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SPORT PENTRU
TOATE VÎRSTELE

Sportul a fost si rămâne o 
preocupare constantă în activi
tatea atât de diversă a oame
nilor muncii de la întreprin
derea de transport București. 
Și este firesc să fie asa. Pen
tru că — prin specificul mun
cii — schimburile se prelun
gesc uneori pină la 12 ore. 
Este, deci, absolută nevoie de 
o relaxare, de o destindere, de 
a găsi modalități pentru a-U 
petrece, util și plăcut totodată, 
o parte din timpul liber. Și a- 
sociatia sportivă I.T.B. (pre
ședinte Nicolae Aldea) a gă
sit soluții pentru a realiza a- 
cest deziderat, organizând, tub 
însemnele ..Daciadei**. tot mai 
multe acțiuni, concursuri și 
competiții. Cele dedicate zilei 
de 1 Mai sînt in plină desfă
șurare.

Pentru sporirea potențialului olimpic al fiecărui județ

Prin tradiție, itobiștii a-au 
dedicat drumețiilor si excursi
ilor. Nu există sfîrsit de săp- 
tămlnă in care reprezentanții 
acestei asociații sportive să nu 
călătorească spre valea Pra
hovei valea Oltului, sau în 
munții Oucașului. I-am Întâl
nit nu o dată, conduși de or
ganizatori pasionați, ca. de pil
dă. Haralambie Voleu, de la 
U.R.A.CL. Ștefaa Abrudan, de 
la Exploatări transporturi au
to sau Gheergbe Pană, de la 
Exploatări taximetre. „Asocia
ția noastră numără peste 44 
de cercuri de turism — ne 
făcea precizarea tovarășul Al
dea — eu suta de amatori de 
drumeție, oameni al muncii, 
familiile acestora. Din rindul 
lor recrutăm sportivi pentru 
concursurile oficiale de orien
tare turistică, in special pentru 
„Cupa munților* dotată eu tro
feul Victor Măciucă, anul a- 
eesta la a S*-a ediție**, in pa
ranteză fie spus, competiția a 
fost inițiată de I.T.B. si la ea 
participă iubitori ai muntelui 
din Întreaga tară !

La concurentă cu drumeția 
Si turismul se află — si in 
aceste zile premergătoare lui 
1 Mai — șahul. Fiecare unita
te de producție — depou sau 
autobază, secție sau serviciu — 
dispune de câte un club ; a- 
matori se găsesc necontenit, la 
ieșirea sau la intrarea In 
schimb. Ceea oe stimulează 
puternic dorința de a juca șah 
este st faptul că I.T.B. dis
pune și de un club de per
formantă, la care activează 
sportivi de elită tn această dis
ciplină. ta frunte cu Florin

Tiberiu STAMA

(Continuări in pag. 2-2)

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIX - Nr. 10 384 | 4 PAGINI - 50 BANI Vineri 29 aprilie 1983

După meciul România — Olanda (3-0), din preliminariile J. O.

ECHIPA OLIMPICĂ DE FOTBAL 
REINTRĂ PE DRUMUL CALIFICĂRII

Clnd se lucrează cu mare 
responsabilitate, cînd selecția 
se face cu exigență și discer
nământ, cind o partidă este 
bine pregătită, rezultatele bune 
nu întîrzie să apară. După 
frumoasele performante ale e- 
chipei naționale și ale Universi
tății Craiova, reprezentativa o- 
limpică se înscrie cu o victo
rie prețioasă, cu un rezultat — 
acest 3—0, de miercuri, de la 
Rm. Vîlcea din partida cu e- 
chipa similară a Olandei — ca
re o repune în drepturi In 
lupta pentru calificarea la tur
neul final al J.O. de la Los 
Angeles- Desigur, e prematur 
să spunem acum ce va fi pînă 
tn finalul întrecerii din grupa 
„C* pentru că s-iu jucat doar 
două meciuri, cele susținute de 
formația noastră cu Iugoslavia 
și Olanda. Dar față de necores- 
punzătoarea evoluție de la 34 
martie, de la Belgrad, acum 
situația s-a schimbat in bine 
în ceea ee privește echipa 
noastră olimpică. Cum spuneam 

și tn avancronicile noastre, lo
tul olimpie a fost restructurat 
după infrtngerea de la Bel
grad (1—4). Acum au fost se
lecționați Stancu, Bogdan, Ba- 
lint. Movilă, Cirțu, Gingu, Vă- 
etuș, Coras. Șl aproape toți au 
justificat Încrederea acordată. 
A fost titularizat, de asemenea, 
Iovaa. A existat temerea că 
numai după două meciuri de 
verificare (cu Chimia Rm. Vfl- 
cea și Petrolul Ploiești) și cu 
scurte stagii de pregătire ta 
comun, datorită programului 
competițional intern și inter
național, actuala echipă olim
pică va avea de suferit la ca
pitolul omogenizării, dar for
mația trimisă miercuri pe te
ren a avut o evoluție de an
samblu bună — in prima repri
ză, chiar foarte bună —, cu 
excepția ratării unor ocazii 
clare de gol, cum an fost cele 
ale lui Coraș, din min. 67 șl 
88, Văetuș, In min 67 și 89, 
șuturi de la 6—7 m pe lingă 
Poarta goală. Sau situația lui 
Movila, din mân. 57, cînd. du
pă o splendidă pătrundere, sin
gur cu portarul, a șutat pu
ternic în bară, de la 10 m, 

în loc să plaseze balonul pe 
lingă portar. Movilă are insă 
scuza lipsei de experiență, dar 

ta cazul celorlalți ratările s-aa 
datorat unor ezitări sau lovi
rii greșite a balonului, fiind 
vorba, deci, de lipsuri de teh
nică individuală, care nu sa 
pot remedia de la o zi la alta. 
Dealtfel, ineficacitatea este o 
prezență nedorită ta campio
natul Diviziei ,.A“.

Amintind de toate aceste 
ocazii, care n-au fost uitate 
de spectatorii din Rm. Vîlcea 
și de telespectatori, putem a- 
firma, că echipa noastră olim
pică a avut toate posibilitățile 
să cîștige la un scor și mai 
mare, să-și rotunjească gola
verajul după acel 1—4 de la 
Belgrad. Chiar antrenorul o- 
landea Ger Blok spunea după 
meci că echipa sa a scăpat 
ușor cu 0—3 în loc 0—6

Ceea ce a plăcut la formația 
noastră a fost EXCELENTA 
DĂRUIRE ÎN JOC a celor mai 
mulți dintre jucători (Bărbu- 
lescu, Bogdan, Gîngu. Balint 
și Văetuș constituind un exem
plu ta acest sens), SERIOZI
TATEA ȘI DORINȚA DE VIC
TORIE cu care au abordat 
partida, RISIPA DE ENER-

Constantin ALEXE
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„UZINA Dl SCRIMĂ** NU TREBUIE SĂ RĂMÎNĂ SINGURA PRODUCĂTOARE 
DE PERFORMERI DE VAIOARE PE MELEAGURILE SĂTMĂRENE

Ier! la Snagov, Io prima zi a Campionatului Balcanic

• Pasiune și competență • Revirimentul caiacului și canoe» • 
Tirul cu arcul stagnează • Atletismul - ta regres • „Discipline 

prioritare* doar pe Mrtta

Intr-un clasament alcătuit pe 
baza contribuției județelor ta 
constituirea loturilor naționale 
și olimpice, Satu Mare ocupă 
locul 14. „Dacă ne raportăm 
rezultatele la eele înregistrate 
ta alte zone, unele chiar ea 
• bază materială eu mult mal 
puternică, avem motive de 
mulțumire — ne spunea 7^— 
Cioltea. președintele C.J.E.FAL 
—. dar dacă avem In vedere

ROZALIA OROSZ

forțele noastre, cred că nu ne 
putem declara satisfăcuți**. în
țelegem din cuvintele interlo
cutorului nostru acea dorință 
firească șl realizabilă ca miș
carea sportivă sătmăreană să 
obțină rezultate mai bune.

O simplă trecere în revistă a 
datelor statistice din caseta a- 
lăturată ne edifică asupra po
tențialului actual, iar cei 17 
sportivi prezenți. deocamdată, 
în loturile olimpice — chiar 
dacă majoritatea o alcătuiesc 
scrimerii — reprezintă o con
tribuție care nu prea stă la 
lndemîna multor județe cu mai 
mari pretenții, ceea ce con
firmă că aici se lucrează eu 
pasiune si competentă.

îl cităm, din nou. pe loan 
Cioltea : „Nu este vorba să 
ne justificăm activitatea doar 
prin rezultate eare să ne ela- 
■eze ta diverse campionate na- 

ttoaalo. să zicem. intre primii 
șase, ct doar prin acelea do va
loare competitivă pe plan !■- 
ternațieeal*. Pornind, ded. de

Soqd do ntota olimpic: 1 (ecriad - C.S. Sat. Mor.).
Xo<1B da ntoei tatemoționali 5 (acrlad — CA. d C.S.Ș.; caicc-canoe 

— Un Io; «r ca aed - Voința; lapte — C.S. Sote Mar,).
Socgl da steal republicam: M.
Sported priarlterei 0 — aertad, caloc-conoo, dr ca orcul, lupte, ado- 

dore. haccfca» (temleUn), yob, lotboL
Spordd ta Io berile olimpica: 17; ta loturile naționala: 3» (I wniori, 

10 tineret. 8 juniori).
SporOd logrttateti: 11 730; do blrel repub I Icon: 1 150.

Naada da antrenori: 01; inrtructerii 1J7.

la această platformă, pe oare
Însăși gazdele o recunosc ea 
singura valabilă ta aprecierea 
muncii desfășurate de antre
nori si sportivi — competitivi
tate internațională — să în
cercăm să vedem care este 
contribuția sătmărenilor la ri-

PREGĂTIRI INTENSE ÎNAINTEA
APROPIATULUI SEZON 

COMPETIȚIONAL AERONAUTIC
Raid-fulger la loturile de pla
norism, zbor cu motor ți para

șutism

Pentru trei din cele patru 
discipline sportive aeronautice 
luna aprilie a consemnat de
marajul antrenamentelor. în
târziat. printre altele, și de 
capriciile acestei primăveri. 
Vor intra ta competiție. în or
dine cronologică : planoriștit, 
11—29 mai, la Bilckeburg 
(R.F.G.), concura international 
cu valoare <le repetiție gene
rală înaintea C.E. ; piloții n- 
erobatt de ta zborul cu mo
tor. 24 mai — I iunie. Plo- 
iești-Strejndc. campionatul na
țional și. concomitent, con
cursul international al Româ
niei. ediția a II-a ; parașuiiștil, 
4—11 iunie. Sofia. „Cupa eroi- 

dicarea continuă a nivelului 
performanțelor sportului româ
nesc.

Desigur. Satu Mare a în
ceput să se confunde tot mai 
mult cu „polul** scrimei româ
nești. O veritabilă scoală de 
scrimeri — afluența zilnică, de 
la— mic la mare a „mușebe- 

tarilor* ta moderna sală a o- 
rașulul este un argument in
dubitabil —, condusă cu com
petență de Ștefan Haukler,

Emanuel FÂNTÂNEANU
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Intre doua serii de e- 
voluțti aeriene la lotul 
de acrobație aeriană, 
zbor cu motor. Antre
norul Constantin Mano* 
lache (stingă) face ob
servațiile de rigoare, 
piloții ți arbitrii sint 
ochi ți urechi.
Foto: Attila HANKO - 

Tg Mureș

lor* ; cei de la planoare ul- 
traușoare se organizează ÎNCĂ, 
prin urmare nu au calendar 
competițional. Pentru amănun
te privind stadiul pregătirilor, 
un raid-fulger pe trei cîmpuri 
de zbor a fost edificator.

BRAȘOV-SÎMPETRU • Ca 
și în alți ani. baza nr. 1 a 
planoriștilor găzduiește lotul 
național • S-au prezentat :

CAlACIȘTn ȘI CANOIȘTn NOȘTRI 
ÎNVINGĂTORI ÎN TOATE PROBELE

Prima zi a celei de-a 8-a e- 
diții a Balcaniadei de caiac- 
canoe la care participă spor
tivi din Iugoslavia și România, 
a programat ieri după-amiază 
la Snagov probele de 10<M m. 
Calaciștii șl canoiștii noștri an 
dominat autoritar prima reu
niune. eîștigind toate cele T 
curse desfășurate. Chiar și In 
probele ta care oaspeții ali
niau piesele loc grele (K1 — 
Janici, CI — Ljubek. C2 — 
Ljubek — Nisovid), lotul nos
tru. prezent in corpora la start, 
a avut cel puțin un reprezen
tant rare să-și aproprie victo
ria. Ion Geantă șl Costieă 
Olaru realizând, ta cele două 
probe de simplu, frumoase 
succese de palmares în fața 
unor adversari de notorietate

Fernanda Jur că. Elena Coțo- 
vanu. Mariana Giurgiu. Cristi
na Petrescu. Marian Simion. 
Sergiu Sidon. Doru Vlădescu. 
Florian Covic. Claudiu Pinza- 
ru. Dumitru Ionescu. Emil Cris- 
tofor • Existînd greutăți in 
desemnarea antrenorului, con
ducerea F.A.R. a recurs în ul
timă instanță la o soluție ine
dită. Marian Simion, pilot-in
structor cu reale calități, a fost 

mondială. în celelalte probe, 
cu evidentă superioritate româ
nească, ne-am putut forma, 
mai degrabă, o imagine asupra 
ierarhiei interne a momentu
lui.

Cursa zilei a fost, fără în
doială. cea de canoe dublu, în 
care trei echipaje românești 
(Gurei — Bețiu. Nenciu — 
Șergan șl Patzaichin — Simio- 
nov, creditate de specialiști în 
această ordine, acum, la înce
put de sezon) i-au întrecut pe 
campionii mondiali Ljubek — 
Nisovlci. Gurei și Bețiu au 
plecat cel mai bine, au condus 
o treime din distantă după

Vladimir MORARU
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numit la începutul lunii apri
lie în această funcție si. deoa
rece nu abandonează activita
tea de performantă este se
condat de instructorul brașo
vean Dumitru Munteanu. spor
tiv cu o bogată experiență. 
Sperăm că rezultatele vor con-

Dinu COSTESCU

(Continuări in pag 1-3)



ÎNTRECERI finale IN CADRUL „DACIADEl DE VARĂ „CUPA 1 MAI“ LA TIR In Div

O REUȘITĂ : A VIII-A EDIȚIE 
A „ĂGRONOMIADEl*

Actuala ediție a .Agronecnia- 
dei“. competiție republica nâ re
zervată studenților institutelor cw 
profil agricol din întreaga tară 
(desfășurată sub însemnele ., Da
cia dei“) s-a încheiat cu succesul 
reprezentanților Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din 
București : 35 p. Pe locurile ur
mătoare : Cluj-Napoca (33 p).
Iași (25 p). Timișoara (20 p) și 
Craiova (13 p). Studenții din București au dominat probele 

atletice (dintre rezultatele tehni
ce. consemnăm pe cele de greu
tate băieți — M. Bîră — 12.4S m 
șl 100 m fete — Maric-ica Balaciu 
— 13,4 și 5,09 m la lungime) șl 
tenis de masă. La volei ffete' •-au impus cluj en cele (2—0 cu 
Bucureștiul), la handbal (băieți), 
reprezentanții lașului (6—0 c« 
Craiova), la fotbal echipa Timi
șoarei (3—0 cu Cluj-Napoca) iar 
la baschet (b), formația Cluj-Na
poca (55—50 cu București).

Competiția a reunit apnoaoe 
400 de studenți și studente, cei 
mai buni sportivi dintre ce: pes
te 8 000 care au fost prezent! la 
etapa De facultăți disputată In 
toamna anului trecut. A Bort o 
fritrecere reușită, cere a probat 
pasiunea viitorilor ingineri agro
nomi pentru sport (disciplină în
drăgită de toți anii de studii !) 
•k în același timp, a reliefat ca
litatea de buni organizatori a •»- 
deniilor-gazdă și efortul colecti
vului catedrei de specialitate 
Iresponsabil conf. C. Tătărescul, 
de a fi la înălțimea acestei fru- 
ntoase competiții

UN JUBILEU FRUMOS ONORAT 
„CUPA ING. ANGHEL SAUGNY 

20*

Excelent I Acesta este cailfi- 
eativul care poate fi dat eocn- 
petițiel studenților Pe ta Institu
tul de construcții din București 
preeențl la finalele ediției tabi- 
Hare (a K>-a> a ..Cupei Ing. An
gliei Saligny”, desfășurată sub 
genericul Daciadei de vară. Cel 
mal dotați pentru sport mn cei 
peste 2 OOC oare au luat startul 
cu • lună in urmă, la prima 
taxă a întrecerii. Un Jubileu fru
mos onorat la care viitorii ingi
neri constructori l-au avut ea in
vitați pe colegii lor de la .Pali- 
tehnică*.

A plăcut, ta mod deosebit, to- 
trecerea atletică, acolo unde stu
denții de la Construcții civile tac. 
de multă vreme, dovada unor a- 
tmități pentru probele de aler
gări sărituri sl aruncări A tn- 
ototal ta același timp. disputa 
voleibalistelor, a baschetbalistelor 
fnate maxime pentru studentele 
de la Instalații-Utilaj). ..dueăul" 
dintre SotbaUstti de la Drumuri 
St Hidrotehnică. A convin», tot- 
•dată, e* această tradițională 
competiție. găzduită te condiții 
ireproșabile de bazele iportivr 
de la Complexul cultural-sportiv 
Tei, se atu — după campiona
tele universitare ,1 „Cupa anilor 
I*. printre rele mal tn drift te În
treceri sportive ale studenților de 
la Construcții dornici să tară 
mișcare, să se dedice unei ramuri 
de sport, să ajungă chiar Ia per
formanță, așa cum .an tăcut-e, 
Hndva, foștii lor colegi handba
listul Cristian Gate si atletul 
Șerban Ciochină.

„CUPA DR. IULIU HAȚIEGANU* 
A REVENIT STUDENȚILOR 

IEȘENI

La lași, s-a desfășura* o fru
moasă ți tradițională Întrecere : 
„Cupa dr. Iuliu Hațieganu* — edi
ția a IX-a. Competiția, organizată 
sub genericul „Daciadei*, a reti
me pe stadioanele si ta sălile o- 
rasului gazdă, numeroși sportivi 
— studenți reprezentând Institu
tele de medicină șl farmacie din 
Ctaj-Napoea, București, Timișoa
ra, lași, Tg. Mureș, precum ai 
Facultatea de medicină (fin Cra
iova. Au fost trei zile de atră
gătoare dispute, la capătul că
rora s-au consemnat următoare
le rezultate :

• Atletism : triatlor. (fete, bă
ieți — viteză. lungime si aeznl- 
ăand pe stadionul ,J3 August*) : 
1. Cluj-Napoca. L Ttinlșsara, 3. 
Oaăsva.

• Tenis de masă (băieți sala
clubului sportiv municipal) : 1.
Cralova, x Timișoara. X Iași

• Sah (tete. echipe formate 
dm die trei jucătoare, partidele 
au avut loc ta rotonda Insttiitu- 
vx de med-cină »: farmacie) : L 
lași, X București. X Timișoara.
• Velei (meciurile s-au «Mapu

to» ta no'za sală a clubului de 
volei Penicilina Iași) : băieți — 
L Iași. X Ciuj-NaoocB, 1. Bucu
rești 1 fete — 1. Iași, X Ttaal- 
țoara. X București

Clasament general : 1. la»i 36 
p._ x Timișoara 11 P 8-4 Cluj- 
Napoca și București 1* p. *- Cra
iova 14 P. «. Tg. Mures H >. 
(V. T.).

Intre buturi DE LA CAMPIONAT, CU GÎNDUL LA VIITOARELE
CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE

După etapa a 22-a, de miercuri, 
campionatul primei divizii de 
rugby se întrerupe, fădnd loc 
>reparativelor lotului național 
pentru partida decisivă a C.E., 
de la Kiev, și celor ale lelec- 
tfonatei de tineret, care va în- 
tflni reprezentativa «imilară a 
Angliei. Ultimele secvențe com- 
petiționale vor fi consemnate în 
• doua jumătate a lunii mai și 
bl prima din iunie Pînă atunci, 
anele însemnări de la cele mai
recente partide disputate...

PRESTAȚII MODESTE, SUB 
POSIBILITĂȚI. Astfel am putea 
caracteriza, în cuvinte puține și 
la modul general, ultimele evo
luții ale selecționabililor. O con
statare îngrijorătoare, mai ales 
oft ziua jocului eu UJLS.S. (15 
mai) este tot mai aproape. Dar 
nu trebuie să uităm d rugby știi 
tricolori au arătat, în atîtea rln- 
durl, o remarcabilă forță de re
găsire în momentele Importante. 
Si sperăm că și la Kiev ei vor 

să-și stringă rîndurile, judnd 
un nivel mult mal convingă

tor (șl eficace) decît au fă cut-o 
la campionat. (Șl-am adăuga — 
ta meciul cu Itilia...)

CK FACEM CU JOCUL PE 
TREI SFERTURI? Asistăm în ulti
mul timp, chiar în acele parti
de în care se întUnesc fruntașe
le campionatului, la scăderea 
constantă a capacității de ex
primare a atacanților noștri. 
Puține, foarte puține baloane 
purtate clasic pînă la aripi (poa
te doar cu excepția situațiilor 
ta care față în față stau forma- 
țH de valori cu totul dispropor
ționate, dar atacul într-un joc 
cu— umbra n-are nici un haz!), 
în general, lucrurile merg cam 
așa : o pasă de la „demi" șl 
apoi șuturi lungi, eare dacă nu 
nimeresc tușa stat de-a dreptul 
neindicate, deoarece dau adver
sarului posibilitatea de a recu
pera mingea șl de a contraata

ca. Așa se joacă In campionat, 
— cu unele excepții, bineînțeles, 
eare uneori se cheamă Farul, 
sau Steaua sau Dinamo, sau... 
se spune — ,,mentalitate club is
tă", Îngustă. Si ne mai mire 
atunci faptul că aceiași rugby ști, 
obișnuiți (ca să nu spunem „nă- 
răviți") în acest fel la cluburi, 
joacă la fel la națională? Jocul 
pe trei sfert un e complex, se în
vață greu, de aceea noi prefe
răm de o mie de ori selecționa
rea unor „paseuri** în locul ce
lor care „omoară" jocul șutind 
la infinit, chiar dacă se fălesc 
uneori cu transformări de la 50 
de metri — vezi și cazul der- 
byului de campionat Dinamo — 
Steaua, Jucat miercuri în Par
cul copilului, In care Constan
tin și Alexandru, ca să dăm 
doar două exemple, au strălucit 
în ceea ce privește transformă
rile, dar ta rest...

DUPĂ DOI ANI, rarul repetă 
o ispravă a Stelei, înscriind ad
versarei nu mai puțin de 104 
puncte! Pentru a duce compara
ția pînă la capăt, să subliniem 
că echipa Litoralului a primit 
doar patru puncte miercuri (ti
mișorenii marcau, la 8 martie 
1881, două eseuri militarilor, deci 
opt puncte), întru totul deosebită 
fiind maniera obținerii victoriei 
ta fața arădenilor: numai din 
eseuri, 26 la număr. La noi nu 
există o performanță asemănă
toare. Nota bene : antrenorul
Mihai Naca indică ta ultima 
vreme elevilor săi să renunțe, 
în asemenea meciuri dispropor
ționate valoric, la transformări. 
Spre a nu pierde timpul...

PARCUL COPILULUI s-a do
vedit o gazdă excelentă, pentru 
eternul derby Dinamo — Steaua 
(se știe, campionii nu au un te
ren al lor, juctad de regulă pe 
stadionul Olimpia). Să remarcăm, 
prin urmare, înțelegerea dovedi
tă de R.C. Grivlța Roșie, eare a 
arătat, prin gestul său — de a

sugera progr«a .narea meciului in 
Parcul copilului — că interesele 
generale ale rugbyului rint mai 
presus de acelea zise „de dub".

UN GES5T FRUMOS. El se da
torează Iul Florin BUcăneață, 
jucătorul Gri viței Roșii, mereu 
mai bun pe postul cu nr. 8. 
Duminică, în Parcul copilului, se 
juca partida Gri vi ța — Farul ; 
la un moment dat jucătorul con- 
stănțean Ene Nicula se acciden
tează la un genunchi (ta urma 
unei ciocniri involuntare cu Mă- 
căneață} și rămîne jos. Înainte 
ca faza să se termine, primul 
care a venit să-i acorde sprijin 
tovarășului de întrecere a fost 
blondul înaintaș grivițean. Un 
gest care-1 onorează pe Mă că
nea ță, ta același timp 6 lecție 
pentru pătimașii care uită le
gile sportivității.

DIN NOU SCHIMBARE DE LI
DER ! Constârțeanul ADRIAN 
PLLOȚSCHI trece iar ta fruntea 
întrecerii pentru cucerirea Tro
feului Sportul, avînd acum 28 de 
eseuri marcate și... un loc în 
lotul reprezentativ. Sorin Fuicu 
(Steaua) a rămas cu 22 de reu
șite, dar nu credem că și-a spus 
ultimul cuvînt în urma celor 
doi: Marian Aldea (Dinamo), 
Vasile David (Steaua), Adrian 
Lungu (Farul) — cite 13, Marian 
Zaflescu (Dinamo) 10, Nicolae 
Cloarec (Steaua), Ion Negru 
(C.S.M. Sibiu) 9, Mircea Paras- 
chiv (Dinamo), Mihai Holban, 
Nicolae Dinu (Farul) 8, Lauren- 
țiu Codoi (Steaua), Stellan Po- 
dărescu (Dinamo). Mihai Nache 
(Farul), Florin Nistor (Politehni
ca Iași) — cîte 7 etc. Șl în clasa
mentul pe echipe un nou lider 
— FARUL, cu 116 eseuri, apoi 
Steaua 103, Dinamo 76, C.S.M. 
Sibiu 34, Universitatea Timișoa
ra 30 ș.a.m.d. Cei mai produc
tivi transformer! sînt DUMITRU 
ALEXANDRU (Steaua) — 223
puncte șl Ion Constantin (Dina
mo) — 187, acesta din urmă ma- 
nlfestînd o siguranță de excepție 
miercuri.

Dimitrie CALLIMACH1 
Geo RAEȚCHI

• Măria Macovcl pd$c$tc cu dreptul in noul sezon de pistol 
standard: 581 p • Eugen Antonescu cei mai bun la pușcă 10 m

La poligonul Dinamo din Capi
tala au continuat Întrecerile „Cu
pei 1 Mai* la tir pentru arme 
cu glonț țl cu aer oomprlmat. 
Foarte așteptat* a fost proba de 
pistol standard a senioarelor, ta 
care intrau pentru prima oară 
pe standul de concurs componen
tele lotului olimpic, ta majorita
te tinere, pregătite de specialis
tul Virgil Atanasiu. Previziunile 
au fost Împlinite: pentru ocupa
rea locurilor de pe podium s-a 
dat o luptă foarte strtns*. ctștl- 
gată, finalmente, de către Maria 
Macovel, componentă a lotului e- 
llmpic, care a totalizat 681 p 
(284+295), rezultat bun, eu un 
singur punct mal mult decît 
foarte experimentata Ana Cloba- 
na, pregătită la clubul Dinamo. 
O altă tlnără speranță a probei, 
Elena Macovel a cigtlgat lupta 
directă pentru ocuparea edul 
de-al S-lea loc pe podium, la 
baraj, cu Dorina Guler: ambele, 
n« p.

Au intrat ta Întrecere t* trăgă
toarele de la pu*că stand»rd trei 
poxtțH Tot *va Olak a eiptigat, 
ca de atltea alte ori te ultimele 
sezoane, dar cifra victorioasă 
(T74 p), rămlne tac* departe de
cerințele competitivității toterna-

ționale, ca dealtfel ți cele ale 
următoarelor clasate, Dumitra 
Matei (569 p) ți Niculina Iosif 
567 p. In scnlmb, Eugen Anto
nescu a totalizat 580 p la pușcă 
1* m, realizare cu care salvează 
prestigiul colegelor sale de armă.

REZULTATE TEHNICE: pistol 
standard senioare; 1. Maria Ma
covel (Dinamo) 581 p, 2. Ana Cio
banii (Dinamo) 580 p, 1. Elena 
Macovei (Dinamo) 576 p, 4. Do
rina Guler (U.T.A.) 576 p; pușcă 
standard 3X20 f, senioare: 1. Eva 
Olah (C.S.U. Brașov) 570 p; ju
niori: 1. M. Scelcunov (Steaua) 
554 p; junioare: 1. Daniela Toa- 
der (Steaua) 558 p, 2. Aurora 
Barbur (C.S. Baia Mare) 556 p; 
pușcă 10 m seniori: 1. E. Anto
nescu (Dinamo) 580 p, 2. M. Du
mitrescu (Dinamo) 576 p, 1. B. 
Nicolae (Steaua) 574 p; pistol 10 
m senioare: 1. A. Matei (Dina
mo) 379 p, 3. A. Clobanu 374 p, 
3. 1*. Macovel 469 p; juniori; 1. 
S. Babll (Steaua) 373 p, X C. 
Ball (Dinamo) 571 p. 1. O. Vlșan 
(Dinamo) 568 p; junioare: 1. E. 
Macovel 36* p. X Camelia Tudor 
(Steaua) 364 p, 3. Dorina Guler 
IM p.

Radu TIMOFTE
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Turncclc llnalc «k campionatelor de volei (Juniori)

JOCURI BUNE IN PRIMA ZI DE CONCURS
In sălile de sport dfo Ploiești 

ți Focșani au taeoput tarneele 
finale ate campion«ăeire repubd- 
eane de volei Juniori ta eare iau 
pane dte * formații *« bdlețl *1 
fete, calificate tu urma tsraeeiar 
semifinale. Disputa pentru titlu
rile de campioane ale tării a •- 
ferit în ceneral partide de taină 
calitate. Iată amăntmte do ta 
primele confruntări

PLOIEȘTI. Cele sase echipe de 
băieți reunite ta aata „Victoria' 
au arătate* cnerta* a*-și dispute 
tlttuL nrexistlnd între «te twre- 
rite sigure

In primul joc, CSȘ 2 Baia 
Mare — CSȘ Steaua București 
1—3 (M. -13, -», -1®. Crerind
prea repede câ an ciștigai *1 jo
cul după ce și-au adjudecat, ta 
prelungiri, primul aet etevM an
trenorului L Rusa au slăbit rit
mul șl astfel rtellștM. mal «xpe- 
rtaoentațl bine dirijați de antre
norul V. Parascblv, »-au impus 
in celelalte trei seturi Evlden- 
țiați : Pușcaș și Bobonl (BM), 
Pădurețu, Dumltraeite. Pițigol «1 
Negrea (St). Au .arbitral : M-

Vlădescu (Brașov), eu greșeli — 
D. Dobrescu (Ploiești)

In medul următor. Dinamo 
București — CSȘ Tul cea 3—6 (7, 
li, 11). Victorie cAară a dnmo- 
viștâtor (antrenor V. T&taru), 
bine „închegați* kMr-o ectilpă 
solidă, mobită, cu un conducător 
de Joc (Nicolae) abU *1 todeml- 
natlc. Tulcenii, antrenați de T. 
Crasovschl cu taMe impresionan
tă, n-au reușit decît parțial să 
valorifice la maximum ealitătUe 
unor jucători talentațl (Niea, Ale- 
xandrescu). Azi arbitrat feerie 
btae V. Chloreanu (Cluj-Napoca) 
—r M. Nleolau fBucureștl).

în meciul „vedet**_ al staei,
C.S.Ș. Lie. Ind. 12 cant Bucu
rești — C.S.Ș. Tricolorul LMV 
Ploiești 3—3 (8, 1*, -M, -14. -14). 
Ce păcat cd ta voftei an există 
med egal I Acesta «re, poate, 
rezultatul cd mal ectiltabil ta 
disputa dintre două ccbipe toar
te bine puse ta punct de antre
norii Șoac* șl respectiv. St. Du
mitrescu. Victoria a perenii ta 
final ploleștenllOT, dup* ce te «d- 
tiroul »e,t ta 18—8 pentru bucu- 
reștenl secundul L. Grila (Tg. 
Mureș) „n-a văzut* tac biocaj-a-

fară care ar fi Însemnat . 14—8, 
Iar la 15—14 pentru ploleștenl o 
minge discutabilă sanefienată 
prea repede de princtoal'ul ▼. 
TRcă (Craiova) a pus capăt după 
1 «re și 1X> minute de joc, unui 
med foarte disputat și frumos. 
Evidențlati : toți jucătorii fc(o- 
Mțl de antrenorii tor 1

Mihail VESA
FOCȘANI. In sala paMvalentâ 

„Vrancea" echipele de junioare 
au scos în evidență chiar din 
ziua de debut intențiile ri șan
sele cu care abordează lupta pen
tru titlu și pentru celelalte lo
curi ale podiumului. Tinerele vo
leibaliste craiovene, constănțene 
și bucureștene s-au detașat deja 
în această interesantă cursă.

în prima partidă, C.S.S. 1 Con
stanța a învins pe C.S.S. Chimia 
Tîraăveni cu 3—0 (7, 8, 6), remar- 
ctodu-se îndeosebi Țanța Drăgoi 
de la învingătoare. într-o parti
dă mai disputată C.S. Lie. N. Tl- 
tnlescu Craiova, una din pre
tendentele serioase la primul tec, 
a depășit un obstacol dificil care 
era echipa gazdă C.S.S. Focșani, 
craiovencele câștigi nd cu 3—0 (7, 
12, f). De la Învingătoare 
detașat Maria Chitic, iar de la 
învinse Daniela Trușcă. în ul
tima partidă a primei zile
C^S.S. Lie. M. Bas arab București 
a dispus cu 3—1 (11, -9, 14, »
de C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca. 
Meciurile au fost conduse de ar
bitrii L Niculescu, A. Dlndcu, V. 
lonescu (toți din București), D. 
Deflcea (Galați) și D. Baba CTg* 
Mureș) (M« Fr.).

CAMPIONATUL DE OINĂ AL
Ca în fiecare an, sezonul com- 

petițlonal de oină »-a deschis 
cu tradiționalul campionat repu
blican rezervat școlilor din re
țeaua M.A.I.A., care a reunit fi 

de data aceasta numeroase echipe.
Dintre acestea, 33 — eare au 
mers din victorie In victorie — 
s-au lntîlnit In jocurile zonale, 
desfășurate la sflrșitul săptămînii 
trecute în opt centie.

FINALELE UNIVERSITARE
DE JUDO

Finalele campionatelor «nl- 
▼ersitare de judo au pr&ejwjt 
întreceri de un aprectebU nivel 
tetinic și spectacular. Cea mai 
bună comportare au avutr-o stu

denții bucureșteni fi elujenL Iată 
clasamentele finale: cat. raperu- 
șoară: L Dan Panduru, 2. D. M&- 
națe (ambii C.U. Timișoara), 3. R. 
Mareș (C.U. Cluj-Napoca) șl D. 
Papo4 (C.U. Iași) ; «emiușoară :
1. Daniel Albert, 2. T. dmpeanu
(ambii C.U. Cluj-Napoca), 8. C. 
Matiieș CC.U. Petroșani) și N. Hie 
(C.U. București) ; ușoară : 1.
Cătălin Guică, 2. D. Ghineț (am
bii C.U. București), 3. L Rodb 
(C.U. Cluj-Napoca) și A. Mimler 
(C.U. Galați) ; semimijlocie s 1« 
Loghin Lazăr (C.U. Cluj-Napoca),
2. L. Mitricică (C.U. București).
3. D. Buia (C.U. Cluj-Napoca) șl
N. Comânescu (C.U. Iași) ; mij
locie : 1. Gabriel Sapta (C. U. 
București), 2. C. Lungu (C.U. 
Iași), 3. T. Negul eseu (C.U. Can- 
atanța) șl M. Gutău (C.U. Si
biu), semigrea î 1. D. Sapta (C.U. 
București), 2. O. Tănăsucă (C.U. 
lași), 3. L. Nițu (C.U. Cnaiova) 
și L. Cheregi (C.U. Timișoara) ; 
grea : 1. Bella Udvarl (C. U.
Cluj-Napooa), 2. N. Bojora (C.U. 
Sibiiu), 3. Al. Lazan CC.U. Iași) 
și C. Ciobanu (C.U. Craiova) ; 
open : 1. Doru Sapta, 2. B. Uda- 
vari, 3. L. Lazăr și C. Lungu 
Clasamentul pe centre universi
tare : 1. Cluj-Napsca, L Bucu
rești, 3. Timișoara și Iași.

Au fost desemnați, cel mal teh
nici judoka : 1. Bella Udvarl, 
2. Loghin Lazăr, X Doru Sapta.

„UZINA DE SCRIMĂ'' NU TREBUIE SĂ RĂMÎNĂ SINGURA PRODUCĂTOARE
(Urmare din pag. I)

Ștefan Ardeleana, Eva Len
gyel, Ludovic Vigul» £ Ln- 
ditha Haukler, a lansat gi lan
sează permanent in circuitul 
performanței tineri de valoare, 
printre oei din urmă aflindu-se 
Csil» Ruparcsies, Marcela Mol
dovan, Rozalia Oros, Otilla 
Hochdorfer, Vasile Costa, A- 
tiUa File, Monica Weber xa. 
Această veritabilă „uzină de 
scrimă* — cum o numește An
ton Biro, secretarul CJ.E.F.S., 
om care de mai mult? dece
nii sluje$te eu pasiune si de
votament sportul sătmărean —, 
dispune de „încă pe atiția can
didați pentru loturile elimpice 
din 1988“. Secțiile de la Clu
bul sportiv — să nu omitem 
cea mai recentă performantă, 
locul secund In C.C.E. —, 
C.S.Ș., Mondiala din Satu Ma
re si Victoria Cărei pregătesc 
continuu floretiști «u deose
bire) capabili să tacă față ri
gorilor internaționale.

Așadar, scrima deține, indis
cutabil. ponderea nu numai pe 
planul rezultatelor, dar si pe 
cel al pasiunilor. Celelalte 
sporturi — chiar cele din gru
pa „internațională* : caiac-ca- 
noe. tir eu arcul, lupte — sint 
in umbra scrimei, des! si 1b

«ceste discipline se observă lău
dabile eforturi. Luptele, abia 
In acest an au fost promovate 
in categoria celor „internațio
nale*. . antrenorul Gheorghe 
Ardelean „propunlnd* ca ele
mente olimpice de perspectivă 
pe Augustin Lupșica, Gheor
ghe Costin ți Ștefan Panikaț, 
ultimul inscriindu-și pentru în
ceput un loc 3 la campiona
tele balcanice. Dispunind de o 
bază materială satisfăcătoare, 
secția de calac-canoe de la U- 
nlo (antrenor Dora Năsălan) 
revine incet-încet pe linia de 
plutire, după o perioadă de 
activitate nesatisfăcătoare, iar 
sportivul Andrei Nagy este, 
pentru moment, „șeful de pro
moție*. In sfîrșit, pentru a 
Încheia trecerea In revistă ■ 
secțiilor cu „nume*, să ne re
ferim, pe scurt, si la cea de 
tir eu arcul. Deocamdată, re
zultatele nu sînt la nivel com
petitiv, chiar dacă ajfci evo
luează o consacrată. Auror» 
Chin, si se speră mult de la 
Gabriela Crișan, Luda Micas, 
Mihai Birzu. Se speră ti se 
așteaptă confirmarea. Drumul 
insă pare king ți dificil de 
parcurs.

Alături de sporturile aflate 
tn prim-plan. „prioritare* mai 
apar : atletismul, baschetul (fe
te), șahul si fotbalul. Dintre

toate, situația oea mai pre
cară o are, se pare, atletismul 
din moment ce handbalul bo
xul sau popicele, doar de ni
vel republican, au veuglt să 
promoveze tineri in loturile 
naționale de juniori (MBroea 
Petran, Mareei Vast. Ucard 
Snaghi, Ioan Raman. Jn fie
care an am avut oampioni na
ționali eel puțin la rivalul Mi
nierilor — ne apunea A. Biro 
—. dar In ultima vresne se sb- 
servă a stagnare, ehlar • da
re Înapoi*, eu toads că. după 
cum completa Ioan Saltea : 
„Județul nostru are na po
tential biologie serespunvitor 
acestei discipline, mai ales In 
domeniul săriturilor ți sprin
tului*. Rezultatele atnt. deci, 
sub posibilități, iar aci opt an
trenori de la C. S. Satu Mare, 
CJS.Ș. Satu Mare ti Cărei — 
să notăm, totuși numărul «că
zut al tehnicienilor la această 
disciplină „prioritară* — au 
datoria să-sl revizuiască meto
dele de lucru, pentru eă si
tuația actuală este urmarea u- 
nei selecții defectuoase, inexis
tentei unei pepiniere proprii 
eare să permită un schimb de 
generații fără goluri ț-a. Iată, 
de ce. Geza Almagj, Emil Pop, 
loan Mărneanu. Gheorghe Ftt- 
I16p, Zoltan Fflliap, Ionel Picu
rară țji trebuie să realizeze
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un salt calitativ pe care atle
tismul sătmărean U așteaptă 
de la tehnicieni si sportivi.

Așadar, radiografia sportului 
sătmărean aduce In avanscenă 
o disciplină cu rezultate bune 
ti foarte bune (scrima), dar 
ti altele In plin proces de cău
tări, de incertitudini, tn eare 
se Încearcă ridicarea ștache
tei performantei. Pornind de 
la situația actuală, s-au adop
tat planuri de măsuri concrete 
pentru fiecare ramură, printre 
punctele principale "gurind or
ganizarea mai susținută a ac
țiunilor de selecție, orientarea 
dezvoltării bazei materiale ta 
funcție de disciplinele priori
tare. angajarea tehnicienilor In
tr-un efort mai susținut pen
tru Îndeplinirea obiectivelor.

Premise pentru realizarea a- 
oestora există. Unul din miile 
de susținători al sportVul săt
mărean. ing. Cornel Bureea, 
ne spunea : „Sînt toate eondi- 
tUle ea la numeroasele pa
nouri eare-i popularizează pe 
performerii orașului să-i lntll- 
rim si Pe primii campioni o- 
Iimpici ai județului. Va fi o 
confirmare a muncii eare se 
depune*. Posibilități sini De
pinde doar de cei implicați di
rect tn activitatea sportivă ca 
dorințele iubitorilor sportului 
să fie Îndeplinite.
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Vilcea și Progresul București — 
TEROM Iași, alcătuiesc nucleul 
de interes al acestei runde din 
apropierea finalului campionatu
lui. Minaur dorește să-și asigure 
„argintul" campionatului. Steaua 
®ă încheie neînvinsă o întrecere 
du<pă ce și-a remaniat substan
țial lotul, întinerindu-L ( 
Bacău să scape de ,,obsesia 
miei, vîlcencele să 1_ 2_‘___
pe băcăuance, iar TEROM 
urce acolo unde — de fiapt 
ar fi trebuit să ae afle dacă 
«-ar fi... autoaccidentat.

Știdnța 
- Chi

le detroneze 
■a

IM1

RUNDEI A 20-a
MASCULIN

VIN EȘTI — CONSTR.
ATEA — STEAUA 

RZEȘTI — DINAMO
Mare, celelalte se
— Constructorul____ ____ ____
nd dlnamovistilor cu J7—M (15—12). 

FEMININ
ȘTIINȚA BACAU
— CHIMISTUL RM. VlLCEA
3 mal, In Sala sporturilor din Bra- 
fOV, de la ora 10,30) 

BUHUȘI
B O TEHNICA CONSTANȚA 

BUCUREȘTI
— TEROM IAȘI (sala Fîoreasea, de 

la ora It) 
la Brașov, toate partidele m dispuți

BRAȘOV 
dispută duminică. 
Arad a-a dlspu-
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TOATE VIRSITLI I
pele LT.B. în prima divizie. 
Fetele aînt in _B*. băieții ta 
„Onoare”, dar posibilitățile lor 
•lat cu mult mai mari. „Do
rința de a intra.- tn înalta so
cietate a (portului de perfor
mantă • au si handballștii", 
cum ne asigură președintele 
secției, mg. Florin Georgescu 
d de bună seamă automobi- 
Mstli, care au si lansat o cam
pioană a „Daciadei" la tade- 
minare, pe Elvira Manea si au 
în... rezervă două autentice ta
lente, Mariana Burcea si Ma
rin Dumitru. MaisEul Vasile 
Szabo, coordonatorul tehnic al 
•ectiei auto este ferm convins 
că „iiebiștii vor ajunge să 
ereeze • adevărată scoală în 
materie..."

Sportul este îndrăgit ta LT.B.. 
indiferent de sezon, cum 
ne-am convins si pentru că 
toată lumea este convinsă de 
utilitatea sa. Directorul între
prinderii, ing. M. Bălteanu, 
s-a aflat deseori printre com
petitori, si la fel tovarășii din 
comitetul de partid, șefii de 
unități. Comunistul Constantin 
Petrescu, șeful depoului Vatra 
Luminoasă, de pildă, sprijină 
de peste trei decenii spartul, 
după ce multi ani l-a prac
ticat eu ardoare. Există ta a- 
celași timp — in sprijinul reu
șitelor — o strinsă colaborare 
Intre comitetul sindical si co
mitetul U.T.C. îndeosebi în a- 
sigurarea unei baze materiale 
ta măsură să acopere toate 
nevoile, să răspundă tuturor 
cerințelor, la Tel. pe platfor
ma de la Titan, tn cartierul 
Militari. Totul concură aid ta 
a face din sport un aliat al 
oamenilor muncii, indiferent 
de vîrstă...

promis 
igurînd 
îcursu- 
an. ÎNAINTEA SEZONULUI COMPETIȚIONAL AERONAUTIC
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(Urmare din pag. 1)

firma viabilitatea soluției • 
Intrucît condițiile meteo n-au 
fost favorabile. în prima par
te a intervalului s-au efectuat 
doar zboruri în zona aerodro
mului. lncepînd de duminică. 
24 aprilie, vremea a devenit 
prielnic, plano riști! trecind ta 
„distante*. Deoarece timpul ră
mas la dispoziție este foarte 
■curt, numai o bună valorifi
care a lui ne va putea aduce 
rezultate satisfăcătoare în pri
ma competiție a «nulul.

TG. MUREȘ • Prezență In
solită pe aerodromul de De

ȘTRANDUL TINERETULUI
va deschide pentru public ștrandul Tl- 
L Zilnic, Intre orele 8—18, vor sta la 
jazlne eu apă încălzită.
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DUPĂ MECIUL ROMÂNIA - OLANDA

PĂRERILE TEHNICIENILOR 
DESPRE INTILNIREA 
DE LA DM. VlLCEA

Clasicul „minut 91 “. De data 
aceasta la meciul de la Hm. 
Vîlcea. unde „olimpicii" ro
mâni au obținut o frumoasă 
victorie în fata formației si
milare a Olandei. Așadar. E- 
CHIPA NOASTRĂ „FILTRA
TA" DE ANTRENORII IM
PLICAȚI DIRECT IN ACEST 
JOC. Iată, succint opiniile a- 
cestora : • GHEORGHE STAI- 
CU (antrenorul principal al 
„olimpicilor") : „Mă bucură •- 
eeastă victorie, eare ae reabi
litează intr-un fel după ta- 
fringerea de la Belgrad si ae 
menține în cursa calificării 
pentru Los Angeles. Apre
ciez că echipa a dat u 
randament bun, noii introduși 
ta lot eonfirmind încrederea 
cu eare au fast investiți. De 
fapt, întreaga formație a ma
nifestat o mare dorință de vic
torie. îmi pare rău tasă 
eă au fost ratate atit de mul
te ocazii, aceasta rămînînd <e 
fapt tema viitoarelor pregătiri 
pină la returul, din toamnă, 
eu Olanda. Avem lneă de lu
cru pentru a cristaliza si mai 
bine ideea de joc, fapt pentru 
care este necesar si un bogat 
program de partide amicale 
eare să permită mai buna •- 
mogenizare a echipei" • COR
NEL DRAGUSIN (antrenor fe
deral) : „Rezultatul este con
secința firească a analizei pro
funde după eșecul de la Bel
grad, a măsurilor luate pri
vind îmbunătățirea compoziției 
Iotului, a conținutului planului 
de pregătire, la eare as mai 
adăuga : seriozitatea eu eare 
s-a abordat meciul, simțul 
crescut de responsabilitate ai 
acelora eare au îmbrăcat tri
coul echipei olimpice. Am 
retinut dorința olimpicilor de 
a respecta întocmai sarcinile 
de joc, pentru ambele mo
mente ale lui — lncepînd de 
Ia portarul Speriata, preocu
parea lor deosebită pentru 
construcția jocului ; să recu
noaștem eă la finalizare nu 
stăm încă prea bine. Oricum, 
ceea ce s-a realizat la Rm. 
Vilcea este un pas înainte. In

ECHIPA OLIMPICA REINTRA PE DRUMUL CALIFICĂRII
(Urmare din pag. 1)
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GLE, ta ciuda căldurii neobiș
nuite pentru această perioadă. 
Să mai consemnăm intervenți
ile excelente, în cîteva ritua- 
ții critice, ale portaruhii Spe
riat u, jocul precis al Uberou- 
lui Stancu, ca ți faptul că lo- 
van s-a achitat bine de misiu
nea dificilă de a-1 marea pe 
masivul Koevennans, cel mai 
bun jucător al oaspeților. Pre
zența în linia de mijloc a doi 
tineri de real talent ți cu fru
moase perspective — Ballnt ți 
Movilă —, dornici de afirmare, 
a dat sobrietate acestui com
partiment, mărindu-i substan
țial randamentul, puterea de 
luptă într-o zonă în eare apă
rea evidentă forța fizică a Ju
cătorilor olandezi, angajamen
tul lor. Iar atacul, prin mișcă
rile permanente țl derutante 
ale lui Văetuș (în mod deose
bit în prima repriză, ctad a 

malul Mureșului : acrobații de 
la zborul cu motor. Evoluțiile 
Ja vedere* au stirnlt curiozi
tatea orășenilor, multi necre- 
rind la Început că aparatele 
ee desenau figuri pe cer cu 
pilot ta bord, d stat teleco
mandate de ta sol. Au fost 
necesare precizări la postul lo
cal de radio. Amuzant si mă
gulitor în același timp • Lo
tul este complet : Nina Ioniță, 
Maria Șulean. Ludmila Avra- 
mescu,. Elisabeta Coca, Mleiu 
Fețeanu, Marcel Mita, Aurel 
Iana, Ioan Diaconu, Mihai Zam
fir • Antrenor : Constantin 
Manolache. De fapt, nu ne-am 
imagina acrobația aeriană fără 
prezenta sa. • Grupul de ve
terani. ca de obicei, e la dato
rie : Ion Popescu-Greaca, Ma
rin Gh. Marin, Teodor Băje- 
naru • De motoare se îngri
jesc. ți numai pfloțti știu dt 
de valoros este acest aport, 
trei ași : Ion Șerban, Dumitru 
Guzic, Toma Postăvărescu • 

sensul ca si echipa olimpică să 
se apropie de jocul primei re
prezentative"... • MIRCEA 
LUCESCU (antrenorul pri
mei reprezentative, Direc
tor tehnic al echipelor na
ționale) : „Fără discuție echi
pa olimpică a arătat ea totul 
altfel, decît cea de la Bel
grad. Și asta fiindcă s-a in
trat intr-un ritm normal de 
lucru, de pregătire, de maxi
mă seriozitate ; apreciez ea 
deosebire adeziunea jucătorilor 
la programul pe care l-au par
curs, ceea ce eu numesc schim
barea în bine a mentalității 
■electionabiliior, pe linia eelor 
realizate la prima reprezenta
tivă. Pozitiv este întinerirea cla
ră a Iotului olimpie, idee sa 
eare s-a pornit la drum, ta 
începutul începuturilor, dar la 
eare, pe parcurs, s-a renunțat 
nejustificat ; as spune chiar eă 
s-a încercat să se facă o echi
pă numai din valori fără a 
avea in vedere osatura de club 
eare facilitează omogenizarea 
formației. Infuzia de tinerețe 
la echipa olimpică se Încadrea
ză în concepția noastră privind 
statutul acestei echipe, fiindcă 
cei doi ani de pregătire în co
mun, cit durează campania ca
lificărilor, se pot solda eu eis- 
tiguri sigure si pentru lotul 
„A" ; adică unii dintge jucă
tori vor ajunge mai repede la 
echipa națională. As îndrăzni 
să spun eă la Rm. Vîlcea e- 
ehipa a avut si omogenitate, 
ceea ee ne demonstrează că 
indiferent de durata stagiului 
de pregătire se poate realiza 
ceva dacă se muncește serios 
si eu răspundere. In sfîrșit, 
deși nu obișnuiesc să tac re- 
marcări fiindcă toți s-au dă
ruit in acest joc am să-1 nu
mesc, totuși, pe Iovan (cu une
le minusuri insă in jocul la 
eap), Movilă, Văetuș, Bogdan, 
Ballnt și pe acest Gingu. eare 
a demonstrat o extraordinară 
putere de luptă".

Declarații culese de 
Stelion TRANDAF1RESCU

alergai cum nu l-am văzut de 
multe ori) ți Gingu, a pus în 
permanență pe picior greșit 
defensiva oaspeților. Văetuș 
are meritul de a fi înscris pri
mul gol dintr-o excelentă rea
lizare personală, gol ce avea 
să deschidă drumul spre victo
rie.

Invingînd cu 3—0 ți rvtnd 
alte mari situații de goL »-ac 
putea crede eă formația Olan
dei a fost o parteneră slabă. 
E total greșit acest mod de a 
vedea lucrurile. Să ne aducem 
aminte de intervențiile lui 
Speriata la mingile expediate 
de Koevermans ți Holverda. 
Jucătorii olandezi folosiți n-eu 
fost nici juniori ți nici de la 
echipa de tineret. Media de 
virată a lotului olandez este de 
25 de ani. Toți stat titulari ta 
echipe de Divizia „A“, forma
ții cunoscute ca F.C. Utrecht, 
Sparta Rotterdam. Roda, F.C. 
Twente. Wautcrs (nr. 6) ți 
Hofman (nr. 15) an jucat ta

Fiind al doilea stagiu de antre
nament în acest an, nivelul de 
pregătire este ridicat ta raport 
eu precedentul sezon. Se lu
crează intensiv, ta condiții de 
concurs. La prima ieșire a zi
lei se acordă note, apoi cele
lalte trei stat destinate șlefui
rii. Spirit de echipă, glume ți 
multă muncă. Pînă la startul 
campionatului național ti Con
cursului internațional al Româ
niei, va mai avea loc o • 
treia perioadă de pregătire, 
destinată finisajelor. Sperăm 
ca viitoarele rezultate să fie 
pe măsura efortului depus.

BUCUREȘTI-CLINCENI • 
Aflat în reconstrucție de mai 
bine de un an, lotul de pa
rașutism s-a reunit în urmă
toarea componență : Marta Ro
șu, Maria Ionescu, Use Winkler, 
Eeaterina Nițescu, Elena Muja, 
Marin Zamfir. Ramiro Nicolau, 
Alexandru Ciobanu, Silviu Lu- 
țac. Cristinel Popescu • Ală
turi de ei se pregătesc „spe-

BuH f«liaa <c la «autl a Juniorilor iioțlrl

PRIMA VICTORIE A CELOR
MAI MICI INTERNAȚIONALI

Se cunoaște bine faptul că 
a treia selecționată ds juniori 
• tării noastre a obținut ta 
ultimii doi-trei ani rezultate 
foarte slabe. Atit ta partidele 
amicale pe care le-a susținui, 
dt ți ta cele oficiale din ce
drul primei ediții • Campio
natului european _B" ta eare 
N-A REUȘIT SA CSSTIGE 
NICI UN MECI I? Nu-i mai 
puțin adevărat tasă eă acestei 
echipe 1 s-a acordat — din 
partea tuturor factorilor — o 
atenție mult mai mică decît 
era necesar, uitlndu-se. din pă
cate. adevărul elementar eă ee
— această echipă — este pri
ma treaptă pe care trebuie să 
pășească viitorii internaționali 
seniori, spre care stat concen
trate meeu toate privirile. Si 
Balad. ți Cămătaru, d Mo- 
raru s-au aflat, tasă. dndva ta 
postura de miercuri a lui Năs- 
tase, Bissinger sau Voicilă— Si 
poate că peste zece ani. el vor 
treimi să se alinieze la startul 
unei partide ea cea de pe sta
dionul J23 August" eu Italia, 
din 16 aprilie. Iată de ce con
siderăm necesar să evidențiem
— ta mai mult decît tfteva 
rînduri — comportarea peste 
așteptări a acestei selecționate, 
care a obținut miercuri la Ga
lați, PRIMA EI VICTORIE O- 
FICIALĂ. rezultat datorat mai 
multor cauze, dintre care subli
niem două: 1. marea ambiție și 
dăruirea exemplară etalate de 
absolut toți jucătorii pe parcur
sul celor 80 de minute ale dispu
tei cu juniorii greci, mult mai 
masivi și m^j.„ maturi decît 
ei ; 2. tehnicitatea mal bună a 
majorității juniorilor-trlcolori, 
remareîndu-se ta această pri
vință portarul Volcilă (foarte 
sigur în intervenții). Hbero-ul 
Bissinger, fundașul lateral Die, 
mijlocașul Năstase. atacantii 
Harșani si Nuță. Dealtfel, aceș
tia stnt jucătorii care alcătu
iesc coloana vertebrală a echi
pei, o echipă care AJUTATA 
așa cum trebuie, POATE REA

prima echipă a Olandei. Să-i 
„Învinuim" oare, pe jucătorii 
noștri că oaspeții jucat
formidabil ți eă puteau rfțti- 
ga la o diferență de 5—6 go
luri? Ar fi eu totul greșit.

Desigur, ta fotul nostru otim- 
pte, mai precis ta jocul echipei 
folosită miercuri, du totul a 
fost perfect. S-a greșit de cîte
va ori ta apărare, la marcaj, 
au existat nesincronizări, mai 
ales in atac, dar față de pre
stația de la Belgrad este o 
mare diferență ți de aici tre
buie pornit, lucrat în perspec
tivă pentru că returul eu O- 
landa, de la 5 octombrie va fi 
greu, meciurile ea Italia, proba
bil, ți mai grele ea ți revanșa 
ou Iugoslavia, tn funcție de 
programul competițional Inter
național din toamnă, ta totul 
olimpic pot fi aduși Lung, Un- 
gurcann, Geolgău, va reveni 
pe extrema dreaptă Maja.ru, 
eare la Rm. Vilcea n-a putut 
juca din cauza «noi occident 

ranțele* : Mariana Iuseo, Ma
ria Miron, Eugenia Matei, Mo
alea FIzite, Irina BaJlnt, Clara 
Vekonl, Rodica Suelu, Sorin 
Bobiș, Dorel Dinache, Marcel 
Iliese • Coordonate de Gheor- 
gtie Ianeu, antrenamentele stat 
cosiduse de instructorii parașu- 
tiștl Traian Șurariu d Gheor- 
ghe Dlma. îsl aduc aportul si 
ceilalți instructori urezenti pe 
rimpiil de zbor : Maria Iordă- 
nescu, Florica Uță, Ion Roșu 
• Piloți preferați : Ghewghe 
Uță si Ion Truemel • Faptul 
că Bie Neagu (stilistul nr. 1). 
acum receptioner, efectuează 
salturi Împreună cu Marin 
Neagu pe același aerodrom 
este stimulator. Cînd sare el 
membrii lotului „trag eu o- 
chiul", la lunetă bineînțeles. 
Au ce învăța • în completa
rea antrenamentelor de spe
cialitate au fost incluse ore 
de înot și exerciții de pregă
tire fizică generală • Parașu- 
tistli sînt la început de drum. 
De seriozitatea ți priceperea 
cu care se va continua depin
de si evoluția pe mai departe. 
O dorim cit mai bună.

LIZA MAI MULT, mult mai 
mult decît pînă acum. Sigur, 
privind acum retrospectiv jo
cul cu Grecia, nu putem să 
nu amintim și cîteva dintr 
carențele apărute pregnant, a- 
supra cărora antrenorii vor tre
bui să insiste pină la urmă
torul meci : eficacitatea scăzu 
tă Cmprecizia șuturilor) rare 
damentul sub necesitățile unor 
confruntări internationrJe al 
compartimentului mijlocașilor, 
prea multe pase (greșite etc. 
Dar despre toate acestea ne-a 
vorbit după meci si antreno
rul principal al echipei. Nico- 
lae Belizna : „Am dorit mult 
să realizăm această victorie ta 
fata unui adversar mai bine 
dotat fizic, eu o forță supe
rioară. Cred e-am jucat mal 
bine tactic, îndeosebi ta re
priza secundă, eind s-a si de
cis soarta partidei. Ne bucură 
victoria, dar pentru a o con
firma mai avem de muncit, de 
îmbunătățit randamentul fiecă
rui jucător, al fiecărui com
partiment în parte. Cu atit 
mai mult, eu cit viitoarele 
meciuri se anunță si mai gre
le decît acesta eu Grecia".

Intr-adevăr, următoarele e- 
xamene ale celei mai tinere 
reprezentative a tării vor fl 
de două ori mai dificile. Pen
tru că... examinatorii se nu
mesc Cehoslovacia (8 iunie) «1 
Iugoslavia (31 august).

La'irențiu DUMITRESCU

FN NOI ANTRENOR
LA „POLI" TIMIȘOARA
Am fost informați eă de 

miercuri divizionara Politeh
nica Timișoara are ca antrenor 
principal pe Emeric Dembrovschl, 
eare 11 înlocuiește pe Ion V. 
Ionescu.

din etapa de sîmbăta trecută 
(Cirțu a dat un randament mal 
slab, dar nu trebuie să se re
nunțe la el). Pînă la toamnă, 
lotul olimpic trebuie să aibă 
cît mai multe acțiuni ți me- 
chiri pentru a se realiza omo
genizarea necesară. îmbucură
tor e faptul că s-a intervenit 
eu promptitudine și eficacitate 
în neorientarea activității la 
lotul olimpic. Antrenorul Gh. 
Stalcu se află pe drumul însu
șirii experienței necesare, spri
jinul direct acordat de federa
ție d antrenorii federali folo- 
sindu-1 mult.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AU JUCAT, AU CIȘTIGAT^. 

Perseverența particip<anților 1? 
^«OZ ÎN PLIC este iiăsplătâtă în 
permanență de mari si numeroa- 
«e satisfacții, iată numele câtor
va dintre cei mai recent! cîști- 
gătoru. de autoturisme „Dacia 
1300"; Frticu Ilean? (com. Sîmpe- 
tru. jud. Brașov), Motrea Ion 
(com, Perierii, jud. Vaslui), Lo- 
rinez Maria (Sf. Gheerghe), Că
rămidar u Sorin (Făurei, jud. 
Brăila), Bogdan Aurel (Oradea), 
Hi eseu Sevastița (Andrășesti, 
jud. Iailomița), Dragne Adam 
(Bucureștii), Cojoc Teodor (Sa tu 
Mare), Mihai Ștefan (satul Po
pești, jud. Giurgiu). Particiipind 
Isa seriile de Loz în plic aflate 
în vtnzare, printre oare șl Lozul 
primăverii, puteți obține si dv. 
cîștiguri în autoturisme și mari 
sume de bank

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de astăzi, 20 apîâlie 
1983, se desfr soară începind de 
la ona 16,00 m sala Clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42 ; nume
rele câștigătoare vor fi anunțate 
pe micul ecran în jurul erei 17,35 
51 la radio în «ursul serii.

• C1ȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 22 APRILIE. Cat. a 
t-a : 4 variante 100% a 13.141 lei 
șl 14 variante 25% a 3.285 lei ; 
«ut a s-a ; 4 vartente 100% a 
5.160 lei și 48 var ante 25% a 
1.540 lei ; tat. a 4-a : 35,50 va
riante a 2.776 lei ; cat. a 5-a î 
250,50 variante a 303 lei ; cat. r 
6-a : 421 variante a 234 lei ; oat» 
X : 2.297,5 variante a 100 led. Re
port la cat. 1 : 233.511 lek

Maja.ru


TINERI POPICARI ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ ÎN R.F. GERMANIA

Reprezentativele naționale de 
juniori susțin, azi si miine, 
ultimele jocuri internaționale 
de verificare înaintea Cam
pionatelor mondiale din Iugo
slavia (21—28 mai). De data 
aceasta, tinerii popicari ro
mâni vor juca la Frankfurt 
pe Main cu • puternicele se
lecționate de juniori ale R. F. 
Germania. In ultimele două 
săptămîni. reprezentativele tă
rii noastre au susținut partide 
de verificare cu echipele na
ționale de juniori ale R. D. 
Germane (in deplasare) *4 
Ungariei (la București), riști- 
gînd ambele tntilniri eu 3—1 
și, respectiv, 4—0. La Frankfurt 
se va juca după programul 
C.M., adică la perechi fete șt

C.M. DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
A început partea a doua a 

campionatului mondial de ho
chei pe gheată, grupa „A", ea 
meciurile din cadrul turneului 
de „clasament", pentru locu
rile 5—8. Intîlnirile au avut 
loc pe patinoarul din Mtta- 
chen. dar n-au reținut aten
ția unui număr prea mare de 
spectatori. La meciul R. F. 
Germania — Italia au fost pre
zent i doar 1 500 de privitori, 
care au urmărit un joc echili
brat, gata-gata să se închei» 
cu o surpriză. Gazdele au În
vins cu 3—4 (1—1. 2—2. 2—I), 
golul victoriei fiind înscria cu 
puțin timp înaintea fluierului 
final. Au marcat : Steiger, He- 
gea, Hofner, Scharf și Reindl, 

băieți (azi) si Pe echipe (mii
ne). Loturile care s-au depla
sat sînt alcătuite din cei mai 
in formă juniori în acest se
zon. Printre ei figurează Ma
ri* Zsizsik, Octavia Ciocirlan. 
Rodie* Baciu, Mari lena Bur
tea, Olga Psihas, Traian Țel- 
nar, Ccstieă Frige*. Constan
tin Baneseo. Martin Farkas ti 
Ion Mali*. Antrenorii celor 
două loturi sint T. Buze* (f) 
Si I. Patru (b).
• L« turneul international 

„Cupa Poznania", din Polonia, 
aflată la a Ii-a ediție, care ae 
desfășoară mllne și duminică, 
vor participa ta doi sportivi 
romănl : Margaret* Că ti ne an a, 
fonta campioană mondială, * 
Alexandra Tudor.

respectiv De Piera, Milaal. 
Pricndal» ta Goegaa.

Partida dintre B. D. Cur
mară sl Finlanda (1 *00 spec
tatori) a fost dștigate d» pri
ma echipă ta • diferență con
cludentă 9 0—1 (1—0. 1—L
4—1). Scorul, precum a» vede, 
a fost echilibrat timp de 40 
de minute, dar la ultima ie- 
prlză, ea ai ta alte ocazlL nor
dic* a« avut • accentuată 
cădere fizică de care adver
sarii tor an gtiut etua să pro
fite. Punctele sa font taacria» 
de : Stein book. FreaneL Bartefl, 
Lodwig. MOIler, Fengler 
(BJJ.GJ. Jale fi Jalonea (Fta- 
lazscta).

Turneul de calificare AU început c. m. de tenis de masă

la C. E. de polo

ASTĂZI, ROMÂNIA - 
CEHOSLOVACIA

Astăzi începe în orașul bel
gian Bruges turneul de cali
ficare la C.E. de polo. Iau 
parte patru reprezentative. ea- 
re-si dispută două locuri ta 
turneul de elită al competiției 
continentale (Roma. 20—27 au
gust). Printre echipele prezen
te la Bruges se află ta națio
nala României. ea lntUnind ta 
prima ri formația Cehoslova
ciei. Iată, dealtfel, programul 
celor trei zile : astăzi, da ta 
era 18,38 (ora tocate) : Rent
als — Cebeslevacia al Grecia 
— Olanda; miine. de ta era 
18,38 : Remăala — Greta* * 
Olanda — Cebotao varia; âo- 
micdcă. de ta era 14,30 : Rsseă- 
■ta — Olanda ta Qracta — 
CeboaOavada.

CAMPIODMW. BAICM1C DE CAIAC-CANOE
(Urmare die pc*. I)

care a» trecut ta fruste Pa8- 
zalchia ta Slmionov. Campton* 
otimpita s-an situa» pe primata 
plan pisă ta 108 m de toca* 
ctad echipajul (nou) Neacin — 
Șergaa a .găsit” ritmul victo
riei. FeLdteri învingltoritae. 
dar ta consacrațflor. pe ou l 
aștepttan ta turmă ta sflișftiM 
lui Iulie...

Rezultate tehnica (la clasamen
tul Balcaniadei contează doar we 
echipaj <ha flecara țari) : K 1 I 
Ion Geanta (Romania) 3:58 A M*-

La Yoyogi National Stadium 
din Tokio au început întrece
rile celei de a 37-* ediții a 
campionatelor mondiale de te
nis de masă. Conform progra
mului, competiția a debutat cu 
întrecerea pe echipe. în prima 
zi, cele 60 de reprezentative 
masculine si 49 feminine au 
susținut Intîlnirile din primele 
tururi.

Evoluînd In seria B a primei 
grupe valorice, reprezentativa 
feminină a României a jucat, 
mai întîl, cu formația Angliei. 
La capătul unor meciuri viu 
disputate, sportivele noastre 
s-au văzut întrecute cu 1—1. 
Rezultate : Mari* Alboiu — 
Karen Witt 3—1 (—17. 10. 15). 
Olga Nemes — Lisa Bellinger 
1—3 (—10. IS, —11). Maria Al
bele — Lisa Bellinger 1—1 
(—10, 12, —17). Olga Nemes — 
Sarea Witt 1—3 (—17. 20,-18). 
îa turul următor, echipa noas
tră a InOlnit Coreea do Sud. 
medaliate e« argint ta etfițta 
precedentă. Scor : 1—3 (Nemeș 
— Teea Kyungnl 2—* ta 14. 
18 ; Albei» — Aa Haeaook 0—3

laa Janld (Iugoslavia) 9 iSZ.Z. lo- 
vm D)eM CD 1-3* A, ion BlrU- 
daan 00 4A»4 ; C 1 : CosUct 
Otara (■> 4 A4A, Matlja Ljubek
CB 4SM. Gheorgb* Tltu 00 
tasj. Ivtca Satajan CD «».« î 
K 1 F — sa» aa : Aga fia Bukaev 
00 3A8A. Teda Boreănea (M)
1A5.7. Anfisa Avram 00 SOIA— 
1. Snada Buljabaslrd CD ;
S I I România (NI co Lae Fedosta 
lenta ' Tț i alta 3^7.4. Romania 
(Ion Loca — Dte NI colac) 9:3*. 4. 
România (Marina Firfirică — to
nta Idoșctn) >^*.1 -A Iugosla
via (Vtote Lufita — Ceda Kara- 
novita) 9^3,8 ; 6 3: România
CDebre Menta* — Nlchlta Șergan) 
iflLS. Romania (Tvaa Patxalcbte 
— Toma Shntooov) 3:51,3, Româ

la 11, 16 ; Alboiu — Yooa 
Syungmi 0—2 la 17, 16 ; Lia
na Urzică, Olga Nemeș — Aa 

Haesook, Yang Youngjy 0—2 la 
12. 16).

Alte rezultate din prima gra
pă valorică : feminin — R. P. 
Chineză — Olanda 3—0. R.P.Q. 
Coreeană — Franța 3—0, R.F.Q. 
— Iugoslavia 3—2, Cehoslova
cia — Ungaria 3—1. U.R.S.S. — 
Finlanda 3—0, Japonia — Sue
dia 3—0, Coreea de Sud — 
Austria 3—0, R. P. Chineză — 
Franța 3—0, Olanda — Iugo
slavia 3—1. R.P.D. Coreeană — 
Cehoslovacia 3—0, R.F.G. — Un
garia 3—2, U.R.S.S. — Suedia 
3—0, Japonia — Austria 3—0, 
Anglia — Finlanda 3—1. Co
reea de Sud — Austria 3—0l 
masculin — Ungaria — Dane
marca 5—0. R. P. Chineză — 
3.U.A. 5—0. Cehoslovacia —
B.F.G. 5—3. Suedia — Franța 
5—1. Iugoslavia — Coreea de 
Sud 5—1. Japonia — U.R.S.3. 
5—0, Anglia — Italia 5—0. 
R.P.D. Coreeană — Polonia 
5—3.

ni* (Teodor Gurel — Dumitru 
Bețlu) Iugoslavia (Matija
Ljubek — Mirko Nisovici) 4:0831 
K 3 F — 5»» m : România (Aga- 
fia Buhaev — Maria Ștefan) 
1A44, România (Tecla Borcă- 
nea — Adriana Tomluc) 1:56,K 
România (Nastasla Buri — Nas
tasia Ionescu) 1:54,3, ...7. Iugosla
via (Slavica Nadrljansld — Suada 
Bujabaslet) 2 te,7 ; K 4 : Româ
nia (Angelin Vele* — Ionel La)> 
cale — Ionel Constantin — NI co
la* redosei) 9:11.4. România (Va 
tale Dîba — Ionel Jlgarov — Pe- 
trieâ Dlmofte — Alexandro Glura) 
3 HM, România (Gheorghe Nlțu
— Victor Ignat — Anghel Coman
— Florin Marinescu) 3:lt,3, Iugo- 
taavla (Lujlta — Isakovicl — Ta
tar — Karanovicl) 3:17,8.

Azi da la ora 15,30 se dispută 
probele de 500 m.

Festivalul atletic de la Lawrence

A.

SPORTIVII IN LUPTA PENTRU PACE"
NEW YORK, 28 (Agerprcs). 

— „Fie ca unica luptă pentru 
supremație să devină cea de 
pe pistele de 
Iile de sport 
stadioanelor, 
noastre, care 
limpie, să nn 
tă atingerea armelor* — cu a- 
eeste cuvinte s-a adresat par- 
ticipanților la tradiționalul Fes
tival atletic de la Lawrence 
(Kansas) conducătoarea dele
gației U.R.S.S.. vicepreședin
tele Comitetului unional olim
pic. campioana olimpică Elena 
Petușkova.

Actuala ediție a festivalului.

alergări, din gă
si de pe gazonul 
Fie e* miinile 
ocrotesc focul •- 
cunoască nicioda-

desfășurată sub egida organi
zației obștești americane „Spor
tivii in lupta pentru pace", a 
depășit eu mult cadrul strict 
sportiv, eonstituindu-ae intr-o 
manifestare a păcii ti priete
niei intre popoare. Ia timpul 
Festivalului, delegația sovietică, 
din care a făcut parte ta 
fostul recordman mondial Iger 
Ier 
aid

Ovanesiaa. a avut lnttl- 
cu ofidalltețfle tfia Kan
in eadnta cărora »-e ti
de acord r\ ta prezent, 
necesare, nași mult e» orl- 

eforturt eomune pentru 
are» păcii ta încetarea

CALEIDOSCOP-SPORTIVI PE ECRJUI
Există in lumea sportului destul cei cărora, p* 

bună dreptate, 11 se spune că slot artiști, adină 
cei care au tăcut din sport o artă, după corn 
există in lumea artelor ta destul- sportiv* 1 O- 
leidosccpul de astăzi Iși propun» al v* prezin
te o serie dintre sportivii străini renumlțl nn 
au devenit apoi și artiști de film.
• Televiziunea română ne-a prilejuit a nouă 

tntîlnlre cu Tarzan. Pentru cei mal vlrstniel ol 
este □ mai veche cunoștință, pe marele, dar ta 
pe micul ecran ; pentru cei tineri Tarzan-omta 
maimuță este un prieten nou, pa eara fl admir* 
fără măsură. Căci salturile sale ca lianele, de p» 
un arbore pe altul, lupta pe viață ta W moarta 
cu fiarele junglei și, in sflrșit, rapiditatea oi 
care spintecă apa intreeînd crocodilii cu gurite 
larg deschise, slnt tot atîtea motive de admira
ție Șl trebuie să fi. Intr-adevăr, un foarte bon 
sportiv pentru a duce la capăt cerințele roiu
lui. Ei bine, Tarzan a fost un mare sportiv, 
cel mai mare al timpului său. John Welsmdllas 
a fost, in deceniul trei, cel mal bun Înotător 
al lumii. In 1924, spre exemplu, ei a ctștiga* 
medalia de aur la J.O. de la Paris, lnotfnd 
100 m liber în 59,0 s (record mondial) ta **• m 
liber în 5:04,2 iar in 1923, la Amsterdam, a 
fost primul la 100 m liber In 38,4 a.
• Dar Weismuller n-a fost singurul „Tarzan” 

al cinematografiei americane, rolul acesta fi
ind foarte tentant. Unul dintre ei, mal pnțta 
faimos însă decît John, a fost Donald Bragg, 
reputat săritor cu prăjina. Șl ta a fost ram- 
pion olimpic, la Roma. In 1960, cind a realizat 
rezultatul de 4,70 m cu o prăjină de metal, ta 
modă în acea perioadă Bragg a fost ta record
manul mondial al probei eu o performanță <ta 
4,80 m, realizată la Palo Alto, in California, ta 
2 iulie 1960.

9 Steve Keevers (188 cm. 101 kg, 131 cm — to
racele, 48 cm — brațul, 74 cm — talia, 8* em — 
coapsa și 46 cm — gamba) a fost desemnai 
în 1950 „Mister Univers” la culturism. El a fost 
primul dintre culturiștl care au îmbrățișat ca
riera artistică fliud solicitat de diverși regizori 
să interpreteze, firește, rolul de „strongman” 
(om puternic) în diferite filme, Intre car* : 
„Romulus și Remus”, „Hercule", „Ultimei* zii* 
ale Pompeiului” „Sclavul Iul Spartacuz” ete„ 
unele dintre ele fiind proiectate șl pe ecran* 
din România. Acest superb atlet n-a fost Insă 
acceptat să interpreteze rolul Iul Tarzan deoa
rece, s-a spus, că n-avea un corp suficient d* 
puternic și de musculos... Ca să vezi I
• Actorul Italian Rossano Brazzl, a fost ta ti

nerețe un bun boxer, amator, de categorie *- 
șoară. Deprins cu ringul și ct noseător al mul
tor dintre secretele „nobilei arte”, cum 1 se 
spune boxului, lui Brazzl nu l-a fort deloe 
prea greu să Interpreteze rolul principal al eo-

SCORIRI ECHILIBRATE Dl PRELIMINARIILE C. E

producției Ral»-franceze „Omul orhidee”, ffim 
avind ca subiect viața faimosului pugilist tran
șez Georges Carpentier, fost campion european 
șl mondial la semi-grea.
• Laszlo Papp, unul dintre cei mal valoroși 

pugiliștl amatori m» Istoria (da trei ori cam
pion olimpic, ta 1343 la cat. mijlocie, in 13S3 
ta 1354 la eat mijlocie mică, campion european 
ta 1343 — „mijlocie” șl 1*51 — „mijlocie-mici”) 
a fost interpretul filmului maghiar „Mânașfle 
grele” care prezintă viața acestui mare sportiv.
• Faimosul Cassius Clay-Muhammad AM, —■ 

pion mondial profesionist al greilor, și-» Inter
pretat pe ecran episoade semnificative din an- 
riera aa unică (ta a lost singurul pugilist ta 
această categorie care a dșdgat de trei ori 
titlul mondial) ta filmul intitulat „Cei mat 
mara*. s-ar fi putut oare aa alt titlu moi bun 
pentru un om ca ei T._
• Alțl campioni al boxului au interpretat pe 

ecran roluri mal mult sau mal puțin episo
dice: Max Baer, Ray JSugar” Robinson, Tlberte 
Mltrl. Archie Moore, Nine Benvenutl, Carto» 
Monzon, Mareei Cerdaa (la prezent fiul său, ta 
ei fost boxer, interpretează un film închinat 
tatălui).
• A rulat nu de mult la noi filmul „Elibe

rare* lui L.B. Jones”, la care rolul principal 
era deținut de actorul de culoare Roscoe Lee 
Brown. Datorită acestui rol, Lee Brown a de
venit un artist celebru, a cărui faimă a de- 
pășlt-o pe oea a fostului atlet, căci ei a fost, 
cu peste două decenii ’n urmă, campion al 
S.CA. in proba de 1004 de yarzi. Din 1953 a 
devenit actor la „New York Shakespeare Fes
tival”.
• Au apărut pe ecrane următorii atlețl re- 

putațl : italienii Adolfo consollni (campion olim
pic la aruncarea discului 1348 — 52,78 m, cam
pion european in 1344 — 53,23 m, 1950 — 53,75 m 
și 1954 — 53,44 mi șt Giuseppe Gentile (record
man mondial la triplu in 1958 — 17,22 m, me
dalie de bronz la J.O ) grecul Georgios Rouhanis 
(„bronz” la prăjină la J.O. 1954 — 4,50 m), a- 
merteanul Rater Johnson (campion olimpic de 
decatlon In 1960 — 4329 p) etc.

Romeo VILARA

1 • 7—1 7

Fotbal 
I meri di «mc

no (min. 33 șl apoi din penalty 
JesUine* 

echipele 1 
Bergomi* 

— Icardi. 
Giordano,

in min. 41), respectiv 
frate. 30). Au jucat 
ITALIA : Rampoula — 
Galla, Caricola, BonetU 
Mauro, Bxttlsttel — 
Dosena, Mancini (Valigl)- CEHO
SLOVACIA : Stejskal — Hovanee, 
SUbavy, Klueky, Kubik — Herd*. 
Pa viile, Knofllcek(Siva) — Jesll- 
nek. Griga (Bertalan), Kovacik. 
1.---------- ’ ------------ ---- ~
A 
A 
4.
I»

4 5
4 3
2 1
4 0
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Suedia ZS TI

in ciasamentol 
fiind urmat de 
Antante Cod 
Mtmoz llhZlflS,

lh07:3». 
poziția 

general, 
Gonoepe 
(Spania) 
Hinantt

Ultima

primul 
wct :
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