, în pauza medului 
Steaua — Spartul studențesc, 
va avea loc o demonstrație 
de tir cu arcul, la care vor 
participa membri ai lotului 
olimpic : Aurora Chin, Da
niela Robu, Robert Tănase, 
Aurei Robu.

suspendat. Să sperăm că 
iubitorii1 fotbalului din O- 
radea nu vor trebui să vadă 
meciurile numai la... televizor.

• întrucît un suporter (C. 
Fillmon) al echipei Avîntul 
Matca a aruncat cu o piatră 
în teren, echipei respective I 
s-a ridicat dreptul de organi
zare pe teren propriu pe o eta
pă, iar Fillmon a fost amendat 
cu 500 lei.

O Nica, (F.C. Argeș) a fost 
suspendat două ekpe, iar lui

După partida-test a lotului de tineret

CĂUTĂRI, PROMISIUNI, DAR MAREA 
PROBLEMĂ RĂMlNE FINALIZAREA

Se apropie data primului 
meci oficial al sezonului și 
pentru reprezentativa de tine
ret, ea urmînd să întilnească, 
acasă, la 14 mai, formația si
milară a Cehoslovaciei, în ca
drul preliminariilor campiona
tului european. Va fi de fapt 
un debut pe teren propriu, 
primele două partide din actu
ala ediție disputindu-se în de
plasare. cu Cipru (scor 2—1) 
și Italia (0—2). Firește, domi
nanta pregătirilor o constituie 
însușirea ideii de joc în ase
menea condiții, cu amenda
mentele care decurg, cu o dis
tribuire concretă a sarcinilor 
pe ansamblul echipei și — im
plicit — cu stabilirea celor 
mai indicate „piese" pentru 
interpretarea acestei partituri. 
Căutări inerente, amplificate 
șl de faptul că o serie de ju
cători din vechea gardă (Pa
nă, Stancu, Gabor și Balint) 
au fost folosiți (unii dintre ei 
chiar menținuți) în loturile 
„A" și olimpic.

Practic, antrenorii Cornel 
Drăgușin și Nicolae Pantea au 
cam luat totul de la început, 
iar căutările lor au avut în 
bună parte rezolvări promiță
toare, un mare ajutor oferin- 
du-1 și inspirata alegere a par
tenerilor tn partidele-test: mai 
întii F.C. Argeș (in urmă cu 
două săptămini — scor 0—0) 
și apoi C.S. Tirgoviște (marți, 
1—0), echipe aflate In formă, 
ele dind o replică pe măsură 
șl contribuind la stabilirea 
unor „concluzii la zi".

Balit controlează balonul tub privirile lui FI. Grigore (tricou 
alb) și Mureșan. Fază din meciul Sportul studențesc — Steaua, 
disputat in toamnă. Foto : Dragoș NEAGU

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
pe Crișan • F.C. ARGEȘ are 
un singur semn de întrebare — 
utilizarea lui Iovănescu. • 
A.S.A. TG. MUREȘ, SPORTUL 
STUDENȚESC, STEAUA, F.C.

ȘTIRI... ȘTIRI...
București — Dinamo Victoria 
București (stadionul Autobuzul, 
ona 11) • Luceafărul Bucu
rești — Șoimii IPA Sibiu (sta
dionul Ginul ești, ona 11).
• PLENARA ANTRENORILOR

Luni 4 aprilie, la ora 16,30, 
în sala I.S.B. din str. Berzei, 
va avea loc plenara antrenori
lor de fotbal, de toate cate
goriile, precum și a instructo
rilor de fotbal din București 
și Sectorul agriool Ilfov. Vor fi 
prezentate, cu acest prilej, 
cîteva filme pe tema „De la 
joc la antrenament" și o expu
nere avind ca subiect „Sarci
nile antrenamentului In etapa 
actuală".

Bozeșan (Politehnica Timișoa
ra), i s-a dat un avertisment.

• La 17 ani, Moromete, din 
echipa de tineret speranțe a lui 
F.C. Argeș, a apărut pentru a 
doua oară în fața comisiei de 
disciplină! El a fost suspendat 
pe patru etape. Moromete vi
sează, probabil, să fie promo
vat In prima echipă, dar pen
tru aceasta trebuie să aleagă 
alt drum decît cel pe care a 
pornit. (J. B.).

Rubrica aspectelor pozitive 
cuprinde : • încadrarea rapidă a 
noului cuplu de fundași cen
trali Belodedici — Gheorghiu;
• rezolvarea destul de bună 
a fazei defensive (marcaj, du
blaj) ; • prospețime fizică pe 
întreaga desfășurare a partidei 
și, ca o consecință, angajament 
în joc remarcabil; • presin
gul este însușit și aplicat in 
majoritatea timpului de joc 
(marți, la Tirgoviște. golul lui 
Gîn^u a avut la origine o ast
fel de manieră modernă) ; • 
dorința de încadrare în jocul 
echipei a noilor veniți, în pri
mul rînd Gingu și Movilă.

La rubrica „mai trebuie in
sistat": • o mai mare îndrăz
neală a fundașilor la con
strucție" ; • transmiterea cu
operativitate a pasei la mijlo
cași; • susținerea mai efici
entă, prin demarcări, a jucăto
rului aflat în posesia mingii;
• ridicarea ritmului de joc în 
„treimea de finalizare" și. cu 
precădere, creșterea concentrării 
in fazele decisive, unde lipsa 
de luciditate a fost cam des 
prezentă, tinerii noștri jucă
tori irosind multe situații fa
vorabile, create din acțiuni in
ventive și surprinzătoare. A- 
cest din urmă aspect constituie 
principala problemă de rezol
vat in cadrul unui mecanism, 
care, ia linii mari, are o „tu
rație" acceptabilă, iar „piesele" 
lui au posibilități reale de a 
remedia, la timp, momentele 
de „mers in gol".

Adrian VASILESCU

OLT, PETROLUL, F.C.M. BRA
ȘOV și JIUL n,u anunță indis
ponibilități In efectivele lor.

„clasamentul
ADEVĂRULUI"

Cele șase puncte obținute sîm- 
bătă de echirpele oaspete au â- 
dus unele modificări în „clasa
mentul adevărului”. Astfel, Spor
tul studențesc s-a aipropiat la 
numai două puncte de Dina.no, 
menținînd la fel de pasionantă 
lupta pentru titlu. Prin victoria 
de la Rm. Vîlcea, Universitatea 
Craiova a urcat, pe treapta a treia 
a podiumului, în timp ce Chimia 
a pierdut locurile cîștigate după 
cele două puncte luate in de
plasare. Revelația acestui retur, 
C. S. Tirgoviște, a ajuns la ..co
ta 0”, într-o zonă liniștită. Steaua 
își continuă parcursul oscilant, 
una caldă, una rece, revenind pe 
poziția a 6-a.

Mare agitație tn subsolul clasa
mentului, aoolo unde Politehnica 
Timișoara a „prins” ancora con
stări te ană, coborîtă la —8, iar 
F.CJML Brașov a mai făcut un 
pas pe tobogan.

Iată situația „la zi” tn „clasa
mentul adevărului” (între paran
teze este trecută diferența de 
golaveraj):

1. Dinamo -4-11 (+27)
3. Sportul stud. + 9 (+18)
3. Univ. Craiova + 5 (+21')
4. F. C. Argeș + 5 (+10)
5. Corvinul - 3 (+15)
6. Steaua + 3 (+ 6)
7. F. C. Olt ~r1 (+ <•)
8. C. S. Tirgoviște 0 (+ 1)
9. Jiul 0 (- 8)

10. S. C. Bacău — 1 (- 1)
12. Politehnica Iași — 2 (— 2)
12. F. C. Bihor — 2 (- 6)
19. Petrolul — 2 (—17)
14. Chimia — 3 (-11)
15. A.S.A. Tg. Mureș — 4 (- 9)
16. F.C.M. Brașov — 7 (—13)
17. „Poli“ Timișoara — 8 (-15)
13. F. C. Constanța — 8 (-22)

Dina.no


Corespondență de la meciul Margareta Mureșan— Lidia Semionova Campionatele mondiale de scrimă (tineret)

RAD KISSINGEN. 1 (prin 
telex). Așa cum poate era și 
de așteptat, primele secvențe 
ale meciului dintre Margareta 
Mureșan si Lidia 
care »e desfășoară 
din elegantele saloane ale ho
telului „2002“ din localitate, au 
stat sub semnul unei ‘ ‘
nervoase explicabile. 
9i-a pus amprenta 
treaga desfășurare a 
lui. ceea ce explică si

Semionova, 
intr-unui

tint 
albe 
spa- 
per-

tensiuni 
Aceasta 
pe in- 
jocu-

__r___ __ fap
tul că atît in ’prima parti
dă. cît și in a doua, marea 
noastră maeștri n-a reușit 
«ă-și valorifice avantajele 
destul de consistente avute 
din deschidere, greșind pe 
măsură ce jocul înainta 
■pre final.

Altfel a * ecurs, în schimb, 
cea de a treia partidă a 
tntilnirii. De data aceasta, 
adversara Margaretei Mure- 
țan a fost ac.-ea aliată în 
dificultate, încă după con
sumarea fazei de desch de- 
re. în care șahista sovietică 
n-a știut să aleagă planul 
just de joc. Iată, in notație, 
primele mutări:

Mureșan — Semionova, par
tida a 3-a. l.Cf3 d5 2.c4 c6 3.e3 
CfS 4.Cc3 g6 5.d4 Ng7 6.Ne3 
0-0 7.0—0 d:c4 8.N:c4 Ng4 (S-a 
ajuns Intr-o variantă cunoscută 
■ așa numitei Apărări Slave) 
Ș.h3 N.-I3 10.D:f3 Cbd7 
c5 12.dă e4 (Pînă aici, 
ca în prima partidă. în 
Insă Mureșan a continuat gre- 
git. cu 13.De2. pierzind iniția
tiva) 13.C:e4 C:e4 (Semionova 
evită complicațiile care ar fi 
rezultat după mutările mai ris
cante 13... Ce5 sau 13... c:d5) 
14.B:e4 Cb6 15.Tbl Te8 16.Dd3 
DM 17.Nb3 Tad8 18.Nd2 C:dj.

Acum, forțele pe tablă 
echilibrate, dar piesele 
beneficiază de mai mult 
țiu de acțiune, ceea ce a . 
mii Margaretei Mureșan, in 
continuare, să manevreze cu 
multă perr erență st Ingenio
zitate. reușind să obțină o acti
vă pereche de nebuni, precum 
șl un pion in plus, la trecerea 
in final. în pozjtia de intreru- 

LIDIA SEMIONOVA

A fost, fără îndoială, o fru
moasă partidă de luptă, câștiga
tă pe merit de reprezentanta 
țârii noastre, ea dindu-ne acum 
speranțe pentru viitoarea des
fășurare a meciului.

Florin GHEORGHIU
mare maestru internațional

meciuri din ca- 
șah : la Lvov, 
— Non* Gaprin-

• In alte 
drul C.M. de 
Irina Levitina 
dașviii 5—4 ; la Velden, Vasili 
Smislov — Robert Hhbner 2,5—

• Ieri, la Bad Kissingen, 
Lidia Semionova a clștigat (cu 
albele) a patra partidă Împo
triva Margaretei Mureșan, refă
când astfel avansul de două 
puncte in scorul general al In- 
tilnirii : 3—1.

BATALIA

tl.Tdl 
la fel

care

MARGARETA MUREȘAN 
pere, avantajiM șahlatei noastre 
era evident (vezi diagrama).

S-a jucat mal departe 53.14 
(mutarea dată 
54.b-.a4 Cbl ~ 
Ne5 57.KJ3 
5J.Ne« CfS
Cd7 62.Ne( (forțează ultimele 
schimburi) 
64.ReS Rc7
Cb8 67.Rd5
69.Re6 Cd7 
Ce5 72.Nai 
ztnd că a epuizat ultimele re
surse (73... C:aJ 74.Nd5) con
ducătoarea pieselor negre s-a 
recunoscut Învinsă.

_ In pilc) b:a4 
55.Nc4 Ec< 56.N«7 
Cd7 58.Nd5+ Rc7

W.Nc4 Rb7 CLN44

N:d4 $3.R:d4 Ce5 
65.Nc4 Cd7+ 66.Rd4

Cd7 68, aă Cb8 
7fl.Nd5 Rd8 71.Nc6 
Cc4 73.Nb3 și vă-

SUB COȘ

A GIGANȚILOR
ta 

<tai
Palatul sporturilor

■ evttt 
trecute flna- 

cam pion Mor 
la baschet 
dintre for- 

Ford

DOI SABRERI ROMÂNI 
ÎN ELIMINĂRILE DIRECTE

BUDAPESTA, 1 (prin telefon). 
Prima zi plină la „momdiatole** 
de tineret la scrimă : dimineața 
și duipă -amâiaza, grupele preli
minare la sabie (trei tururi), a- 
poi au urcat pe planșă concu
rent ii ajunși în eliminări direc
te și recalificări la floretă mas
culin. în continiUiare, festivitatea 
de deschidere, oare a 
țat finala (de seară) a 
floretiștilor.

Cei trei sabreri românii, ____ ,
Sultan și Anghel, au trecut în 
turul U, în această ordine, pri
mul cu 4 victorii, secundul cu 
3 v, iar ultimul cu © singură 
victorie, la

în tuirul 
tot Sza.bo, 
de Anghel , _____ ____
urmă accidetnitîndiu-se (entorsă la 
picior) în asaltul cu Szepey — 
Ungaria, ceea ce a necesitat În
grijirea medicală. Toți trei re
prezentanții noștri au trecut, însă, 
mai departe. Emoții multe, în

pr&fia- 
probel

Szabo,

ultimul
i tușaveraj.
următor, lider a fost 
ou 3 victorii, urmat 
și Sultan, acesta din

continuare, fiind rîndul lui ‘ Sza
bo să se accidenteze! O plagă 
sub gtenunchi, in asaltul decis 
pen.tru calificarea în eliminările 
directe, cu sovieticul B-ogoslowslc^* 
la scorul de 3—3. După o în*, 
treruipere »de 10 minute, Szabo 
și-a revenit, apt de un 
senzaționali, el a ciștigat cu â—3t 
La fel s-a comportat și Sultan 
care a obținut calificarea in pri
mii 16 saibreri, cu 2 victorii, deși 
a evoluat in acest tur mai mult 
Intr-un. . . picior. Anghel, deși 
a înregistrat și el două victorii, 
n-a putut trace mai departe. . .

Prezent in eliminările direct^’ 
fioretistul File n-a putut trec* 
de mai puternicii săi adversari 
Zhi Ceng — R.P. Chineză și Ita
lianul Cipressa, fostul campioa 
mondial, pierzind la primul c« 
10—7 și la celălalt cu 10—4. Su^ 
priză în această probă. în eli* 
minările directe nu s-a aflat nieă 
un trăgător fran-oez sau polone^

în finala de 8 s-au înregis
trat rezultatele ; Marduhae» 
(U.R.S.S.) — Pitmann (Marea Bri
tan ie) 10—-5, Cer ioni (Italia) — 
Wagner (R.D.G.) 10—5, Vilalesta
(Italia) — WeLssenborn (RD.G.) 
10—6, Ersek (Ungaria) — Advo-, 
nin (UJR.S.S.) 10—8 ; în semi
finale : Cerioni — Mardubaew
10—4, Vitalesta — Ersek 10—5 î 
pentru locurile 3—4 : Ersek —• 
Marduhaev 10—8 ; în finaăA 3 
Vitalesta. — Cerioni 10—8. Fts 
naia s-a încheiat cu victoria ce
lui mal bun floretist al anuluX 
Luca Vitalesta, câștigător al ..Cu
pei Mondiale* de juniori 1983.

Slmbătă vor intra in concurs 
și floretistele. Printre ele șl re
prezentantele țării noastre»* Eli
sa beta Guzganii, Rozalia Oros șl 
Csila Ruparcsics, care promit • 
comportare frumoasă.

Paul SLAVESCU

Grenoble 
loc z'Jele 
la Cupei 
europeni 
masculin, _. 
mațlile italiene 
Cantu șl Billy Milano. 
In fața unei asistențe 
numeroase (peste 10 000 
de spectatori). entu
ziasmată de desfășura
rea partidei, baschet- 
baBștil de la Ford 
Cantu au obținut vic
toria cu 69—68, răml- 
nînd in posesia trofeu
lui cucerit anuă trecui 
(dnd echipa se numea 
Squibb). In imaginea 
alăurată. Franco Bo- 
selll (Billy) 
coș, încadrat 
Brewer și 
Berry, cel 
americani ai 
bune echipe europene...

IN
ECHIPA ROMÂNIEI

JURUL MAROCULUI"»»

Ieri a plecat Ia Casablanca 
reprezentativa de ciclism a 
României, care va participa as
tăzi la „Marele Premiu al Na
țiunilor”, iar luni va lua star
tul fa. „Turul Marocului". E- 
chipa, condusă de antrenorul 
Vasile Selejan, este alcătuit! 
din Aldulea, Apostol, Celea, 
Mitracha, Mitu și C. Nicolae.

PE DRUMUL ISTORIEI 
ANTICE...

In afara cursei de maraton, 
care în Grecia este, Intr-ade
văr, originală și la ea acasă. 
Federația elenă de atletism a 
hotărît să organizeze și un 
super-maraton. Cursa va mă
sura 250 km și reprez.nia 
distanța de la' Atena la Spar
ta, in sudul Peloponezului 
(NU. Cele două mari cetăți 
rivale ale antichității).

Prima ediție a acestei curse, 
organizată în colaborare cu 
Camera de Comerț a Greciei, 
va avea loc în toamna acestui 
an, la 20 septembrie. Condiția 
expresă care se pune păru 
panților este aceea ca in 
prealabil să fi luia-t parte la 
cel puțin două maratoane cla- 
s oe, de 42,195 km. Specia.1 
estimează că sînt necesare 
circa 36 de ore pentru a se 
parcurge această distanță pu
țul comună alergărilor din 
atletismul zilelor noastre. Este, 
orice s-ar spune, o probă de 
supremă încercare a fort 
rezistenței, a tăriei morale...

SE CAUTĂ SUCCESORI 
PENTRU ZOFF

înaintea recentului mc
■ampionatul englez, dintre 
Arsenal și West Bromwich, a 
avut loc o scurtă festivitate, 
in cadrul căreia a fost sărbă
torit fotbalistul Pat Jennings, 
portarul Arsenalului. Motivul 
acestei sărbători îl reprezsr- 
recordul realizat de Pat : al 
1 000-lea joc oficial din cariera 
sa fotbalistică. Jennings, in 
virată de 37 de ani, este in
ternațional nord-irlandez: „Mă 
simt foarte bine și sper să 
mai joc încă cîțiva ani 
Ce, parcă n-umai Dino Zoff 
poate juca — și încă foarte 
bine — la 40 de ani? Dar 
apropo de portarul squadrei 
azzurra, conducătorii echipei 
sale (Juventus Torino) se gin- 
desc să-i găsească lui Zo-ff un 
succesor. La această oră, pe 
lista preferințelor se află por
tarii Brini, de la As coli, 
Martina, de la Genoa.

NICI „FOTO-FINISUL“ 
N-A PUTUT FACE 

DEPARTAJAREA
Există, în afara ..Cupei 

Mondiale", de acum tradițio
nală, a schiorilor fondiști, și 
unaz rezervată unor concurent! 
specialiști în curse de mars 
fond, cursele măsurând multi 
zeci de kilometri. Competiția 
aceasta se numește „Worldlop- 
pet" și adună la startul dife
ritelor etape sute și chiar mii 
de concurenți, oameni de 
vîrsbe diferite, dair toți sănă
toși și foarte bine pre0’* 
fizic. Anul acesta, în etapa 
desfășurată la Telemark. în 
statul american Wisconsin, 
startul în cursa de 50 km din 
cadrul lui ..American Birke- 
beîner" a fost luat de 7912

ooacurențL destul
lungă, curea a fost totuși 
foarte rapidă și surprinzător 
de echilibrata. astfel c* pen
tru prima oară In istoria unor 
aatfsl d« întreceri sosirea a 
trebuit a* he llmurie* ou adu- 
tocui ,.5oto-Holșulul“; iar *- 
paratul a stabilit următxx-ul 
clasament: 1—4. Rudy Kap
pler (Austria) șl Lari Fryk- 
berg (Suedia), deținătorul pe 
1932 ai „Worldloppet', ambii 
cronometrați exact in același 
timp — 2.14:14A Al treilea a 
sosit Ola Hasais (Suedia) ta 
3.14:14,7. Iată că, în astfel de 
cazuri, pînă șl foto-finisul 
cât o fi el de fote-ffinlș. nu 
poate rezolva situații mai di
ficile...

CIND UN FOTBALIST 
NU MAJ VEDE BINE-

Am dttt deunăzi în „Fran
ce football" o glumi eu 
tac, pe care vnam ■* v-o po
vestim pa taur*— La contro
lul medical al unei echipe de 
fotbal, medicul constată că 
un jucător ana serioasa ne
cazuri cu ochii, deoarece ve
derea l-a slAblt foarte mult 
Șl atunci * foot anunțată 
conducerea clubului, ca aă ia 
măsuri. Ce vom tace cu ei, 
se Întrebau îngrijorați oondu- 
cătorll respectivei echipe și 
fiecare prezenta • anume so
luție, care nu era însă adop
tată de cellalțt Atunci, pre- 
ședinteăe clubului a venit cu 
o Idee salvatoare : „Să-l fa
cem arbitru !...“

sl

ION CONSTANTIN
Sl CLASAMENTUL 

EFICAGTAȚU IN RUGBY
Statisticienii rugbyului au o 

evidență foarte precisă a ac
tivității acestui sport. Iată, de 
pildă, un clasament al celor 
mai eficace jucători In partide- 
interniaționaile oficiale: în 44 
de jocuri, fundașul scoțian 
Andy Irvine a realizat 257 p. 
El aste urmat de: Don Clarke 
(Noua Zeelandă) ou 207 p In 

41 de meciuri, Phill Bennett 
(Tara Galilor) cu 166 p In 29 
de jocuri, Paul McLean (Aus
tralia) 141 p in 21 de parti
de, Dasty Hare (Anglia) cu 
140 p în 16 jocuri șl Jean- 
Pierre Romeu (Franța) eu 
139 p în 22 de jocuri. Șl to
tuși, acest clasament, care 
circulă in lumea rugbyului, 
nu este exact din moment ce 
in el nu figurează rugbvstul 
român Ion Constantin! Jucă
torul dinamovlst a realizat în 
49 de partide internaționale 
(meciuri test), 241 puncte, ob
ținute astfel : 17 eseuri. 34 de 
lovituri de picior de pedeap
să, 34 de transformări șl 1 lo
vitură de pictor căzu-tă. Ion 
Constantin este, ded, al doi
lea „om-eficace* *1 rugbyu
lui internațional!
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Pe marginea unui comunicat dat de F. I. F. A.

MEXICUL - SINGURA CANDIDATĂ LA ORGANIZAREA C.M. 1986 ?
Mai sînt 3 ani pînă la viitoarea 

ediție a turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal, din 
1935. dar discuțiile privind orga
nizarea acestei mari competiții 
continuă, evenimentele succed! n- 
du-se pe cît de rapid, pe atât de 
surprinzător. După cum a hotă
rât F.I.F.A. anul trecut dreptul 
de organizare a fost atribuit Ini
țial Columbiei, dar aceasta a re
fuzat ulterior propunerea, invo- 
cind o serie de motive financiare. 
Nu peste mult timp, forul su
prem a reținut alte *4 candida
turi, și anume pe cele ale Bra
ziliei, Mexicului, Canadei și S.U.A., 
urmînd ca decizia definitivă să 
fie luată la 20 mai a.c., la Stock
holm. Intre timp, toate aceste 
țări au studiat condițiile pe care 
le pune F.I.F.A. pentru a orga
niza campionatul, inclusiv moti
vele renunțării Columbiei, Bra
zilia a răspuns forului fotbalis
tic internațional că, din motive 
financiare, adică aceleași ca și 
ale Columbiei, își retrage can-

dictatura! Prin urmare, ta cursă 
au rămas doar trei pretendente : 
Mexic, S.U.A. șl Canada. care 
șl-au confirmat dorința organiză
rii turneului final, garantând tot
odată îndeplinirea condițiilor ce
rute de F.I.F.A. din toate punc
tele de vedere (beneficii, stadioa
ne moderne, cu capacitățile ceru
le de regulament, distanțe cores
punzătoare intre diferitele orașe 
unde vor avea loc partidele etc.). 
Dar iată că o știre transmisă joi 
seara de agențiile de presă din 
toată lumea, care au reprodus un 
comunicat dat de F.T.F.A., a pro
dus o mare surpriză : F.I.F-A. a 
anunțat in mod oficial că „DIN
TRE CET.E TREI CANDIDATURI 
— CONFIRMATE INIȚIAL ÎN 
SCRIS DE CĂTRE MEXIC, S.U.A. 
Șl CANADA — A REȚINUT 
DOAR UNA : PE CEA A FEDE
RAȚIEI DE FOTBAL DIN MEXIC, 
în acest scop, o comisie tehnică 
a F.I.F.A. se va deplasa, intre 11 
șl 18 aprilie a.c., in această tară 
pentru a controla dacă cerințele
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pâ a Raliului Safari, încheiată 
la Mombasa (Kenya), a fost cîș- 
tigată de Michele Mouton (Fran
ța) pe * *’ ...........................
urmată 
landa) 
minute 
nya) pe „Audi Quatro* 
nu te.

BOX © Americanii Larry Hol
mes și Michael- Dokes, campioni 
mondiali profesioniști la catego
ria grea ai celor două versiuni 
(WBC și WBA), își vor apăra 
titlurile în aceeași gală, la 20 
mal, la Las Vegas. Holmes va 
boxa- cu Ti-m Witherspoon într-un 
meci prevăzut pentru 12 reprize, 
iar Dakes cu Mike Weaver în
tr-un meci de 15 reprize.
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celei - - • • —
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19:07,9, urmat de Chris 
ton (Anglia) la 16,3 s 
Trcka (Cehoslovacia) ta 
A doua 'semietapă (120 km) a 
revenit cehoslovacului Jiri Bares 
în 2h 39:03, urmat, în același

„Audi Quatro“, în 8h 53, 
de Timo Salon-en (Fin- 

pe ,,Datsun 240 RS“ la 3 
și Vic Preston jr (Ke- 
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timp, de Lionel Porat (Franța). 
In clasamentul general conduce 
Ivan Frebert (Franța), urmat de 
Trek a la 12 secunde șl Bares 
la 17 secunde. 9 „Cursa de trei 
zile" desfășurată la La Panne 
(Belgia) a fost câștigată de olan
dezul Cees Priem, urmat la 8 
secunde de belgienii Etienne de 
Wilde șl Michel Pollentier. Ulti
ma etapă 
belgianului 
26:22. 9 
ciștigat de italianul Glovani 
Mantovani, 216 km ta 6h 16, ur
mat tn același timp de Mario 
Noris și Daniele Caroll.

HANDBAL 9 In turneul mas
culin de la Cairo : Polonia — Co
reea de Sud 39—25 (21—10), Ita
lia — Egipt 17—17 (10—11),

ÎNOT 9 La Berlin,, Anke Son- 
nenbrodt (R.D.G.) a corectat re
cordul european pe 800 m fe
mei : 8:31,07 (vjt. 8:32,36 — apar
ținea compatrioatei sale Ines 
Di-ens di n 1980).

TENIS 9 *..........................
Monte Cârlo 
6—4, 6—2. 
4—6, 6—2,
Sundtstrdm 
— Edmondson 7—5, 6—1.

(211 km) a revenit
2 Joel Segers in fih

,,Tuirul Etnel" a fost 
italianul

In tund doi, la 
: Glicksbeta — Arraya 
Orantes — Scanlon 
6—1, Wllander — 
6—3 6—1, BarazzuiM

impuse de forul diriguitor al 
soccerului mondial pot fi asigu
rate".

Reacțiile la această decizie am 
fost, firește, diferite. In Mexic, 
oficialitățile au primit vestea ck> 
surpriză, dar șl cu o mare buco- 
rie. In schimb, federațiile de fot
bal din S.U.A. și Canada au con
testat prompt comimtoatiul publi
cat de F.I.F.A., subliniind că mi
șuna este pripită și insuficient 
fondată.

Președintele FJJ^AM Joan H>- 
velange, a făcut și el imediat — 
după cum transmite agenția 
France Presse — unde precizări 
referitoare la acest comunicat 1 
„Am decis să reținem numai can
didatura Mexicului, din mai mul
te motive. Mal întîi, pentru că 
turneul final din Mexic in 197t 
a fost ireproșabil organizat, sta
dioanele acestei țări sînt cores
punzătoare, forurile responsabile 
mexicane au experiență sufi
cientă și, în fine, distanțele din
tre orașele unde vor avea loe 
partidele sînt relativ apropiate, 
în schimb, în S.U.A. sau Canada 
aceste condiții nu există și nici 
nu pot fi rezolvate Ia cel mai 
bun nivel pînă în 1986. Cel mal 
mare impediment îl constituie în
să, în primul rînd, distanțele ex
trem de mari dintre orașele 
propuse de americani și cana
dieni".

Firește, contestațiile făcute de 
forurile american și canadian 
vor fii luate in discuție de către 
F.I.F.A. Ce se va initimpla dacă 
ele vor fi. din nou respinse? Va 
rămîne Mexicul singuina candibda.- 
tă pentru organizarea campiona
tului mondial din 1986? Răspun
sul definitiv șl oficial îl vom 
*vea la 20 mal, dnd este pro
gramată la Stockholm ședința Co
mitetului executiv F.I.F.A.

Ion OCHSENFELD

• ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI @ *
• în etapa a 20-a a campiona

tului Bulgariei : Ț.S.K.A. Sofia — 
Trakla 2—0, Belașița — Lokomotiv
2— o, Levskl Spartak — Botev
3— 0, Slavia — Spartak 2—0. In 
clasament conduce Ț.S.K.A So
fia.
• în turneul de juniori de la 

Cannes, ta grupa ,,A“: Anglia — 
H. P. Chineză 5—1, Franța — 
U.R.S.S. 0—0. în Clasament con- 
duo Franța șl Anglia cu 3 p.
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