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BOGATA ACTIVITATt

SECRETAR GENERAL AL
Al PARTIDULUI

Consiliului de 
vineri.

I_v 
Stat 
6 mai, 
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez.

In cadrul noii runde de con
vorbiri a continuat informarea 
reciprocă cu privire la preocu
pările Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist 
Chinez, la realizările obținute 
de cele două țări și popoare 
în construcția socialistă. In a- 
celași timp au fost abordate in 
continuare probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chi
neză, precum și aspecte ale ac
tualității politice internaționale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Convorbirile au loc intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă.

★
După încheierea celei de-a 

doua runde de convorbiri ro- 
mâno-chineze la nivel înalt, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general âl Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez,' au făcut o vizită la 
întreprinderea de mașini grele 
din București, una dintre cele 
mai mari și mai reprezentative 
unități ale industriei noastre 
constructoare de mașini.

Pe traseul parcurs pină Ia 
platforma industrială, situată 
in zona sudică a orașului, de-a 
lungul bulevardelor, bucurește- 
nii au salutat cu căldură pe 
cei doi conducători de partid, 
exprimindu-și satisfacția pentru 
rodnicul dialog româno-chinez 
ce se desfășoară, in aceste zile, 
in capitala țării noastre, pre
cum și sentimentele de prie-

Palatul 
au continuat, 
convorbirile oficiale in-

Atmosferă de lucru pe tatami, ieri, la lotul reprezentativ de 
iudo Foto : N. DRAGOȘ

In preajma c. E. de Judo M LA PARIS, SPERAM SA CONTINUAM
ȘIRUL SUCCESELOR* 1 afirmă antrenorii- ”

Uriașul Iacob 
m), pînă nu de 
echipei de judo 
(locul 5 la .. 
Londra, campion republican de 
mai multe ori), nu-și găsea 
parcă locul pe tatami în sala 
de antrenament de la comple
xul sportiv „23 August" din

Codrea (1,95 
mult „greul” 
a României 

„europenele" de la

COMITETULUI CENTRAL
COMUNIST CHINEZ
tenie și profundă stimă față 
de poporul chinez.

Cu aceleași simțăminte l-au 
intimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ți pe tovarățul Hu 
Yaobang muncitorii de la ma
rea întreprindere bucureșteană.

După încheierea vizitei la 
marea și reprezentativa uzină 
constructoare de mașini, to
varășul Hu Yaobang ți persoa
nele oficiale care-1 însoțesc au 
vizitat cartierele Berceni, Ti
tan, Pantelimon ți Dorobanți, 
prilej cu care au luat cu
noștință. de realizările in do
meniul construcției de locuințe 
și modernizării urbanistice.

★
Tovarășul Constantin Dăscă- 

lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a oferit, vineri, la 
Palatul din Piața Victoriei, un 
dejun in onoarea tovarășului 
Hu Yaobang, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, tovarășii Constan
tin Dăscălescu și Hu Yaobang 
au toastat in sănătatea secreta
rului general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru întărirea prieteniei și 
dezvoltarea colaborării rodnice 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Vineri după-amiază, la Pala
tul din Piața Victoriei, din Ca
pitală, au avut loc convorbiri 
intre tovarășul Constantin 
Dăscălescu și tovarășul Hu 
Yaobang.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, 
de lucru.

★
Tovarășul Hu Yaobang, secre

tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, a depus, vineri dimi
neața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

Capitală. Ba lingă Frâțică, 
pentru a repeta ceva ce văzuse 
că nu fusese prea bine finali
zat, ba alerga pe diagonală 
pînă la Niculae pentru alte 
„amănunte" tehnice. De la în
ceputul anului 1981, Codrea, 
împreună cu tînărul profesor, 
Dorin Gavra, are responsabili-
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La cea de a 14-a ediție TINERELE GIMNASTE ROMÂNCE CREDITATE
a campionatelor europene CU ȘANSE EA LOCURILE FRUNTAȘE

• Ecaterina Szabo, Lavinia Agache ți Mihaela Stănuleț debu
tează la C.E de senioare • Olga Bicerova - prezentă în con
curs, Maxi Gnauk va absenta 
trenament • Astâ-seară va fi

peană

GOTEBORG, 6 (prin telefon). 
Cu numai o zi înaintea mult 
așteptatului start oficial al e- 
litei gimnasticii feminine euro
pene, acest important oraș sue
dez trăiește intens sub sem
nul gimnasticii. Faptul că sint 
prezente aici unele dintre cele 
mai bune gimnaste ale lumii, 
că Întrecerea ce urmează a se 
desfășura simbătă și dumini
că in una din cele mai fru
moase săli europene, Scandi- 
navium, premerge campiona
tele mondiale din toamna aces
tui an ridică considerabil cota

ieri s a dat startul ultimelor pregătiri pentru medul de lotbal cu Cehoslovacia

„ESENȚIALUL E SĂ NE REGĂSIM CAPACITATEA 
DE CONCENTRARE DIN PARTIDA CU ITALIA"

S-a dat startul I Startul ofi
cial, cum se obișnuiește în 
cursele cicliste, la kilometrul 
X... Pentru că startul general 
în acest meci de fotbal cu Ce
hoslovacia s-a dat mai de 
mult, in seara cu torțe a lui 
16 aprilie sau chiar înaintea 
lui, după ce speranțele — și 
odată cu ele calculele — În
cepuseră să mijească, atunci, 
la Florența, cînd multora nu 
le venea să-și creadă ochilor.

„Tricolorii", veniți la Bucu
rești in cursul zilei de joi,
după palpitanta etapă de
miercuri a campionatului, cînd 
s-a repus pe rol lupta pentru 
titlu, au plecat ieri, la 
12,30, spre — 
lui. respectind 
talian". Imediat după 
ei au făcut un 
care să intensifice 
de oxigen, acest oxigen pe 
care Poiana îl aspiră cu nesaț 

ara
Poiana Brașovu- 

„itinerarul 1- 
sosire 

antrenament 
consumul 

oxigen

lotului nostru reprezentativ
tatea lotului reprezentativ, 
cei doi noi antrenori, echipa 
țării noastre s-a întors în ’81 
de la „europene" cu trei me
dalii (aur, argint și bronz), iar

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag a 1-a)
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I La aniversarea partidului

OMAGIUL ÎNTREGII NAȚIUNI,
IN FAPTE DE MUNCA Șl CREAȚIE

$
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8 mal 1921. Dată memora
bilă In istoria mlșeM 
muncitorești dtn Romă- 
nia, moment fundamental 
pentru viața pontică și aa- 
cială a țării, eveniment es- 
re a marcat puternic desti
nul națiunii noastre. Atunci, 
cu 62 de ani in urmă, fău
rirea PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN — ea 
expresie concretă a crește
rii avintulul revoluționar, 
a rolului din ce In ee mal 
activ și însemnat jucat de 
clasa muncitoare pe scena 
politică românească de 
după primul război mondial 
și a cadrului stimulativ e- 
ferit pe plan internațional 
de victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — 
a deschis o etapă nouă, su
perioară, In afirmarea for
țelor progresiste, a conști
inței revoluționare a mase
lor.

Exponent strălucit al as
pirațiilor seculare ale po
porului nostru, al setei de 
dreptate ți libertate intr-o 
societate clădită pe prin
cipiile socialismului ți co
munismului, partidul 
munițiilor ți-a asumat, 
că de la apariția sa,
siunea istorică de trans-

eo- 
ln- 

mi-

din cauza accidentării la un an- 
cunoscută noua campioană euro- 
absolută

de interes a acestei a 14-a e- 
diții a campionatelor europene.

In mod firesc, la sosirea aici 
ne-am interesat, în primul 
rînd, de ceea ce au făcut cele 
patru gimnaste românce afla
te de marți după-amtază ta 
Goteborg tn perspectiva con
cursului de simbătă și am a- 
flat că Ecaterina Szabo. Lavi
nia Agache și Mihaela Stănuleț 
au lucrat intens în ultimele 
zile pentru repetarea exerd- 
țiilor la cele patru probe ale 
întrecerii, au insistat îndeosebi 
pe impresia artistică, pe fl-

V

din munții înconjurători. In 
cursul zilei de astăzi vor avea 
loc alte două antrenamente, 
menite să aducă jucătorii la 
cota echipei naționale, după 
un Interludiu saturat de jocuri- 
cheie in campionat si de vir- 
ful numit Benfica, cu mari 
solicitări de efort psihic.

Ce se simte în tabăra „tri
colorilor", in aceste prime zile 
de trai în comun î Parcă e mai 
multă gravitate decît in meciul 
cu Italia. întîlnirea eu Ceho
slovacia este așteptată de pe 
alte poziții.

Să ascultăm ce spune căpi
tanul echipei, Ștefănescu: (Continuare tn pao a 9-o)

loan CHIRILĂ

Tricolorii" înaintea plecării spre Poiana Brașov 
Foto : Dragoș NEAGU

regimul 
cere »- 

afara 
de Ia 
în con-

formara revointlon*ră  a aa- 
deOțS. identiflclndu-«e per
manent ea interesele tata- 
rar oamenilor muncii, fără 
deosebire do naționalitate. 
Păstrind și dezvoltînd eele 
mal bune tradiții de luptă 
ale maselor populare, P.C.R. 
a devenit o forță politică, 
ideologică șl organizatorică 
de temut pentru clasele ex
ploatatoare, pentru 
burghexo-moșieresc, 
vea să-I scoată in 
legii la scurt timp 
crearea sa. Dar, deși 
dițiile grele ale ilegalității, 
partidul comuniștilor s-a a- 
flat permanent in fruntea 
marilor bătălii de clasă din 
anii Interbelici, militind cu 
fermitate pentru drepturile 
șl libertățile democratice 
ale celor ce muncesc, orga- 
nlzind ți conducînd acțiuni
le revoluționare care au 
zdruncinat din temelii ne
dreapta orinduire socială 
burghczo-moșiercască. Deo
potrivă, in ajunul celui 
de al doilea război mondial, 
el a avut un rol de prim 
ordin in conștientizarea ma
selor asupra pericolului pe 

I
I

(Continuare in pag. « 2-a) 
ț

nalurile execuțiilor. Toate cele 
trei sportive sint debutante la 
campionatele europene. dar 
nu-i mai puțin adevărat că E- 
caterina Szabo, dublă campioa
nă europeană absolută de ju
nioare, și Lavinia Agache, me
daliată cu argint și bronz la 
„Cupa mondială" de anul tre
cut, de la Zagreb, sint bine
cunoscute in arena internațio
nală și ereditate aici cu reale 
șanse in lupta ce se va an
gaja pentru supremația euro
peană. La rindul ei, Camelia 
Renciu a fost prezentă, con
form tradiției și uzanțelor re
gulamentare, la cursul de ar-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2-a) 

cn 
pentru

ciul nostru cu Cehoslovacia 
e cel puțin la fel de greu ea 
acela eu Italia. E greu și pen
tru că am avansat in bătălia 
grupei — sper ca desfășurarea 
jocurilor să facă in așa fel in
cit jocul cel mai important, 
pină la urmă, să fie cel 
Cipru — ...e greu și

cehoslovacii, chiar dacă nu 
firma italienilor — asta e 

„vina" presei internaționale 
alcătuiesc o echipă de te

mut pentru oricine". Intervine 
Iorgulescu : „Și eu cred că

ci 
an 
Și



OMAGIUL ÎNTREGII NAȚIUNI Cărți noi

(Urmare din pag 1)

care-1 reprezenta fascismul, 
în organizarea acțiunilor 
antirăzboinice, apoi în crea
rea condițiilor pentru ieși
rea României din războiul 
antisovietic și in înfăptuirea 
revoluției antifasciste și 
antiimperialiste, de elibera
re națională și socială.

In acești ani dc luptă și 
grele încercări, dovedind 
inaite virtuți revoluționare 
și patriotice, P.C.R. a ciș
tigat adeziunea maselor 
largi populare, care l-au 
urmat, după eliberarea țării 
de sub jugul hitlerist. in 
august 1944, cu entuziasm 
și hotărire pe drumul trans
formării revoluționare a 
societății, pe drumul socia
lismului și comunismului. In 
anii care au trecut de la

Eliberare, visurile dc 
veacuri ale poporului nos- 
tru au devenit realitate sub 
călăuza dreaptă ți înțeleap
tă a partidului. Poporul ro
mân se mîndrește astăzi cu 
o țară liberă și independen
tă, mereu mai frumoasă și 
mai înfloritoare, o țară pu
ternic industrializată și eu 
o agricultură modernă, eu 
un înalt nivel de civiliza
ție și cultură, in plină afir
mare între națiunile lumii, 

îndeosebi în ultimii 18 
ani, de eind în fruntea 
partidului ie află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dezvol
tarea României socialiste a 
cunoscut un impresionant 
avînt care nu-și găsește 
precedent în intreaga istorie 
a tării. Marile împliniri din 
aeești eei mai fertili ani 
sint, firește, indisolubil le
gate de clarviziunea și jus-

tețea politicii promovată de 
partid, de secretarul său ge
neral. în jurul cărora stă 
mai unit și mai botărit ea 
oricind întregul nostru po
por, încrezător in conducă
torul său, în perspectivele 
propășirii neîncetate a țării, 
in ridicarea ei pe noi culmi 
de progres, civilizație și 
bunăstare, în edificarea so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul 
românesc. Iată de ee, la 
eea de a 62-a aniversare a 
sa, oamenii muncii din pa
tria noastră — români, ma
ghiari, germani, sirbi și de 
alte naționalități — expri
mă din inimă și cuget adân
ca lor recunoștință față de 
partid și de secretarul său 
general. Iar omagiul Între
gii națiuni se traduce in 
minunate fapte de muncă și 
creație.

CINE [ȘT1 DUMNEATA, CORNEL PENU?“/f

cu-

DOBRIN ÎNTRE ROSSI Șl EUSEBIO
— Nicolae Dobnn, am în

vins Italia, ce zici de asta ?
— Victorie de senzație ! Is

torică, bine s-a zis ! E o mare 
performanță a sportului româ
nesc, nu nifmai 
nostru.

— Credeai in
— Credeam I— 

tea jocului, am ___
Argeș, eparring-partner-ul na
ționalei. Am ințeles, atunci, 
eă „tricolorii" sint in vină, că 
e o atmosferă ca niciodată...

— Ce fel de atmosferă ?
— De liniște ! Ca niciodată, 

antrenorii și jucătorii au fost 
lisați să pregătească meciul 
așa cum știu ei. Aici a fost 
marele cîștig. Au dispărut sfă
tuitorii de ocazie, puzderia de 
țefuleți, șefi, parașefi, fiecare 
cu ideile lui, fiecare vrind să 
se spună că a contribuit și el 
la... Vedeți, așa a pierdut fot
balul nostru multe bătălii Prin 
implicarea neaveniților. N-am 
să uit meciul cu Ungaria, din 
72.

— Cînd ai înscris golul acela 
antologic?!...

— Atunci !... Ei bine, făcu
sem 1—1, la Budapesta, ne a- 
flam in fața unui mare rezul
tat, calificarea la turneul final 
al „europenelor", ne trebuia o 
victorie la București. S-au gă
sit. atunci, la sfătuitori de o- 
eazie, mamă, ciți mai erau ’ 
Toți „doctori" tn fotbal, toți 
specialiști peste noapte, cere 
n< învățau cum si atacăm, 
cum să lovim mingea mai bine 
ea să-i batem pe unguri. $t 
In atmosfera asta de vinzo- 
leală, de dădăceală siciitoare, 
ne-am pierdut. Pentru că n-a 
fost decit 2—2.

— Cu Italia a fost liniște !
— Așa trebuie procedat de 

acum înainte. Meciul cu Italia 
a fost gindit sub toate aspec
tele. in toate amănuntele De 
la adversar la noi. de la teren, 
nocturnă, la public. Totul a 
fost judecat, nimic n-a fost 
tnitmplător. Mircea Luce seu a 
fost lăsat să facă ce știe el, și 
rezultatul s-a văzut !

— Ce te-a impresionat cel 
nai mult la echipa noastră ?

— Dăruirea tuturor și 
turitatea.

— Mircea Lucescu n-a 
remarca nici un jucător 
echipa noastră tocmai pentru 
eă fiecare s-a dăruit exemplar.

a fotbalului

ea ?
Marți, inain- 

fost. eu F. C.

ma-

putut 
din

C. E DE
(Urmare din pag I)

bitre, fiind apreciată cu note 
ridicate.

Se află, de asemenea, aici și 
va apare tn concursul 
almbătă campioana 
absolută din 1981, 
sovietică Olga 
tn ce o privește 
pioana europeană a 
la ediția precedentă

de 
mondială 
gimnasta 
Bieerova, 
pe cam- 

absolută de 
_i a compe

tiției (Madrid 1981), Maxi 
Gnauck, aceasta s-a accidentat 
ta timpul antrenamentului des
fășurat ta sala Scandinavium și 
nu va mal concura, deoarece 
■ suferit o fractură a cotului 
ta timp ee executa un exer
cițiu la paralele. Dar la titlu 
mai țlrxtesc, pe Ungă Ecaterina 
Szabo, Lavtala Agache și Olga 
Bieerova, menționate deja, Na
talia Iureenko șt Elena SIșova 
(U.R.S.S.), Zee Grancearova 
(Bulgaria), pentru a ne referi 
la nomele cele nud des su
gerate ta cercurile specialiști
lor prezențl airi.

Pafl.o 2aSportul

Ai putea remarca pe cineva ?
— Ungureanu, Bolăni și Bă

lăci s-au detașat, oricum I Bă
lăci m-a impresionat teribil 
prin felul cum ■ jucat tactic. 
Se știa că Gentile U va marca 
strict in jumătatea lor de te
ren. De aceea Bălăci a venit 
mult inapoi să-și ia mingi, 
l-a plimbat pe Geniile și a de
reglat întregul ‘ * 
italian.

— Specialiștii 
că i-am bătut 
armele lor...

— Nu trebuie să fii mare 
specialist ca să vezi asta. Mir
cea Lucescu a studiat perfect 
adversarul și i-a aplicat un 
marcaj tip italian. Iorgulescu 
cel puțin a fost o revelație in 
această direcție. Nu aveam 
prea mare incredere in el, mai 
ales că adversarul lui direct 
nu se numea Cioacă sau Si- 
maciu, ci Rossi. Gino insă a 
făcut o partidă mare, ințele- 
gind că rolul lui e decisiv. $i 
Rednic, și Ungureanu au mar
cat excelent.

— Jocul nu l-am ciștigat 
insă apărîndu-ne L„

— Nu, jocul l-am ciștigat la 
mijloc. Aici am fost mai ma
turi decit campionii lumii, aici 
am gindit in acțiune mai 
Am gindit și am jucat 
bine, ista e adevărul.

— Dacă ai fi Bearzot, 
ai considera meciul ?

— Mi-aș

sistem defensiv

au emis ideea 
pe italieni cu

mult, 
mai

cum

scoate pălăria, 
mi-aș arunca pipa in fața na
ționalei României, felicitind-o. 
Revenind la jocul „squadrei 
azzurra", prefer si-l analizez 
in afara lui... Bearzot.

— Și jucătorii italieni ? 
cine ai remarcat ?

— Pe Rossi, in primul rind ! 
A fost., cel mai slab jucător 
italian ! Mai tot timpul a în
cercat si-l convingă pe arbi
tru ba ei e jenat, ba că e 
faultat, ba că adversarul a fă
cut henț... Rossi n-a mai fost 
Rossi de la Mundial, i-a lipsit 
scinteia care l-a făcut mare. 
Si nu uităm Insă ci și Iorgu
lescu are o „parte de vină" la... 
figurația lui Rossi.

— Și Zoff ?
— A fost un portar de hand

bal ! Surprinzător pentru 
experiența lui. Nu numai golul, 
dar și intervenția la șutul lui 
BBloni, de la începutul me-

GIMNASTICĂ

Pe

Slmbătă, de la ora 14 (ora 
locală), este programată la 
arena Scandinavium, prima re
uniune a concursului pentru 
individual compus, In care vor 
fi prezente și sportivele noas
tre Lavlnta Agache și Mihaela 
Stănuleț. In cursul după-amiezii 
va intra in Întrecere și Eca- 
terina Szabo, pozițiile de con
curs ale sportivelor noastre fi
ind stabilite prin tragere la 
sorți. Astfel că simbătS seară 
va fi cunoscută noua campi
oană europeană absolută, pen
tru duminică (oca 14) fiind fi
xate finalele pe aparate, tn 
care sperăm să fie prezente, 
cu șanse la locurile fruntașe, 
șt gimnastele românce. Con
form regulamentului, ta fina
lele pe aparate, fiecare țară 
poate fi prezentă ca maximum 
două sportiva ta fiecare pro
bă, ta ordinea mediilor din 
concursul general de stmbătă.

„Repetiția generală*  de vi
neri dupi-amtazt, desfășurată 
conform graficului de concurs 
ta sala Scandinavium, ne dă 
speranțe Intr-o hionoeri evo- 
tațta a gimnastelor românce ta 
eea de-a M-a edtfțe a Cam- 
ptonâtetar șatopoMi

ziului, au demonstrat ei mare
le Zoff și-a încheiat cariera.

— Zoff a anunțat că se va 
retrage din națională...

— Cred că și-a dat seama ei 
e momentul ! Trebuia «ă spună 
adio squadrei imediat după 
eiștigarea titlului mondial. Ie
șea in glorie. Așa, după polul 
de la București, iese cam pe 
ușa din dos...

— Ai jucat de două ori îm
potriva Italiei, la Napoli și la 
București.

— La acel 3—3, eind 
licitat Valcareggi—

— Italia de atunci a 
perioară celei care a 
acum, la București ?

— O. nu !.„ Italia de astăzi 
a fost mai bună. Nu jtentru că 
actuala Italie e campioana lu
mii, ci pentru că e mai puter
nici. Organizarea jocului e ca
tegoric superioară ! Acum, 
Insă, firește, campionii lumii 
urmează curba descendentă 
șsrezentă <n viața oricărei mari 
echipe. Italia a ieșit din cursa 
europeană. Cu tot respectul ee 
i-l port lui Bearzot, cred 
greșit neschimbind nimic 
acum.

— Apropo 
ciștigat-o ?

— Ar fi o 
considerăm 
pei. Realist,

m-a fe-

fost su- 
pierdut.

de grupă.

că ■
pină

Am

să ne 
gru- 

____ . . . Mir
cea Lucescu a refuzat, dealtfel, 
să se culce deja j>e lauri. 
Grupa se joacă. Fenlru că 
Suedia are +3 in „clasamen
tul adevărului" și joacă cu 
Cipru, la Stockholm, pentru că 
Cehoslovacia a făcut golaveraj 
cu Cipru și, la București, la 
15 mai. va încerca mai mult 
să ne împiedice pe noi să ju
căm. decit să joace, cum a fă
cut Italia Avem o șansă mare, 
dar trebuie si mai lupiăm... In 
fotbal, ca și in șah, finolurile 
contează.

— Să trecem la Eusebio !
— A fost la Craiova 1
— Nu. dar a fost echipa care 

l-a făcut mare. înaintea semi
finalei de la Craiova ai indi
cat o finală Universitatea — 
Anderiecht...

— Parcă numai eu ?/„. 
credeam că oltenii nu se 
reface după marea luptă 
Italia.

— Crezi că numai oboseala 
și-a spus cuvîntul ?

— $i oboseala și automulțu- 
mirea. Fizic, psihic. Universi
tatea Craiova n-a mai fost 
Cred că și atmosfera din 
i-a dăunat. Toți o vedeau 
nalistă, uiți nd ei Benfica 
invins la Roma...

— Ți-a plăcut Benfica ?
— Oho L. Ca ta perioada 

lui Eusebio ?... După părerea 
mea e cea mai bună echipă 
care a evoluat la Craiova. Ce 
organizare a jocului, ee con
traatacuri, cite ocazii !

— Și totuși, dacă, atunci, ta 
minutul 30. Cămătarii...

— Acela a fost momentul 
psihologic. Chiar daci n-a tn- 
trat tn finali, Craiova a fost 
insă revelația europeană a «- 
nului. Asta nu putem «ila !

Mircea M. IONESCU
(Din Interviul publicat de revista 
„Contemporanul" din 3S aprilie 

a-e.).

mare eroare 
ciștigătorii 
cum U știu.
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Mi se pare că abia ieri 
am încheiat, tulburat, pagi
nile „Internului gloriei**,  că 
intre această carte, apărută 
în 1981, și cea pe care abia 
am inchis-o nu există o 
delimitare, că „Ultimul a- 
părător*  este un fel de al 
doilea volum (fără o dis
tanțare temporală), deși su
biectele se află pe coordo
nate diametral opuse — 
prima abordind viața dură a 
ciclismului și cicliștilor, a- 
eeasta din urmă dedicată 
fiind unuia dintre eei mai 
mari bandbalisti ai noștri, 
imbatabilul Cornel Penu — 
și atmosfera conține mai 
mult oxigen. Este meritul 
de netăgăduit al autorului, 
colegul nostru Hristache 
Naum, care a știut să păs
treze de la o carte la alta, 
același puls emotional, care 
a găsit acele modalități de 
exprimare artistică de a 
face, dintr-o temă monoto
nă si aridă la' prima vede
re, o carte ce se citește pe 
nerăsuflate- Cînd scriem 
temă monotonă și aridă, 
ne gindim la faptul că În
fățișarea vieții și carierei 
unei personalități — in ca
zul nostru Cornel Penu — 
prezintă suficiente „capca
ne*  care pot transforma 
cartea într-o descriere pla-

tă, fără relief emoțional. 
Este ceea ce a știut înain
te de toate să evite cu în- 
demînare Hristache Naum 
în ultimul său volum, inspi
rat intitulat „Ultimul apă
rător**,  printr-o limpezime 
verbală, cu o cantitate de 
figuri de stil bine dozată în 
funcție de momentul pre
zentat. pe fondul unei va
rietăți de mijloace speci
fice gazetarului : interviu, 
reportaj, declarație, cronică 
etc. Alcătuit dintr-un apa
rent mozaic — impresie 
creată mai ales de datarea 
în timp a diverselor capi
tole —, întregul se alcătu
iește armonios, capătă 
loare și sensibilitate.

„Cine ești dumneata. Cor
nel Penu ?“ — iată între
barea cheie la care încear
că să 
Naum.
reportericesc 
terizează. Cu 
zie a omului 
zent în viitoarea competiții
lor ; cu acea zvîcnire ca a 
mingii spre poarta... ulti
mului apărător ; cu 
suris al lui 
„suris care a 
înnebunit un 
lespectatori", 
cândva scriitorul Radu Co- 
sașu. Dincolo insă de por
tretul acestui faimos por
tar, găsim, omniprezent, 
handbalul românesc. Cu 
succesele sale de neuitat, 
dar și cu clipele sale de a- 
mărăciune — fotografiile 
aduc din nou pe retină mo
mente de referință —, cu 
acea lume în care Gațu, 
Birtalan, Kicsid, Licu. Stin
gă și încă mulți alți 
handbalisti ne-au făcut să 
ne simțim la limita admi
sibilă a... electrocardiogra
mei ! Printre ei. si Cornel 
Penu...

Sint cârti care, citindu-le 
ai dori să nu se încheie. 
Este si cazul paginilor sem
nate acum de Hristache 
Naum...

răspundă Hristache 
Si o face cu harul 

care-1 carac- 
acea frene- 
mereu pre-

acel 
Cornel Penu, 

si a 
popor de te
cum a scris

uimit

Emanuel FANTANEANU

EXCURSII

DEBUTUL
- 3 
pe- 

eu CAILOR DE 2 ANI
!n 
ca

Pentru cel doritori, 
organizează excursii 
durata intre 3 și 10 
după cum urmează :
• In nordul olteniei 

zile și jumătate, in 
rioada 26—29 mai, 
prețul de 1 004 lei.

• în Moldova — 5 zile, 
perioada 18—22 mal, 
prețul de 1 440 lei.

• In Maramureș — 7 zile, 
in perioada 5—11 iunie, 
cu prețul de

• Turul României — 
zile, tn 
mal, cu 
lei.

înscrieri 
agențiile de
I. T.H.R. București din : str.
Luterană nr. 4 (tel. 14.21.77/ 
2958), Bd. Republicii 
68 (tel. 14.08.00), Cal. Mo
șilor bloc 55 bis *
II. 08.48), Bd. 1848 nr.

1 933 lei
10

perioada 20—29 
prețul de 2 700

și informații la 
turism ale

nr.
(tel.

_ Bd. 1848 nr. 4 
(tel. 14.98.81), Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 (tel. 15.74.11), 
str. Mendeleev nr. 14 (tel. 
59.37.60),. Cal. Grivițel nr. 
139, str. N. Tonitza nr. 13 
(tel. 14.95.94).

ANUNȚ
Universitatea cultural-știin- 
țlfică București, in colabo
rare cu Centrai de cerce
tări pentru educație fizică 
și sport și Consiliul muni
cipal pentru educație fizică 
și sport. anunță susține
rea conferinței cu tema : 
„Locul șl importanța clu
bului sportiv Dinamo in 
Istoria sportului românesc 
contemporan**..

Tema va fi prezentată de 
eoni. dr. Ni cu Alexe ta 
ziua de * mai 1983, ta 
Mis Dalles, la orele 12,30.

Miine dimineață, din reuniunea 
de pe hipodromul din Ploiești se 
remarcă Premiile Fetelor și Bă
ieților, în care î$i fac debutul 
caii de 2 ani. Programul reuniu
nii este bine alcătuit, cu alergări 
echilibrate cum va fi .Premiul 
Brebu“, un handicap cu multi 
concurent! cu șanse de victorie 
si un report de 3000 lei la pariul 
event cu alergarea următoare. 
Tot cu un fond de 3000 lei por
nește si ordinea triplă din cursa 
a 6-a, deci perspective bune.

Reuniunea de joi 5 mai a fost 
dominată de formația R.T. Nico
lae, care a cucerit două victorii, 
cu Sugiuc, adus cu precizie de V. 
Moise, și cu Habitus, al cărui 
trap a cam lăsat de dorit. Tufiș 
a condus din cap în cap si a 
dus prima victorie a lui R. Cos- 
ticâ. dar vrem să remarcăm mo
dul dezordonat cum a fost con
dus Efect de I. Crăciun (provo
care de busculadă). Galita, fntr-o 
formă excelentă, a reușit cea de 
a doua victorie consecutivă, iar 
tînărul D. Arsene si-a demons
trat virtuțile de conducător In- 
vlngfnd cu Istria, căci M. Dumi
tru l-a condus pe Herald fără 
nici un aplomb. Stația și-a adju
decat ultima alergare a zilei, iar 
Fănușa pe prima. Asupra victo
riei Fănușei revenim, deoarece 
ea era greu de anticipat față de 
ultimele performante, dar care a 
fost prompt speculată de unii 
inițiati, mai ales din rindul con
ducătorilor amatori care ar tre
bui să nu albă acces la graiduri 
în zilele de curse în care nu 
conduc.

AD'IIMSTRATIA DI STAI LOTO PDONOSPOR1 IRiFOR*lEAZA
• NUMAI AST AZI mal pot fi 

procurate bilete eu numerele a- 
lese de dv. pentru tragerea Loto 
1 de dutilnlcă 8 mal 1983, care 
va avea loc la ora 14 ta Bala du- 
bulul sportiv Progresul din Bucu
rești, str. ‘ 
n ti merele 
transmise 
ta cursul 
iltlmâ zi 
netar de participare la 
Pronosport de nllna,

• CIȘTIGURILB 
CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 4 MAI 1983. Categoria 1 
(13 rezultate) ; 4 variante 25%

dr. stalcovid ar. O ; 
dștlgătoare vor £ 

la televiziune șt sodic 
serii • Tot astăzi ste 
de depunere a buletl- 

eoncursul
CON-

a 26.337 lei ; categoria 2 (12
rezultate) : 11 variante 100%
a 2.670 lei și 88 variante 25% 
a 667 lei ; categoria 3 (11 re
zultate) : 65 variante 100% a 
436 lei și 951 variante 25% a 
109 lei.
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 6 
MAI 1983. Extragerea I : 30 73 
83 49 45 43 24 67 19 ; extra
gerea a Il-a : 56 22 25 82 15 9 
3 84 14. Fond total de rfști- 
guri : 1.136.966 lei din care
337.196 lei report la categoria L

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. '
1:40,9, ___
24. Cursa a Il-a 
can) 1:36,2, 2.
Cota : dșt. 8, 
ord. triplă 44. Cursa
Tufiș (R. Costică) 1:33,0. 2. Onix. 
Cota cîșt. 1,80, ord. Închisă, ev. 
S, triplu 1—2—3 122. Cursa a 
IV-a : 1. Istria (D. Arsene) 1:29,5, 
2. Siderala, 3. Herald. Cota : cîșt. 
2,60, ord. 11, ev. ăl, ord. triplă 
218. Cursa a V-a : 1. Sugiuc (V. 
Moise) 1:30,9, 2. Copăcel. Cota : 
clșt. 1,40, ord. 37, ev. 14, triplu 
3—4—5 154. Cursa a Vl-a: 1. Habi
tus (R. I. Nicolae) 1:35,4, 2.
Simbria. 3. Graur. Cota : cîșt.

’ - 10, ord. triplă 91.
I. Stația (M. Du- 
Horls. Cota : clșt.
II, triplu 5—6—7

Fănușa (V.
2. Jep. Cota :

1.
Vesel, 
ord.

(R. I.
____ L.. 3.
1,2#, ord. 8. ev. 
Cursa a vn-a : 
mitra) 1:31,1, 2. 
3. ord. 8, ev.
139.

Pătrașcu) 
clst. 4, ord. 
Galita (Sol- 

3. Timona. 
1,40, ev 14, 
a III-a : 1.

A. MOSCU



La Kiev, o îinală inedită a campionatului european de rugby ’83: U. R. S. S. — Romania

ECHIPA NOASTRĂ VA TREBUI SĂ JOACE SCRISOARE DESCHISĂ CAERE MIRCEA PARÂSCHIV,
CA O ADEVĂRATĂ CAMPIOANĂ!

Opt zile ne mai despart de 
meciul de rugby de la Kiev, 
decisiv, pentru că învingătoa- 
rea va cuceri „Cupa FIRA“, și, 
în același timp, inedit prin 
faptul că pentru prima dată 
titlul european și-1 vor dispu
ta reprezentativele României 
și Uniunii Sovietice, deoarece 
echipa Franței, cu două în- 
fringeri (România și U.R.S.S.) 
și o egalitate (Italia), a ieșit, 
Ia această ediție, din cursă... 
Sigur, rugbyștii sovietici vor 
mai avea de trecut un hop 
inaintea confruntării cu sporti
vii noștri : la 11 mai. tot la 
Kiev, ei vor juca cu XV-le 
Marocului, dar este de presu
pus că acest meci nu va în
semna în ultimă instanță mai

mult decît o... partidă de pre
gătire.

Pentru rugbyștii tricolori — 
neinvinșl în competiție —, 
partida de la Kiev este ultima 
lor Încercare din acest sezon, 
in timp ce sovieticii vor mai 
avea o deplasare, grea, la Ca
tania, unde vor întllni Italia, 
dar la ora acelei partide, din 
22 mai, toate jocurile vor fi 
făcute, cu o săptămînă înain
te la Kiev, unde — sperăm — 
rugbyștii noștri vor realiza cea 
de a cin cea victorie !

Echipa noastră iși desăvir- 
șește pregătirile la București, 
la ele lutnd parte 26 de spor
tivi (dintre cei anunțați de 
ziarul nostru absentează doar 
pilierul băimărean Csoma). Să

vedem ce noutăți ne va mai 
aduce meciul de verificare de 
astăzi după-amlază, cu XV-le 
Stelei, de pe terenul din Bd. 
Ghencea.

Din tabăra sovietică nu a- 
vem prea multe vești, știm 
doar că din echipa pe care o 
vom Întâlni duminica viitoare 
nu vor lipsi cunoscuții inter
naționali Bobrov, Mironov, 
Kliucnikov, Berzin, Sliusar, 
Barinov, Tihonov, Șevcrev etc.

Partida de la Kiev va fi 
condusă de cunoscutul arbitru 
Italian Natale Cadamuro. 11 
informăm, totodată, pe cititorii 
noștri că se duc tratative pen
tru ca întâlnirea — care va 
decide noua campioană a Eu
ropei la rugby-— să fie trans
misă de postul nostru de te
leviziune. CD. C.)

ȘTIINȚA PETROȘANI A ClȘTIGAT „CUPA FEDERAȚIEI"
Pentru prima oară rugbyștii 

din Valea Jiului iși înscriu nu
mele în tabloul de onoare «1 
„Cupei federației". Aceasta du
pă ce ieri după-a miază, la Sta
dionul tineretului d.in Capitală, 
știința Petroșani a ctștigat cu 
6—3 (3—3) meciul hotărâtor pen
tru cucerirea troteuluL, susținut 
In compania Politehnicii Iași. 
A fost o finală jucată la înal
tă tensiune, care — fără a avea 
atributele unul spectacol de 
calitate — a plăcut prin anga
jarea echipelor, lupta la nivelul 
grămezilor fiind extrem de dîr- 
ză. Cu un plus de decizie, cu un 
lider (Ortelccan) evolutad aa 
în zilele lui de glorie, bine 
secondat de Petre, FI. Ion, Pala- 

mariu, Bonea, Chiriac, Medra- 
gonie șl ceilalți. Știința se con
stituie intr-o învingătoare me

rituoasă. De partea oealaltă. 
rugbyștii moldoveni au m un alt 
mult pe înaintare, tanpresionlnd 
mal cu seamă travaliul „vetera
nului*  Nemesniciuc, dar nu au 
mal arătat cunoscutele k>r vir
tuți In atac. Se pane că obo
seala și-a spus cuvintuL. Poli
tehnica susțtnlnd cu două zile 
înainte o semifinală (cu XV-le 
băimărean) mai solicitantă decît 
adversara de teri. Pentru modul 
cum au tratat competiția. a- 
junglnd pînă în partida deci
sivă, ambele formații merită 
toată lauda.

Intr-un film al jocului de re
ținut este mai ales duelul 
trans former iler. GH. DINU a 
marcat la doar două minute de 
La fluierul inaugural, din lovi
tură de pedeapsă, pentru ca M. 
MITTTELU să aibă o reunită a-

Palamariu (Știința) pasează balonul după o grămadă
Foto : Dragoș NEAGU

semănătoare îa rain. 28. după 
două execuții infructuoase (min. 
16 |4 LR. Au ratat apoi fie
care : Dinu în dnd rinduri — 
minutele 32. u, 46, 54, 67, Mltl- 
telu ta două — min. 37, In bara 
orison taU, <1 44. Rezultatul a 
foat fixat de BOXEA. prin ir-un 
drop sigur, spectaculoa, In min. 
63.

Arbitrul M. Gavrid a condus 
cxifuz formațiile: ȘTI1NJA
(antrenor C. Budică) : Dinu — 
ejbre, Ghiță, Medragonie, Ca

nă — Chiriac Bonei — FI. Ion, 
Palamariu, Viciu — Drumea, 
Șiuinsebl — Petre, Ortelecan*  
Sandu ; POLITEHNICA : Vasl-
lio — Nistor, L Mititelu, Crețu, 
Băetu — M. Mititelu, Doroftei — 
Nemesnlciuc, I. Constantin, Ga- 
vrilet — Cristei, Andrei — Pă- 
trăhău (Petru), Vaslui an u. Tu
nam.

In partida pentru locurile 3—4, 
Știința CEAUN Baia Mare a a- 
vut probleme doar o repriză cu 
Steaua, lidera campionatului 
jucînd Insă fără oomponenții 
loturilor, In schimb, cu mulțl 
juniori. Băimărenll (și ei cu Ur 
nele noutăți) au făcut spectacol 
în partea a doua a întîinirii, 
iimpunîndu-se fără drept de a- 
pel : 31—13 (12—13). Au înscris
PUJINA (cei mai bun din teren) 
2. URDEA, MTHALTZ — eseuri, 
ciolpan 3 l.p. și 3 transfor
mări, respectiv ENACHE și MIN- 
CEA — eseuri, OSIAC — l.p. 
șl transformare. A arbitrat Gh. 
Bănceanu.

Geo RAEȚCHI

căpitanul echipei naționale
Iți adresez aceste rinduri pentru că. prin calitatea ca |l ra Încredința^ 

tu ești aceia căruia H revine marea răspundere da a li, acola la teraa, cea» 
ducătorul, tactic și moral. al echipai care ta macisd da ta Dac va lupți 
pentru prestigiul tuturor rugbyștilor dta România.

Meciul acosta pune ta joc. pentru prima oară. Intre echipa noastră șf cea 
a Uniunii Sovietice ideea supremației rugbystice contlooeteJa, fiindcă tovtta 
gâtoarea acestei partide va obține titlul de campioană europeană. Noi «■ 
ciștigat titlul de-a lungul anilor, de citeva ori, sovieticii l-ar putea dobtadl 
acum pentru prima oară. Șl, e ftim cu toții, vor lupta dta răsputeri să Ml 
scape această ocazie. Numai că echipa noastră nu e e echipă oarecare. 
Ea este reprezentativa unei mișcări rugbystice valoroase ți vechi de peste 
70 de ani șl reprezintă nenumărate generații de rugbyști care, de la cete 
mai celebre nume de internaționali, unii dintre ei intrațf ta legendă, 
pinâ la cel mal tineri — juniori sau cădeți —, anonimii Jucători de club, ee 
simt acum implicați cu tot orgoliul lor sportiv ta această partidă. De aceea 
acest joc - căci rugbyul nu este la urma urmei deeft un }oc - poartă a 
semnificație deosebită : aceea de a dovedi că sîntem mal stăptai pe ade
vărurile Iul fundamentale, mal inventivi, mal rutinațl șl mal siguri In acțhe*  
nile constructive decît partenerii noștri de joc. Șl că întregul rugby din țata 
noastră are chipul pe care-l va arăta ta această confruntare : nobil, gene
ros, creator, lata scopul acestor rinduri.

lata și citeva sugestii privind modul de abordare a acestui Joc t
— atacați cu toate baloanele pe care le veți obține ;
- repliați-vâ neîncetat către viitoarele locuri do aglomerare j
— lansați atacuri la mină cu înaintașii și continuați le apoi cu linia do 

treisferturi, urcată mult la nivelul acestor manevre ;
- jucați grupat pe înaintare, nu vă imprăștiați pe teren căd trebuie ei 

ciștigați cit mai multe baloane, nu numai ca să lipsiți advemarul de
ci, mai ales, ca să atacați cu ele ;

— urmăriți prompt orice pătrundere individuală ta chnpui advers șl pasați 
ia timp partenerilor care vă urmează ;
- nu șutați in margine sau undeva aiurea ta teren înainte de • încerca 

sâ faceți o pasă, măcar o pasă, apoi încă una...
In rest tint convins că veți placa, veți talono, veți prinde mingi ta tușe_ 
Sigur, aceste sugestii sumare țin numai de domeniul tacticii generale yl 

al principiilor elementare, dar ele vor să spună clar un lucru esențial : ta 
Kiev echipa noastră trebuie sâ atace I Sâ joace, să construiască faze crea
toare de spectacol și aducătoare do victorie. Să învingă, dar să șl convingă 1 
Sâ demonstreze că este e adevărată campioană. Și acest lucru este posibil, 
perfect posibil, căci echipa noastră este bogatâ în jucători de valoare. Așa 
cum a dovedit-o în meciuri mal grele contra Noii Zeelande, Țârii Gallloț 
Irlandei, Scoției și, do atlteo ori, in fața Franței.

Cu aceste gîndurl. Fț4 doresc succes ție și colegilor tăi și te asigur câ nd 
toți cel ce iubim rugbyul, rugbyul cel adevârat, vă vom urmări cu deplină 
încredere.

Dumitru MANOILEANU 
antrenor, maestru al sportului

Nc apropiem de iinl$ In campionatele de Handbal

DERBYUL STEAUA-H.C. MINAUR DOMINĂ 
0 ETAPĂ CE SE ANUNȚĂ AGITATĂ

Turneul fruntașelor Diviziei „A“ de baschet (m)

iN DERBYUL DE IERI, I.C.E.D. - FARUL 83-75
CONSTANTA, 6 (prin telefon), 

în vreme ce Dinamo — actuala 
lideră a clasamentului (77 p) sl 
Steaua (76 p) continuă să „ga
lopeze" pînă la ultimul turneu 
(București, 25—29 mai), cdnd 
meciul direct dintre aceste echi
pe va decide campioana Ro
mâniei la baschet, două dixvtoe 
celelalte participante la grupa 
1—€, Rapid șl Farul. își dispută 
' ' 3. Desigur, rezultatele

mare 
clasamentul 

sint și 
j înregis- 

celorlalte 
Intr-o 

a 
tur- 

I.C.E.D.,

locul 3. Desigur, 
dintre aceste formații au 
importanță pentru < * 
final, dar însemnate 
scorurile pe care le 
trează în compania 
partenere de întrecere, 
astfel de întâlnire, FARUL 
jucat în etapa a 3-a a 
neulul constănțean cu ' 
aceasta din urmă clștigînd ou 
83—75 (53—40). Liniștea din re
priza I. cind buoureștenil au 
condus șl cu 15 puncte, nu pre
vestea „furtuna" din repriza 
secundă, cind meciul a de
venit foarte „gălăgios*  pe teren, 
pe banca rezervelor și in tri
bune. Constănțemil s-au apro
piat pînă la 3 puncte (72—75 in 
min. 38), dar atit. Au înscris : 
Grădișleanu 27, Chircă 18, Car
pen 14, Voicu 14, Pogonaru 6, 
Ardelean 4 pentru învingători, 
respectiv Băiceanu 21, Martines- 
cu 16, Mănăilă 12, Spînu 8. Cu-

coș 7, Radu 7, Moldoveanu 4. 
Arbitrii L Szabo și L Georgiu 
au intlmplnat serioase dificul
tăți din oauza atitudinii unor ju
cători, dintre care Pogonaru și 
Radu au rost «Urninați pentru 
injurii reciproce, iar Băiceanu 
șl Ardelean sancționați cu tault 
tehnic.

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
SIBIU 74—55 (30—13 I). Timp de
19 minute, siblcnll s-au chinuit 
să .pună*  două cifre una lingi 
alta pe tabela de scor ! Rar ne-a 
fost dat să vedem o astfel de 
.performanță*  la o participantă 

la grupa 1—0. Alta avea să fie 
Lisă replica echipei din Sibiu în 
repriza secundă, pe care a și 
cîstlgat-o cu 42—3S In fata ambi
ției studenților de a șterge Im
presia nefavorabilă din prima 
repriză, dlnamovljtii au rămas 
la început Indiferenți, dar din 
min. 35, cînd mal aveau doar 5 
puncte avans (55—W), el au luat 
focul In serios sl au dat întrece
rii un contur mal aproape de

înscris : Niculescu 
Popovici 10. Brabo-

realitate. Au
25. David 14.____ ____ ______
veanu 8, Vasllică 4, Lefter î, VI- 
nereanu 5, Marinache 6 pentru 
învingători. respectiv Breix 
Palhegy 11, Dăian 10, Apostu 
chirflă 1, Bleanu 2, Tonca 
Kineses 4. Au arbitrat bine 
Oprea și N. Constantinescu.

STEAUA — RAPID 97—81 
(îl—4Z). Relevantă ambiția rapi- 

dkștilor ~ “
proape 
stelis tL 
succea 
seama __ _

unele momente
55—51 (min. 84). Au înscris : V. 
ion 16, Ermurache 14. Cemat 1J. 
Scariat u, Bărbulescu 12. Oczeiak 
8. Netolitzchl 8, Opșitaru 6 Cl- 
pușan 4^ Brănlșteanu 4 pentru 
învingători, respectiv “ 
Mi huțl 22. Fiu tur aș 
6. Bulan cea 6, Suciu 
dus cu unele scăpări 
cu si L David.

Adrian VASILESCU

K. 
i.
4, D.

de a k afla cit mai a- 
(ca joc si ca scor) de 

Eforturile lor au avut 
în parte daci ținem

de diferența mică din
43—46 (min. lf),

Caralon 14. 
29. Dăescu 
3 Au con- 
A. Nicules-

Penultima etapă a celei de a 25-a 
ediții a campionatelor de hand
bal, Divizia .A“, programată 
miine. este dominată de derbiul 
STEAUA — H.C. MINAUR BAIA 
MARE, adică de meciul dintre 
rrimele două clasate în ierarhia 
celor 29 de etape desfășurate pî
nă acum.

Meciul acesta reprezintă pentru 
formația campionilor un test al 
ambiției lor de a termina în for
ță campionatul (si, poate, pentru 
a uita eșecul de la Cluj-Napoca, 
cauzat — după opinia lor — de 
o scădere a tonusului, dar sl de 
greșeli evidente ale cuplului de 
arbitri D. Purică — V. Erhan), 
în timp ce pentru H.C. Minaur 
însdbmnă posibilitatea de a-$i 
a sigura, prin victorie desigur, lo

cul al II-lea în ierarhia definiti
vă a întrecerii. O întîlnire în ca
re vom putea urmări — nu cu 
mult timp inaintea reunirii lo
tului — o serie de «tricolori- dia 
echipa olimpică : Vasile Stingă, 
Nicolae Munteanu. Marian Dumi
tru, Măricel Voi nea, Iosif 3o- 
ruș ș.a.

Campionatul feminin progra
mează și el marele derby : CHI
MISTUL RM. V1LCEA — locul II 
— primește vizita liderului, ȘTI
INȚA BACAU, intllnire care poa
te fi hotărîtoare pentru cfștigarea 
titlului. Imaginabil interesul ma
jor stîrnit de acest med pe Va
lea Oltului. înainte de a vorbi 
despre alte partide — șl ele da 
evident interes — lată programul 
rundei a 21-a :

Buh uși 
Timișoara 
Arad 
Oradea 
București

MASCULIN
C.S.M. BOBZEȘTI— UNIV. CRAIOVA 
POLITEHNICA—DINAMO BUCUREȘTI 
CONSTRUCTORUL—BELON SAVINEȘTI 
CONSTRUCTORUL—IND. CARPAȚI MIRSA 
STEAUA—H.C. MINAUR BAIA MARE 

(sala Floreasca. de la ora 17.45)
Meciul Dinamo Brașov — Universitatea Cluj-Napoca a fost 

nat pentru ziua de 12 mal.
FEMININ

: C.S.M.—MUREȘUL TG. MUREȘ
: HIDROTEHNICA—A.E.M. TIMIȘOARA 
: TEXTILA—PROGRESUL BUCUREȘTI 
: TEROM—RULMENTUL BRAȘOV 
: CHIMISTUL—STIINTA BACAU 
t CONFECȚIA—C.S.M. ---------------

Floreasca, de

Sibiu 
Constanța 
Buhuși
Iași 
Rm. 4 îlcea 
București SF.

la ora 16,30)
GHEORGHI

aniP

(sala

Privind programul penultimei 
secvențe a campionatelor, iese in 
evidență întflnlrea masculină Po
litehnica Timișoara — Dinamo 
București, precum si cele de la 
Arad si Sâ vin ești, in care — în- 
fr-o dispută indirectă — Univer
sitatea Craiova Încearcă să se 
salveze in extremis de la retro
gradare in dauna echipei Relon

GRUPA 7-12
In sala Floreasca din Capitals 

a continuat penultimul turneu al 
grupei valorice 7—18 a campiona
tului national de baschet mascu
lin. Rezultate :

SPORTUL STUDENȚESC — 
POLITEHNICA IAȘI 80—«S (40—38). 
In vervă deosebită, bucureștenll 
au obținut o victorie meritată la 
un scor categoric. Au Înscris : 
lonescu 22, Georgescu 12, Con- 
stantinescu 12, Dăian 10, Petrol 
8, L. Popescu 8, Condescu 6, D. 
Popescu 6, Dănăiață 5 pentru în
vingători, respectiv Boișteanu 23, 
Dănăilă 13, Mihăilescu 11, Mol- 
sescu 10, Anton 7, Gligor 8. Bah- 
rin 8. Arbitri : I. Breza șl E. 
Szilvesler.

DINAMO ORADEA — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 91—74 
(51—33). Joo la discreția orădenl- 
lor ; clujenii au înregistrat a 
treia înfrîngere în acest turneu I

C.S.U. BRAȘOV — IMUAS 
BAIA MARE 74—7» (36—40).

Programul ultimelor zile : sîm
bătă, de la ora 15,30 : „U“ —
IMUAS, Sportul studențeso — 
C.S.U., Politehnica — Dinamo ; 
duminică, de Ia ora 9 : IMUAS 
— Politehnica C.S.U. — „U“, Di
namo — Sportul studențesc.

Nicolae TOKACKK — coreSD

Divizia „A" de polo, seria a ll-a
Alte două etape, ieri, la bazi

nul Floreasca, in cadrai primului 
tur al campionatului Diviziei „A*  
la polo-serla a doua. Caracteris
tică competiției este dorința de 
afirmare a tinerilor, echipele fiind 
obligate să folosească un număr 
ridicat de juniori... Dimineață, 
Mureșul Tg. Mureș s-a impus, 
după un meci sub semnul echili
brului sensibil. In fața Progresu
lui oradea : 10—9 (3—2, 5—3, 1—2, 
1—2). Au marcat Iakab 2, Kls- 
mlkl 2, Szentmarton 2, Klss, 
Szabo, Canea, P&ltlneanu pentru 
Mureșul, respectiv Orban 3, Co- 
tranța 2, Vesa, Hegyesi, Hara- 
bula, S. Boroș. Au condus V. 
Medlanu șl A. Czegeny. Industriei 
Unii Timișoara l-a fost opusă o 
dtrză rezistență din partea foarte 
tinerilor jucători de la C.S.Ș. 
Triumf București, dar experiența 
sa superioară și-a spus cuvintul: 
10—6 (3—2, 2—1, 3—1, 2—2). Rea
lizatori: Andreescu 3. P. Boroș 3. 
N. Toth 2, Manea, S. Toth (I.L.T.), 
Lupaș 3, Angearu 2, Nemolanu. 
Arbitri au fost A. Soos — A. 
Gere. Pentru lotul juniorilor mici, 
condus de exigentul Gh. Zamfi- 
rescu, lot care evoluează sub 
.culorile*  liceului D. Bolintineanu, 
flecare partidă reprezintă o lec
ție, pentru care primește nu o 
dată notă bună. Ca Ieri dimi
neață : 9—5 (2—2. 2—1, 3—0, 2—2) 
cu Politehnica Cluj-Napoca. De 
notat că unii component! ai săi

IN PRIM-PLAN, TINEREȚEA.
susțin și trei jocuri pe z! — ju
niorii Stelei, de pildă. Au înscris 
Geantâ 3, Zaharia, Fruth, Geam- 
bașu, Nuțu, Tu fan, Chim, respec
tiv Marcu 2. Iepure, Radar, MuJ- 
nai. Au arbitrat B. Bâjenaru — 
S. Karacsonyi. (G. R.).

După-amlază, Politehnica a reu
șit o neașteptat de clară victorie: 
17—1 (3—3, 4—1, 4—3, 6—2) eu
Mureșul, cel mai eficace jucători 
al clujenilor fiind frații loan, 
care au Înscris împreună 8 punc
te. Au arbitrat M. Ștefan șl Șt. 
Karacsonyi. Cu un final mal

bun. L L. Timișoara a trecut de 
Progresul, la scorul de 6—4 (2—1, 
l—1, 0—2, 3—0). Manea, Fărcuță 
(I.L.T.). respectiv Sllijan Înscri
ind cite doua goluri. Arbitri : 
V. Golan șl A. Soos. In meciul 
celor mal tinere formații, 
□. Bolintineanu a învins 
C.S.Ș. Triumf cu 9—5 (5—1, 
0—8. 1—2), Geantl, de la echipa 
ciștigătoare șl Florez (ambii 3 
goluri fiind cel mal eficace. Au 
condus Gh. Nistor — A. Czegeny.

Astăzi, de Ia ora 19, ultima 
etapă a primului tur.

Lie. 
pe 

3—2,

Sâvinești. în 
nîn, partidele 
mentul Brașov șl 
Constanța — A.E.M. 

pot fi socotite
deosebită pentru configurația fi
nală a clasamentului.

Marele număr de meciuri ca 
tendere în disputele pentru locu- 
rl’e de ne podium sau pentru 
evitarea retrogradării vor trebui 
să aibă create cele mai buna 
condiții de desfășurare. Ar fi fi
resc ca fiecare dintre ele să bene
ficieze de un observator federal, 
de un tehnician neutru, care sl 
poată atesta dacă rezultatul fi
nal este în concordanță cu cela 
desfășurate în teren sau este vi
ciat de arbitri. Aceasta pentru 
că în ultimele etaoe numărul ar*  
b’trajelor slabe (unele acuzate 
chiar de a fi fost părtinitoarei 
s-a mărit sl aceasta este în dau
na progresului hand naiului nos
tru. Nu este suficient ca în sala 
Floreasca să se afle două treimi 
din membrii Biroului federal 
centru a se asigura întregii eta- 
oe climatul de fair-pla/ șl oblro
ti vîtate necesar...

campionatul 
TEROM Iași

feml-
- Rul- 

Hidrotchnlca 
Timișoara 

de Importanți

Azi și miine,

In Capitală
UN ATRACTIV CONCURS INTERNATIONAL 

DE LUPTE GRECO-ROMANE Șl LIBERE
Astăzi și miine, la sala de 

atletism de la complexul spor
tiv „23 August" din Capitală — 
o atractivă competiție interna
țională de lupte greco-romane 
și libere, la care participă 
„speranțe olimpice" (17—20 de 
ani) din Polonia, R. D. Ger
mană, Ungaria și, firește din 
țara noastră. Cu siguranță, în
trecerile vor prilejui un fru
mos spectacol sportiv si. in

același timp, un prilej de afir
mare a celor mai talentați ti
neri luptători in perspectiva 
marilor competiții ale seniori
lor. In echipele noastre repre
zentative au fost selecționați o 
serie de luptători cunoscuți de 
pe acum printre care Ilie Min
ți, Sorin Herțea, Ion Grigoraș, 
Ion Mavlea, la greco-romane, 
Laszlo Gergely, Ciprian Radu, 
Alexandru Ballay, la libere.

Iată programul celor două 
zile de concurs : sîmbătă, de 
la orele 10—13 și 17—20, iau 
duminică, de la ora 10—13 fi
nalele și, în continuare, festi
vitatea de premiere.

Sportul|Pog.q3-o



PRIN MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALĂ „DAI 

SPRE UN NOU AVÎNT AL MIȘCĂRII DE EDUCAȚIE E

Zilele frumoase ale lunii mi sporesc, 
firesc, atracția stadioanelor, a tuturor 
bazelor sportive. Peisajul „Daciadei*  

capătă noi contururi, noi dimensiuni și, de
sigur, mai multă vigoare șl frumusețe. In 
toate județele tării, „Daciada*  se înscrie la 
loc de frunte In preocupările și acțiunile or
ganizate de toji factorii cu atribujii pentru 
co marea competiție națională să contribuie 
la un nou avînt al mișcării de educație fizică 
și sport din patria noastră, la creșterea apor
tului acesteia la formarea și educarea să
nătoasă a tinerei generații pentru muncă |i 
viață.

Consemnind, in acest număr, doar ctteva 
din aspectele infinite in activitatea de masă, 
dar și de performanță desfășurată sub ge
nericul „Daciadei”, ne exprimăm convingerea 
că în perioada următoare se va trece și mai 
hotărtt la organizarea sistematică de acțiuni 
cultural-sportive și la permanentizarea siste- 
mului competițional atit la nivel local, cit p 
la nivel național, pentru ca, Intr-odevâr, „Da
ciada" să devină, cit moi curind, o uriașă 
mișcare sportivă care să angreneze pe toți 
cetățenii țârii In practicarea educației fizice, 
sportului și turismului.

MIȘCAREA IN AER LIBER»
IZVOR DE SANATATE

Opinia Ar. Marin STOICA, șclul cabinetului de ■edidai
a muncii din cadrul Policlinicii Galați

Una dintre cerințele prinaor- 
dtate ale marii competiții na
ționale -Daciada*  este cuprin
derea In practicarea sistematică 
g exercițiilor fizice, aportului și 
turismului a Întregii populații. 
Importanta deosebită a acestui 
obiectiv esențial rezidă ta efec
tele pozitive — demonstrate 

. științific — pe care mișcarea, 
sub toate aspectele ei. le are 
asupra sănătății fizice și inte
lectuale a oamenilor de toate 
vtrstele. asupra capacității de 
muncă, a randamentului si con
centrării ta procesul muncii, 
ta această idee, am solicitat o- 
oinid si argumente medicului 
Marin Stoica, șeful cabinetului 
de medicină a muncii din ca
drai PolicHncii municipale Ga
lati

— Pentru început, stimate to
varășe doctor, am vrea să ne 
expuneți punctul dv. de vedere 
privind contribuția practicării 
■portului ri exercițiului fizic ta 
întărirea sănătății oamenilor 
■randl st implicit, reducerea 
■umărului de scutiri medicale... 

Practicarea ristematleă ri

-SĂRBĂTOAREA
CIMNASIltll"
Bata ■porturilor dta 

W a ekaduR « toedHă 
manifestațte ■portivă. J- 
■rttetă de comisia hxfe- 
tesnă a Jtasdadei”. sab 
genericul „Festivalul de 
șimnastteă ai «țevilor*.  
Parte 3 000 de elevi pă- 
«tati st cadre didactice 
ea asistat ta • demons
trație de jeratic d fniara- 
•ete, de armonie d pre- 
«tete ta mișcări. realizată 
da ansamblurile de gim
nastică ritmici ale Scolii 

uz, g gg Liceului 
tedurtrtal t pregătite eu 
multă paatane de pred. 
<* Bad*.  anaambhzri 
laureate la mai multe e- 
<HțH «te Jtactadrf*.  Pe 
Boltii reușitele retor două 
ansambluri, spectatorii au 
aedaodat la scenă deschi
și «I evoluția rtervflor de 
la Școala generală nr. 8 
torot Llgla Casai). dan
surile tematice „Recreația 
seara*  (Șc. gen. nr. T — 
preț. Zenlca Mlroo). 
-Jocuri muzicale ta re
creație*  (Se. gen. 14 — 
prof. M. Blșoc d taviti- 
toarea Maria Buzdugan). 
„Dans modern*  (Liceul 
Nlcolina — prof. Remus 
Pop rt Alex. Sebesy).

Numeroase alte reprize 
de gimnastică ritmici si 
sportivă au Întregit pro
gramul. Acest amplu si 
reușit festival s-a Înche
iat eu un splendid tablou 
de dans tematic intitulat 
sugestiv „Simfonia Picii*,  
executat cu măiestrie de 
ansamblul ȘcoBl genera
le BT. (.

AL NOUR, coresp.

organizată a sportului și exer
cițiului fizic, a turismului și 
drumețiilor eondue, o recunoaș
tem eu toții, la creșterea capa
cității de muncă, a rezistentei 
la îmbolnăviri, menținerea unui 
tonus neuropsihic ridicat ; eei 
eare practică sportul sint mai 
agili, mai bine dispuși, iar a- 
portui lor în procesul de pro
ducție este, indiscutabil. mult 
mai substanțial.

— Ne puteți oferi âteva e- 
xemple concrete din cadrul În
treprinderilor gălățene ?

— Desigur. Iată, de pildă, la 
unitățile economice cum sint 
Cooperativa „Muncă și Artă”. 
LJ.T.L.. I.N.E.T.O.F., Șantierul 
Naval, nnde se practică eu re
gularitate fie gimnastica la lo- 
eu! de muncă, fie alte aotivităti 
sportive de masă, numărul, de 
scutiri medicale este mult Ănai 
redus față de altele ea între
prinderile textile si întreprin
derea de morărit și panificație, 
unde, datorită faptului eă feno
menul sportiv este tratai eu
superficialitate, cazurile de îm
bolnăviri stat mult mal 
veute.

— Dintre cei care vin 
ta cabinetele medicale ale 
prinderilor, dti ar putea
■eutirile medicale ? Ce maladii 
ar putea fi prevenite crin 
practicarea sportului ?

— Din experiența pe eare • 
■aa, pot afirma eă eei puțin 40 
ta suta din eoi «are apelează 
ta prezent ta serviciile cabine
telor medleale ar putea evita 
■eutirile medieale dacă ar fi

free-
zflnie 
Intre- 
evita

VOCAȚIA CROSURILO
9

ta

C.J.E.F.S. Dolj. Constantin 
Bogdan, de la care căpătăm o 
serie de detalii privind „se
cretele” succeselor pe care le 
obține crasul ta rîndul craio- 
venilor de toate virstele. De 
fapt, explicația este simplă : o 
foarte riguroasă organizare a 
acestei activități atit de acce
sibile si atit de binefăcătoare 
sănătății, de la nivelul unități
lor de bază pină la competiții
le mari cu caracter județean, la 
care iau parte chiar mai mult 
de 20 000 de eoncurenți I Ast
fel, de pildă, In fiecare săptă- 
mlnă, in fiecare unitate școlară 
■e organizează concursuri de 
selecție (care, ta tlndul lor, 
presupun și antrenamente pre
alabile) pentru alcătuirea echi
pelor care participă tatr-un 
campionat pe categorii de 
vtrstă, organizat ta mai multe 
etape, toamna și primăvara.

Acest sistem Divizie, in eare 
se desfășoară Crosul pionieri
lor și Crosul tineretului, a de-

venit extrem
„Marele ei 

ani in ceea e« 
eiparea provi 
această perm: 
surilor in l 
ține să subliz 
Fină acum ei 
petițiile de I 
organizate de 
eu ușurință el 
efectul unor 
tente, iar ca 
participarea « 
impusă din ■ 
neau in ținui 
Iau chiar să I 
start sau, ren 
Ia alergare. I 
mea vine ta I 
și fără a ne] 
mari dc mol

Creșterea I 
surilor are al 
ții : existențJ 
unui traseu I 
pentru cros, I 
toate etapelel

In toate sectoarele Capitalei

AZI Șl MÎINE, NUMEROAS
ACȚIUNI SPORTIVE

in aer liber, prilej 
o fac și acești tineri

Flnalul acestei săptă- 
minl este marcat, in Ca
pitală, de o sultă de ac
țiuni sportive de masă 
dedicate zilei de S MaL

ziua aniversării pârtie 
lui. Cea mal Importai 
dintre ele va avea 
astăzi, de la ora S, 
Complexul sportiv 1
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EXCURSIILOR Șl DRUMEȚIILOR
UN BOGAT CONȚINUT EDUCATIV

-Ieșirito duminicale, drumeți  11. la prtaeipa- 
tate saae da agrement dta Județ sa a frumoasă 
fracție ta municipiul Tg. Mureș, aa și ta eele- 
tatte orașe și localități din Județul Mureș, Prin 
tatermediul cercurilor do turism din întreprin
deri, șeoU și facultăți, sa însemnai număr da 
aafluni turistice de mari, organizate sub egida 
„Daciadei*  s-aa bucurat de un succes deose
bit", ne spunea recent tovarășul Gheorghe Me
serie. vicepreședintele agenției B.T.T. Mureș.

Din discuția purtată am aflat astfel eă dumi
nical au loc drumeții ta platoul Corn ești sau 
ta baza nautică și de agrement Mureșul din Tg. 
Mureș, ta pădurea Braita, ta vila Franca dta 
Sighișoara, la pădurea Rotundă din 
pădurea Stejarul din apropiere de 
sau la pădurea Salcimul din Luduș, 
patru luni ale anului, peste 16 000 
muncitori, elevi și studenți au hiat 
astfel de excursii desfășurate 
competiții „Daciada".

In afara acestora au mai 
tematice organizate in Județ, 
limitrofe, eu prilejul cărora 
serie de unități economice, printre care între
prinderea Metalo-Tehnica și întreprinderea chi
mică Prodcomplex din Tg. Mureș, între
prinderea „Faianța" din Sighișoara, „Republica” 
din Reghin, Uzinele de tractoare din Brașov, 
Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, In
dependența Sibiu și altele, prilej cu care par- 
ticipanții au făcut cunoștință cu tinerii din a- 
eeste Întreprinderi, au participat la adevărate

Reghin, la
Tlrnăvenl

In primele 
de tineri 
parte 1a 

sub semnul marii i
avut loc acțiuni 
ca și ta Județele 

au fost vizitate o

schimburi <ta experiență. Do im mare succes 
»-su bucurat excursiile făcute ta diferite muzee, 
earn ar fi eei de istorie dta Tg. Mureș, cel et
nografic din Reghin, Muzeul Unirii de la Alba 
ItxMa, Muzeul etnografic al Transilvaniei din 
Chiț-Napoca, monumentele de ta Motoci, Oarba 
de Mureș, Ompia Libertății de ta Blaj. La ast
fel de acțiuni an foot prezențl pesta 16 #00 de 
tineri.

Deosebit de gustate s-au dovedit a fi excursi
ile montane, organizate ta serei an, prilej cu 
care aproape 5 000 de tineri și tinere an vizitat 
o aerie de stațiuni balneo-eUmateriee dta județ 
(Sovata, de pildă), ea ai din alte Județe (Po
iana Brașov, Predeal, Hriul Rece, Izvorul Mu
reșului, Geoagiu-Băl, Borsec, Păltiniș, Tușnad, 
Lacul Roșu etc.).

„Fără Îndoială, toate aceste acțiuni nu ar fi 
putut fi duse la bun sfirșit dacă nu ar fi 
existat ajutorul deosebit de prețios adus de 
mulți iubitori ai turismului dta întreprinderile 
din oraș. Printre aceștia, Corina Plrlea, loan 
Ceușan și Trifan Cernea de la Beetromureș, 
sau Ioan Anghel de la CJ.C. Azomureș. In 
afara acestor Întreprinderi, I.P.M. Sport Reghin, 
Nicovala și întreprinderea de vase emailate din 
Sighișoara, ea și Combinatul chimie din Ttrnă- 
venL s-au aflai întotdeauna ta rtndnl unităților 
fruntașe ta organizarea excursiilor duminicale, 
de agrement desfășurate ta eadrul «Daciadei»”, 
a Încheiat interlocutorul nostru.

te. vigoare, frumusețe este rea
lizată prin eforturile ■eeretarei 
asociației aportive. prof. Elena 
Toma, si ale responsabilei că
minului, Axenla 
lata 
sens 
lor*,  
tivă _ .
treceri și Jocuri distractive de 
tot felul. Apoi, zilnic, gimnas
tica de Înviorare, iar ta -ara 
de gospodărire”, printre altele, 
si splendide cusături, broderii 
cu motive inspirate din sport...

„CUPA F*.  întrecerile de ta 
Liceul industrial nr. U din Ca
pitală erau dominate — nume
ric — mai mult de băieți, gata 
oricind să joace baschet, volei și' 
mai ales fotbal. Fetele aveau 
Si ele concursuri In cadrul ..Da- 
etadet" f tot de volei, baschet, 
mai puțin — firește — fotbal. 
S-a venit Insă eu o propunere : 
să se organizeze • competiție 
anume pentru eleve eare, prin 
amploare, prin frumusețe si in
teres, să întreacă tradiționalele 
derby-nri ale băieților. Profe
soara de educație fizică Aurora 
Alexandrescu, maestră emerită 
a sportului la handbal, a nu
mit această Întrecere foarte 
simplu : „Cupa F", ceea ce 
poate însemna si „femina” și 
-Întrecerea rezervată fetelor". 
Astăzi, toate clasele IX—XII au 
echipă de gimnastică, formații 
de tenis de masă, au un cadru 
■portiv organizatoric adecvat, o 
competiție tot mai atrăgătoare.

COMISIA JUDEȚEANĂ
VASLUI a «portului feminin 
(alcătuită din profesoarele E-

Moldovean u. 
o ultimă inițiativă, ta acest 
; -Ziua «portivă a fete- 
manifestare cuitural-spor- 
dedicată tinerelor, eu ta-
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Șl SPORT
„BĂNIE”

riodicitatea bine echilibrată, 
Imilor forța de popularizare pe care 
Parii- o prezintă crosurile de «in
ie la ploare cum stat cele de pri- 

ero- măvară și de toamnă ale ele- 
bază, vilor și studenților. Crezul 

igdan. primăverii pentru oamenii 
corn- muncii din întreprinderi și in- 
ndere stituții. Crosul tinerilor meș- 
«erva teșugari, Crosul de vară al «- 

era levilor și studenților, „Toin- 
Insis- țiada“. Crosul sănătății M. tn 
iveau primul rind. cele organizate de 
igație 1 Mai si 23 August.

ve- „Finalitatea acțiunilor spe
cia- răm si fie aceea ea toți eeti- 

ea la tenii — fiecare lingă locuința 
ircujs , tal — să devină la earind 
I In- praciieanțl individuali al aler-
ncurs gării zilnice In aer liber, ailt
orturi de utili sănătății, să fie, deci, 

convinși de necesitatea rnișeă- 
ero- ril, a practicării sportului”, Jn-
Ilca- cheia interlocutorul.
m a Da, este un scop frumos,
lajat care poate fi atins la Craiova, 

țin dar nu numai aici...
pe- t Aurelian BREBEA NU

•ul fi. Pro- 
! va cuprin

și demons- 
inastleă. lun- 

do. dlrt-track, 
eroj. va fi ln- 
aiomente veae- 
c de o serie 
bueurestenl, in 
Stela Popescu 
li de muzică 
relian Andre- 
t Kiss.
nl sportive de 
cate aceluiași 
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o sectoarele 1
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DIN COMPETIȚIILE DE MASĂ, 
ÎN ARENA PERFORMERILOR

Căile slnt multiple. Totul este ca ele să fie mai eficient valorificate
Acțiunile înscrise sub genericul „Daciadei”, de la compe

tițiile pentru cei mid ta cele dedicate oamenilor muncii, au 
menirea de a contribui ta păstrarea sănătății, fortificarea fizi
că și recuperarea forței de muncă. In același timp, insă, ma
nifestările sportive de masă stat prilejuri de depistare a ta
lentelor pentru performanță și orientarea lor spre secțiile co
respunzătoare de pregătire. Cum este Îndeplinit acest ultim 
deziderat lntr-un oraș ca Oltenița, localitate cu peste 30 000 de 
locuitori, 6 școli generale și 2 licee Industriale ?

dan, locul I pe țară la marș.

La Școala generală nr. 1 din București

TOȚI PROFESORII PE TERENURILE DE SPORT
TOȚI ELEVII

Există intre unitățile de in- 
vățămint «le Capitalei, una — 
Școala generală nr. L situată 
la vecinătatea Gării de Nord 
— in care educația fizică și-a 
statornicit, prin „Daciadă”. o 
poziție de frunte Intre celelal
te discipline. Cum ? Ne expli
că prof. Stela Coman, direc
toarea școlii : „De la Început, 
Dadada a trezit an mare in
teres, stil in rindul elevilor — 
aproape 1 MM, cit și al cadre
lor didactice, indiferent de 
specialitate. Și aceasta pentru 
eă s-a Înțeles foarte bine sem
nificația marii Întreceri, rolul 
ei ta asigurarea sănătății, ro- 
busteții fizice și morale a co
piilor. De aici, o prezentă ma
sivă a elevilor in campionate
le pe clase, participarea eelor 
mai buni la întrecerile pe sec
tor și Capitală, îndrumarea ta
lentelor autentice către unită
țile sportive de performanță. 
Profesorii, in corpore, au spri
jinit toate inițiativele, asigu- 
rlnd reușita lor”.

într-adevăr, cum ne-am pu
tut convinge, urmărind. In a- 
ceastă primăvară, campionatul 
pe asociație al școlii, înscris 
sub genericul „Daciadei", lin
gă profesoarele de educație 
fizică Georgeta Covaci si Mioa
ra Dumitrescu s-au aflat per
manent nu numai directoarea 
acestei instituții de învățâmînt 
sau prof. Ruxandra Nicoară, 
comandantă a unității de pio
nieri, ei și foarte multe cadre 
didactice, profescri-diriginți
(Georgeta Inoveanu — mate
matică, clasa a VT-a B, Silvia

juniori II, ta ’82 (pregătit de 
prof. Mihai Seeătureanu), 3 
campioni județeni la box — 
N. Florea, D. Belciu, T. Tene, 
local 1 pe județ — băieți și 
fete — la tetratlonul școlar, 
3 locuri II pe județ la Crosul 
tineretului, din acest an, prin 
L Coloneta, Valentina Neicu 
și E. Eftimie, o serie de ju
cători din rindul elevilor a- 
vem in eebipa divizionară „B“ 
de rugby (Tănase, Ghiță, Bir- 
zale), ta echipa de fotbal...”

• „FACEM ATLETISM DIN 
PLĂCEREA NOASTRĂ ȘI 
SPRE BINELE COPIILOR, ți
nea să sublinieze prof. Nico- 
lae Mirică, directorul Liceului 
„Alexandru Sahia”. Dar am 
dori să avem o secție de atle
tism oficializată pentru a pu
tea să ne afirmăm eu adevă
rat în arena performanței. 
Avem profesori inimoși, Mi
hai Seeătureanu și Mihai Păun, 
avem copii dotați, dar..."

Pînă anul trecut, liceul avea 
un club sportiv specializat pe 
atletism (cu rezultate frumoa
se) și handbal (pasiunea pro
fesorului de română N. Miri- 
eă), dar unitatea trecînd de 
la M.E.I. la M.I.C.M. și schim- 
bîndu-și profilul, clubul a fost, 
din păcate, desființat. Do
leanța conducerii liceului și a 
celor doi profesori de specia

ANGRENAȚI î 
Eae — matematică. a VIII-a 
B), care au contribuit la ela
borarea planificării Întreceri
lor, alții in . calitate de colabo
ratori direcți si colectivului 
catedrei de specialitate (Învă
țătoarea Cornelia Posti că) 
sau care s-au aflat nemijlocit 
in rindul micilor competitori 
(Valeria Bartzer — muzică, a 
V-a C. Elena Popescu — lim
ba română, a VI-a A, Marin 
Georgescu — matematică, a
V- a A). Un caz aparte U re
prezintă prof. Crini Coșoveanu 
(limba franceză) care ține să 
sublinieze de fiecare dată me
ritele elevilor fruntași la În
vățătură și în sport, ceea ce 
reprezintă un puternic stimu
lent pentru colectivele claselor 
la care predă.

Prezența profesorilor de la 
Școala generală nr. 1 la acti
vitățile sportive ale elevilor, a- 
cum în întrecerile „Daciadei”, 
explică desigur și reușitele, 
împlinirile înregistrate aid, 
faptul că există colective tn 
care anumite ramuri de sport 
rețin interesul TUTUROR ele
vilor (V-A, baschet fete si fot
bal. VlI-a B volei și baschet 
— fete, VIII-a B volei fete,
VI- a B fotbal etc.), că gimnas
tica (de înviorare, din pauzele 
mari si de ansamblu) exercită 
o atracție pentru toată lumea. 
Mai mult. încurajați de profe
sori, elevii talentați fac primii 
pași spre performantă — un 
atribut al „Daciadei", — tn 
scrimă — floretistele Adriana 
Bacioi si Luminița Popa, ti
tulare la Dinamo București, 

litate este de a se creea mă
car • secție de atletism, eare 
să fie afiliată ta clubul spor
tiv școlar din Călărași. „Di
mineața ne facem erele, tar 
dapă-amiaza, ta fiecare si. fa
cem antrenamente en copiii 
dota|i pentru performanță. 
Curii putem și pe unde pu
tem”. spunea MIhai Secătnrea- 
nn, fost campion republican 
de marș, juniori și tineret

• „AM MUNCIT O IARNA 
ÎNTREAGA — mărturisea cu 
amărăciune tn glas prof. Ha
rlan Baltoș, de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei. 
Am reușit să alcătuim a echi
pă de gimnastică fete bine 
pasă la punct, dar pînă la ar
mă, eînd s-a desfășurat etapa 
județeană a concursului de 
gimnastică pentru pionieri, 
nici nu am fost anunțați. Și 
nu-i singurul caz...", ytzitlnd 
„Casa", stînd de vorbă și cu 
directorul acesteia, prof. Ro
den Sima, am Înțeles că 
aici se desfășoară o bogată 
activitate sportivă, de la înot 
(în bazinul propriu) la karting 
și modelism. Numai că, din 
păcate, sînt tratați de către 
Consiliul județean al Organi
zației Pionierilor ca pe o... 
rudă săracă (în cercul de kar
ting, de pildă, activează peste 
200 de copii, dar cercul nu are 
măcar un singur kart omologat 
pentru concursuri. Păcat...).

Raidul nostru ne-a prilejuit, 
deci, constatarea că și dintr-un 
oraș mic se pot ridica spor
tivi de performanță, cu con
diția să li se creeze posibili
tăți mai bufie de afirmare.

Viorel TONCEANU

I ÎNTRECERI
divizionară A, au Învățat aici. 
Șl tot aid Învață sabrerul Ra
fael Ariene (a Vil-a A), cam
pion de copii, luptătorul de 
greco-romane Vlneențiu Spe
riata (a VI-a A), locul 2 pe 
munidpiu, poloiștii Cristian 
Antonescu și Eugen Georgescu, 
din echipa de copii a Rapidu
lui. Mariana Savu, din echi
pa de juniori ta călărie — 
obstacole a clubului Steaua. 
Școala generală 1 „tinde să 
devină — cum făcea remarca 
prof. Marinei Oancea, dtredo-

La sfirșit de săptămână

FINALE DE TRADIȚIE 
Șl ALTELE ÎN PREMIERĂ

• „Maratonul sănătății" • Voințiada fetelor • întreceri
de atletism șl modelism © Turneele tinerilor voleibaliști 

însoritele zile ale primăverii Iul ’83 Invită necontenit copul, 
tineretul, la o diversitate de activități sportive de masă și de 
performanță Înscrise sub genericul tnsuflețitor al marii compe
tiții ■sportive naționale „Daclada". Iată, de exemplu, cîteva re
pere din avancronica Întrecerilor programate la sfirșitul acestei 
săptă mini.

In zilele de T fl I mai, In nu mai puțin de 11 localități ale 
țării (București, Zalău, Timișoara, Alba Iulia, Sf. Gheorghe, 
Drobeta Tr. Severin, Slatina, Ploiești, Tulcea, Vaslui, Iași) vor 
avea loc zonele campionatului școlilor generale la atletism. Par
ticipă echipele campioane ale județelor și ocupantele locurilor 
î, in probe de alergări, aruncări, sărituri și rezistență. Câștigă
toarele vor fi prezente la finalele competiției, programate in 
zilele de U și U iunie la Tg. Jiu.

Alte trei Întreceri finale pe țară sau de nivel județean punc

tează acest sfirșit de săptămlnă. Este vorba de „Cupa României" 
■a modelism, concurs, pe care H găzduiește municipiul Iași (star- 
*■1 a lost dat vineri), eu probe de aeromodele, rachetomodele, 
aotomodele șl navomodele. Alegerea orașului Iași pentru 
această frumoasă Întrecere a fost îndreptățită de ampla dez
voltare a modeiismului, In ultimii ani îndeosebi. Miine, m'<- 
mepiui Ploiești Cin speță parcul Bucov) va fi locul de des fă- 
pir are a anei Întreceri de cros cașe Începe să-și statornicească 
• tradiție — Voințiada fetelor, acum la a m-a ediție. Organi
zata de Uniunea Centrală a Cooperativelor. Meșteșugărești 
(UCECOM) și filiala sa județeană Prahova, competiția, găzduită, 
tocă de la prima ediție de municipiul Ploiești , va reuni pe 
campioanele județelor și municipiului București, la două cate
gorii de probe, * *M>  metri (pentru sportive plnă la 18 ani) și 
1 80S metri (peste 18 ani). Startul, miine, de. la ora 10.30. Și tot 
duminică, la Miercurea Ciuc, este programat „Maratonul sănă
tății*.  După trei ediții organizate, iarna, pe schiuri, iată că 
acum organizatorii — Consiliul municipal Miercurea Ciuc pentru 
educație fizică șl sport, Împreună cu toți factorii cu atribuții — 
au inițiat șl o ediție de vară, practic o alergare de cros. în
trecerea la care și-au anunțat prezența aproape 3 000 de tineri 
și tinere din Miercurea Ciuc, Gheorgnenl, Odorhel, Toplița, 
Bălan șt din alte localități ale județului Harghita va urma tra
seul : Mc. Ciuc centru (Casa de cultură) — comuna Misentea 
— comuna Vltod — Izvorul de ape minerale de la Șumuleu și 
retur ; tn total 11 km. Partlcipanțil — elevi, lncepind cu vlrsta 
de 11 ani, tineri șl oameni al muncii din Întreprinderi și Insti
tuții, de la sate, precum șl... pensionari, pînă la vlrsta de 70 
ani. O Întrecere atletică Inedită, care se dorește să aibă ace
lași succes ea șl edițiile de iarnă ale „Maratonului sănătății”. 
„Oricum, va fi un experiment pentru noi — ne preciza prof. 
S. Balogb, președintele C.J.E.F.S. Harghita — pe care, in anii 
viitori, vom căuta să-1 îmbunătățim continuu...”

(pe „Ciiesarli" : cros,
fotbal, tenis și tenis de 
masă), 3 (pe .Titanii" : 
baschet, volei. tenis, de
monstrații de navomo
dele si pe .Voinicelul” : 
handbal, volei, tenis șl 
tenis de masă), « (pe 
.Temerarii” : gimnastică 
sportivă M artistică, 
mlnlfotbal, tenis, bas
chet și handbal), 5 (la 
Liceul Industrial .Vul
can” : tenis de masă șl 
volei) șl ș (baza sporti
vă .Urbis” : fotbal,
handbal șl tenis),

Pe stadionul .1 Mal” din 
Constanta va avea loc 
miine de la ura 8,30, „Fes
tivalul fotbalistic ’S3”, 
cuprinzînd trei partide a- 

tractlve : Selecționata ju
dețeană a pionierilor — 
Centrul de eonii Constanta, 
Dezrobirea — P.C.A. (echi
pe de old-boys) d F. C. 
Constanța — Steaua Bucu
rești. In pauze, demons
trații de modelism, aero- 
modellzm el întreceri atle
tice.

• „TALENTELE TREBUIE 
CĂUTATE — ne spunea Va- 
sile Chirea, președintele Con
siliului orășenesc pentru edu
cație fizică și sport, eu care 
am stat de vorbă la începutul 
raidului. Cel mai bun prilej 
de a le găsi sint acțiunile de 
masă ale „Daciadei” și de a- 
ceea s-a statornicit o regulă 
la noi ea la aceste acțiuni să 
participe toți eei 12 profesori 
de educație fizică pe eare li 
avem, antrenorii și activiștii 
ea sarcini ta domeniul sportu
lui”. $i aveam să aflăm că 
programul competițiilor de 
masă este destul de bogat : se 
află in desfășurare un turneu 
de fotbal cu participarea tu
turor unităților de tnvățâmint, 
unul de handbal dotat cu „Cu
pa pionierul”, întreceri de șah, 
tenis de masă, că s-au desfă
șurat, in ultima vreme, e sui
tă de crosuri bine organizate, 
un campionat de tenis de 
cîmp. Bazele sportive ale 
Șantierului naval și Liceului 
„Alexandru Sahia”, cele din 
Parcul Pionierul și Casa pio
nierilor și șoimilor patriei — 
acestea din urmă, amenajate 
anul trecut, de o remarcabilă 
frumusețe — cunosc zilnic o 
mare afluență de copii.

Șl ce s-a recoltat din aceas
tă pepinieră ? „Am găsit 
mulți copii talentați. Aș da 
cîteva exemple : Eugen Ră-

In activitatea sportivă de performanță, „Dadada” de vară 
reține atenția — pentru acest sfirșit de săptămlnă — prin În
trecerile voleibaliștilor juniori. Astfel, cele 16 echipe de fete și 
băieți, calificate pentru turneele finale ale ediției a ni-a a „Da
ciadei” vor tncepe astăzi, la Constanța (fetele) șl Piatra Neamț 
(băieții), disputele pentru titlurile de 'campioni al marii com
petiții naționale. în cadrul echipelor reprezentative de județ fi
gurează sportivi pînă la 17 ani din secțiile de performanță.

Iată și formațiile calificate în faza finală (din rîndul cărora 
miercuri lî mal, la încheierea întrecerilor, vom cunoaște pe 
noile campioane ale „Daciadei” : Argeș, București, Constanța, 
Cluj, Caraș-Severin, Dolj, Neamț, Sibiu (fete) ; București, Cluj, 
Caraș-Severin, Dolj, Galați, Neamț, Prahova, Timiș (băieți).

Gimnastica de înviorare 
face parte din progra
mul cotidian al colecti
vului Scolii generale 

nr. 1 din București... 
Foto : Ion MIHAlCA

rul Clubului sportiv școlar 1 
— o mică pepinieră a perfor
manței".

Un lucru bun, un fapt demn 
de relevat 1 Prin „Daciadă”, 
iată, a unitate de învățăm ini 
(in care TOȚI profesorii În
țeleg să sprijine activitatea 
sportivă de masă și de per
formanță) își sporește valen
țele. asigurînd nu numai in
struirea școlară a elevilor, 
pregătirea lor pentru muncă si 
viață, ei și perspectiva unora 
dintre ei de a ajunge pe trep
tele măiestriei ta sport I
• Tiberiu STAMA



Miine, o nouă etapă în Divizia „B“ 

i CENTRUL AîtNIlfl SERIA A lll-a
întreruperea din Divizia „A" îi 

va face duminică pe iubitorii 
fotbalului să ia drumul stadioa- 
nelor unde se dispută jocurile 
din eșalonul secund.

In seria I, formația Dunărea 
C.S.U. Galați este lider autoritar.

' Este greu de crezut că echipa iul 
Leonid Anlohi mal poate fi opri
tă din drumul ei spre primul 
eșalon datorită celor șapte puncte 
distanță față de... Gloria Buzău 
și C.s’.M. Suceava. In schimb, în 
partea de jos a clasamentului se 
dă o luptă strînsă pentru evita
rea ' retrogradării. De la locul ÎS 
(Prahova Ploiești) în jos, toate 
echipele sînt amenințate. Meciuri 
importante din acest punct de 
vedere se dispută la Tulcea, unde 
Delta joacă cu Unirea Dinamo 
Focșani șl la Vaslui, unde Vlito-, 
rul va intîlnl pe C.S.M. Sf. 
Gheorghe.

In seria a Il-a, un lider auto
ritar, Rapid București. Cu ÎS 
puncte avans față de I.P. Alumi
niu Slatina, feroviarii pot savura 
Încă de pe acum succesul reve
nirii in „A* *.  Dar cit de aprigă 
este lupta pentru salvare șt ia 
această serie. Iată întfinlrile

dacă Nemțeanu — cel ce vrea 
să devină golgeterul primei 
divizii — n-ar fi ratat cu 
poarta goală clnd mal erau 
doar clteva minute de joc. 
Dar jocul bun al echipei ieșe
ne ta deplasare se datorează 
d -rampei* el vechi Simionaț 
— Romllă, de pe care au ple
cat sl pleacă mereu contra
atacuri surprinzătoare sl efi
ciente. • C.S. Tlrgovlște a...

slăbit puțta tempoul I După 
ce s-i văzut scutită de emo- 
tlL Dar. oare, să fie chiar 
ața t Să nu se uite că vor 
mal poposi lingă Turnul Chin
diei Dinamo sl Universitatea 
Craiova I Șl nici una dintre 
ele nu-L.. Politehnica Iad 1
• Printre cel SOW de specta
tori aflati miercuri ta tribu
nele stadionului Sportul stu
dențesc s-a găsit d Vlorel 
Kraus. Fostul jucător al -alb- 
negrllor*. astăzi antrenor ta 
Grecia, la echipa Makedonl- 
kos. aflat lntr-un scurt conce
diu acasă, a ținut să vadă 
la lucru pe urmărltoarea li
derului • S.C. Bacău este pu
să ta fata und nedorite si
tuații. Accidentările s-au ți
nut lanț ta ultima vreme. 
Miercuri, ta timpul medului 
cu Sportul studențeae, au pă

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
• în cadrul ultimelor pre

gătiri pentru turneul final al 
Campionatului Europei din An
glia, lotul nostru de juniori a 
susținut o nouă partidă de 
verificare la Suceava, cu divi
zionara ,.B“ din localitate. Scor: 
2—1 pentru gazde. Pentru ti
nerii noștri „tricolori*  a mar
cat lfagi, printr-un splendid 
șut de la 16 m.
• O NOUA ACȚIUNE A LO- 

TULLI OLIMPIC. Io perioada 
de întrerupere a campionatului 
Diviziei „A“. intre 3 și 13 mal. 

chele ale etapei : Precizia Săcele 
— Gaz metan Mediaș și Rova 
Roșiori — Șoimii I.P.A. Sibiu. In 
Capitală, trei meciuri atractive, 
in cuplaj, pe stadionul Republi
cii, Dinamo Victoria — Progresul 
Vulcan (ora 9) șl Rapid — Auto
matica (ora 11), Iar pe stadionul 
Mecanică fină (ora 11) formația 
cu același nume va primi vizita 
echipei Autobuzul.

In seria a III-a, lucrurile cu 
totul altfel stau. La ambii „poli*  
ai clasamentului „ițele*  stat cit 
se poate de Încurcate. „Sus*,  
F.C. Baia Mare, U.T.A. și ,U" 
Cluj-Napoca s-au desprins ți ae 
pare că numai fotografia de la 
încheierea etapei a 34-a va sta
bili cine va ciștiga flnlțui. Me
dul etapei se joacă la Cavnio, 
unde Minerul va încerca să pnă 
piept universitarilor de pe Someș 
pentru a Înlesni vecinilor bălmă- 
renl desprinderea. F.C. Bala Mare 
avtad o sarcină ușoară, pe teren 
propriu, cu Armătura Zalău.
U.T.A. păstrează prima șansă, 
jucind acasă, cu C.F.R. Timi
șoara. „Jos*,  U.M. Timișoara — 
Metalurgistul Cuglr șl Rapid A- 
rad — strungul Arad sînt me
ciurile zile!. (Gh. N.).

Lotul olimpic va sustiae
meciuri de verificare, la Bata 
Mare al Bistrița, unde va lntDai 
divizionarele .B*  
re șl. respectiv,

F. C. Baia
Gloria, cu

prilej, vor fl verificau unii jw- 
cători susceptibili de a face par
te din lotul olimpic lărgit.

• LOTUL EETREZENTAITV 
De tineret susține astăzi, pe 
stadionul din Sos. Stefan cel 
Mare, de la ora II — In eadrtf 
pregătirilor pentru medul de 
simbătă 14 mal cu selecționata 
similară a Cehoslovaciei — ■> 
joe de verificare In compania 
echipe! Dinamo București.

a Criticat nu o dată pentru 
comoditate în teren, talentatul 
Gabor s-a decis, se pare, să 
pună umărul la treabă. 
Miercuri, el a fost unul din 
cei mal activi lucitori ai Cor- 
vinului. acoperind o zonă ma
re de teren. Ce-1 drept, nu 
toate rezolvările Iul au lost 
fericite, dar schimbarea de 
mentalitate nu a scăpat ob
servatorului federal Mircea 
Rădulescu (unul din antreno
rii echipai naționale), care a- 
vea cuvinte de laudă pentru 
el, după meci. In schimb, nu 
si-a ascuns dezamăgirea pen
tru faptul că un alt Interna
tional. Andcne, întlrzie să re
vină la forma care l-a consa
crat. a Dumitracbe este in
disponibil El a suferit o fi
sură a unei coaste, alunecind 
In timpul unei partide de
tenta cu piciorul. a In ulti
mele două partide. F.C. Argeș 
nu a beneficiat de aportul 
tlnărului șl talentatului el ju
cător Boman, remarcat după 
ultimele lui evolutlL Roman a 
fost operat de apendicită cro
nică Si se află în convales
centă. Cu siguranță, la relua
rea campionatului, el va apa
re din nou In echipă. • In 
.uvertura*  de la Timișoara ■ 
învins., .lanterna*.  Mal exact 
echipa de speranțe a dinamo- 
vlștllor. care, prin succesul 
asigurat de golul Iul Sertov, 
a părăsit ultimul loc. Antre
norul bucureștcnllor. Gh. Ti
mar, se declara .mal puțin 
tndntat de rezultat s! mai 
mult de jocul echipei T*  
Mal bine mal tlrziu. deeft 
niciodată. a Cel mal supărat 
jucător dlnamovist la Timi
șoara. a fost Vletuț, care a 
vrut mult să înscrie, dar fie 
că a ratat, flz eă s-a oooa 
bara, fie eă portarul Sueln 
a reușit singurele Intervenții 
sigure ta fata lui. Oricum. 
Văetus are meritul de a fi 
contribuit la două dintre eeăe 
trei goluri marcate de Dina
mo! ■ Arbitrul *1.  Axente 
a avut o misiune destul de 
grea, mal ales ta partea a 
dcua a meciului Chimia Rm 
VUcea — Petrolul Ploiești. 
Dar ei d-a lnzreunat-o prin 
Îngăduința manifestată fată de 
simulările de accidentare, 
unele Intrări mal .tari*  d 
protestele mal multor jucă
tori. Erie adevărat că a re
curs la cartonașul galben, tasă 
pentru potolirea completă a 
jucătorilor tafierbtatațl era 

necesar să-l folosească șl pe 
cel roșu 1 a La Rm. Vîlcea 
se anticipa eă va II o parti
dă de... totul sau nimic. La 
terminarea locului, fiecare e- 
chipă a obținut insă cite un 
punct. Pentru Petrolul Plo
iești acest punct valorează cit 
două, deoarece s-a Îndepărtat 
de F.C.M. Brasov la trei 
puncte în -clasamentul ade
vărului*  ! a Echipa din Copou 
se dovedește a fi, lată, una 
dintre specialistele jocului ta 
deplasare. A pierdut acasă U 
puncte, multe chiar ta fata 
unor formații modeste. In 
schimb, a adus din deplasare 
opt puncte. La Tlrgovlște le 
putea clstiga ne amlndouâ

MECIURI I 
ADUNATE,.: 

răsit terenul schiopătînd d 
Cărpuci, și Anlohi, două piese 
de bază ta angrenajul tactic 
al echipei pregătite de Nico- 
lae Vătafu. a Frecventa su
turilor pe poartă la medul 
Sportul studențesc — S. C. 
Bacău a fost extrem de scă
zută. Doar dte unul pe spa
țiul porții pe Întreg par
cursul celor Ml de minute. La 
Sportul, -unicatul*  a fost go
lul vlctorld, marcat de lorgu- 
lescu I a Tare supărat mai 
era, d pe bună dreptate, 
miercuri, antrenorul L. Vlad 
de la Jiul : -Foarte slab am 
jucat ! Nu-mi pot explica 
motivele! S-au luat toate mă
surile pentru ca echipa să 
joace bine șl totuși... Ce mare 
diferență Intre partida de la 
București, cu Dinamo, d a- • 
ceasta, cu AS. A. 1*  a Dacă 
seniorii de la A.S.A. au mar
cat patru goluri, -speranțele*  
(pregătite de tlnărul antrenor 
Mircea Ronea) i-au Întrecut d 
au Înscris clnd (Matetfi — 3. 
Munteanu șl Blaga) I Așa că 
Jiul a plecat de pe Mureș cu 
sacul plin 1 a „Voiam să ter
min medul acesta fără nici 
un cartonaș galben. Dar n-am 
reușit. Both m-a obligat să
1-1  arăt !*,  spunea după me
dul de la Tg. Mures arbitrul 
Nlcolae Rainea. a Aplauze au 
fost multe, miercuri, la Tg. 
Mures. Unele chiar sl atund 
dnd n-a marcat A.S.A.. d, de 
pildă, ta momentul dnd tran
slatoarele au adus vestea pe 
stadion că. la Brașov, Lung 
a apărat penalty-ul executat 
de Bența. • .Am fost foar
te obosit la acest meci. Gln- 
dlți-vă eă marți dimineața 
am ajuns acasă, la Vaslui, 
venind de Ia Motru,'iar după- 
amiază am plecat la Tg. Mu
reș*.  spunea tușierul C. Nls- 
tor, care s-a arătat tasă tot 
timpul foarte exact In sem
nalizări. De ce era atit de 
obosit CJi. T Pentru că luni.
1 mai, fusese delegat să con
ducă partida Minerul Motru— 
I.P. Aluminiu Slatina. Drum, 
nu glumă, de la Vaslui ptaă 
la Motru.. Iar dnd a ajuns ta 
orașul minerilor împreună cu 
colegii săi. Nlcolau (din Ba
cău) țl Vlrlan (din munld- 
plul Gh. Gheorghiu-Dej), a 
aflat că... meciul fusese ami- 
nat I Oare nu puteau fi a- 
nunțatL printr-o telegramă, 
cel trei -cavaleri al fluieru
lui*.  ea să nu mal străbată 
fără rost jumătate de tară 1

ULTIMELE PREGĂTIRI PENTRU MECIUL CU CEHOSLOVACIA DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
(Urmare din pag. 1)

cehoslovacii sînt astăzi cel pu
țin egalii italienilor, plus fap
tul că mi se par jucători mai 
comple|i.„ Dacă Rossi, de pil
dă, are un profil de „execu
tant*.  cu unele minusuri la 
alte capitole, dacă un Gentile 
e „jandarmul*,  cehoslovacii 
sint jucători polivalenți și cred 
că e mai greu să găsești ac 
de cojocul lor".

Cam- asta e premisa de la 
care s-a pornit în autocarul 
echipei, in drum spre Poiana. 
Intre timp, Bălăci părea cu
fundat in lectura „Sportului* — 
Ne-am dat seama, însă, că e 
foarte atent la ceea ce se dis
cută. „Am jucat de două ®r> 
cu Cehoslovacia... o dată la un
2—3 foarte frumos, la Fraga... 
ee mult e de atunci ! Am dat 
un gol pe care nu-1 uit— cep- 
frase, parcă— Troi.... dar de 
atunci a trecut mult, așa eă 
nu mai e aproape nimeni din 
vechea echipă a Cehoslova
ciei... Drept să vă spun. pe 
jucătorii de astăzi nu-i cunosc 
prea bine... ce am mai văzut 
la televizor— la Mundial... dar 
n-am să comit greșeala să 
consider echipa Cehoslovaciei

UNIVERSITATEA CRAIOVA - VIRTUALA CIȘTIGATOARE
A CAMPIONATULUI SPERANȚELOR

șase puncte a- 
formația de pe 
Corvinx! Hune- 
lui Dumitru Pă-

Două „evenimente*  notabile 
oferă clasamentul campionatu
lui de speranțe, cînd întrece
rea a intrat în linia ei dreap
tă. Primul : detașarea în CÎȘti- 
gătoare a Univer ității Craio
va 1 Cu șase etape înainte de 
final, echipa pregătită de am
bițiosul antrenor Nicolae Zam
fir are acum 
vans față de 
locul secund, 
doara, „11 “-le 
trașcu.

în toamnă, 
vreo cinci etape pînă la În
cheierea turului, cînd lider al 
speranțelor era C. S. Tirgoviște 
— cu V. Radu și O. Popescu 
în linia ae atac —, antrenorul 
emerit Leonte Ianovschi ne 
spunea cu ferma convingere pe 
care nu i-o putea oferi de- 
cît experiența și ochiul lui de 
descoperitor de talente : „Nu

cînd mai erau

Sportul

Ia valoarea din Spania... fie și 
numai pentru faptul eă după 
o perioadă mai slabă, te tre
zești din pumn... și Vizek aau 
Chalouplca știu să renască— 
dovadă eă după Guadalajara 
au eiștigat campionatul euro
pean— Sînt convins insă ei 
incepind chiar de astăzi e aă 
începem să cunoaștem foarte 
bine echipa Cehoslovaciei— 
Antrenorul nostru, Mireea La- 
cescu, dacă o să repete „lec
țiile eu Italia*,  na cred eă mai 
putem avea necunoscute*.

Mireea Rădulescu urmărește 
cu atenție felul în care gin- 
desc jucătorii. Tace șl stu
diază. Nu-1 putem lăsa in a- 
ceastâ postură— comodă Și U 
provocăm. Răspunde ca un o- 
racol : „Intr-un fel se joacă 
împotriva unei echipe latine, 
ca Italia, și intr-altul în com
pania unui fotbal mai puțin 
scintcietor, dar mai aplicat, 
ca al Cehoslovaciei*.

Sigur că am făcut vreo trei 
pași spre Boloni... „Meci greu, 
împotriva unei echipe fără 
fluctuații șl deci cu foarte 
puține breșe. Ei au avantajul 
că ne-au văzui în direct, con
tra Italiei, la București. Adi
că ne-au văzut într-un meci 
în care nu prea am avut ce

C. S, Tirgoviște, ci Universi
tatea Craiova va ciștiga anul 
acesta 1 Și va ciștiga detașat...*

A avut dreptate, pentru că, 
iată, deși mai are de susținut 
și trei restanțe, Universitatea 
— cîștigînd în ultimele două 
etape la Ploiești și Brașov — 
a făcut pașii cei mari și de
cisivi spre titlul de „campioa
na speranțelor*.  Dar cine sînt, 
de fapt, aceste speranțe ? Vă 
prezentăm, pentru edificare, e- 
chipa aliniată la startul retu
rului.

Cu Gabriel Boldici în poartă 
șl cu jucătorii de cimp Iulian 
Boz, Adrian Ruicea, Aurel Gă- 
man, Viorel Ștefan, Ion Băr- 
buceanu, Ionel Luță, Pavel Ba
dea, Laurențiu Mitre, Liviu 
Firăneseu și Marin Bicu (re
zerve : Constantin Ispas, Ma
rian Șinescu și Cosmin Eu
sebio Zulcanu) — Universita
tea a învins cu 5—0 pe S. C. 
Bacău, fosta campioană. Este 
echipa care n-a pierdut nici 
un meci în această primăvară 1

Al doilea „eveniment" : Di
namo a părăsit ultimul loc I 

ascunde. Dar cred că astăzi, 
miine și ia zilele următoare 
▼om reuși să descoperim tot 
eo e bun ți mai puțin bun in 
jocul acestei echipe ea o vi
teză constantă, împotriva că
reia am jucat și eu de două 
ori- atunci, la Praga, împreu
nă eu Die — iată eă noi «in
tern eei care am rămas — și 
încă o dată, la Brno, eînd s-a 
ratat nn penalty, tot afară, 
care ne-ar fi adus la 2—2*.

Ultimul cuvînt îi aparține 
lui Mireea I.ucescu... în drum 
spee hotel, cam în dreptul ca
banei Ruia... „Elementul esen
țial e capacitatea de concen
trare. Pentru meciul cu Ita
lia, ea a fost perfectă. Acum 
au mai trecut unele evenimen
te, atenția nu e încă pe de
plin concentrată... se mai vor
bește de Benfica... de derby-ul 
Dinamo — Craiova... Dar sînt 
convins eă această noapte de 
vineri spre sîmbătă va fi a- 
ceea in eare ne vom spune 
că trebuie să facem totul pen
tru ea meciul cu Italia să nu 
rămină doar un vis frumos...*

...Miine, la Sibiu, „trico
lorii vor face o primă repeti
ție de ansamblu, după care își 
vor continua pregătirile în Po
iană.

Cîștigînd cu Jiul, ciștigînd și 
la Timișoara, unde au pierdut 
multe formații puternice, Di
namo a predat „lanterna*  e- 
chipei F. C. Olt, care are cel 
mai slab golaveraj din cam
pionat I Au mal... crescut pu
țin copiii lui Gheorghe Timar 
(dar pentru a CREȘTE cu a- 
devărat au nevoie și de... vic
torii, nu numai de infringed) 
și ne-ar bucura mult să-i re
găsim, în viitorul apropiat, 
printre veritabilele speranțe 
ale puternicului club din Șos. 
Ștefan cel Mare. Așa cum au 
fost cîndva Augustin, Custov, 
Ion Marin...

Laurențiu DUMITRESCU

1. UNIV. CV. 25 18 4 3 69-20 40
2. Corvinul 28 17 0 11 42-27 34
3. C.S. T-viște 23 14 5 9 56-34 33
4. F.C Argeș 28 12 9 7 40-23 33
5. F.C. Bihor 27 14 4 9 44-40 32
6. F.C. Const. 27 15 1 11 65-44 31
7. F.C.M. Bv. 28 14 2 12 51-41 30
8. „Poli*  Tim. 28 12 6 10 43-37 30
9. Steaua 28 14 2 12 40-40 30

10. Sportul stud. 28 13 4 11 37-44 30
11. A.S.A. Tg. M. 28 12 2 14 42-39 26
12. S.C. Bacău 28 12 1 15 39-44 25
13. Polit. Iași 27 10 4 13 34-49 24
14. Petrolul 28 9 5 14 47-46 23
15. Jiul 28 9 5 14 37-49 23
16. Dinamo 28 6 6 16 30-50 18
17. Chimia 28 7 4 17 31-62 18

18. F.C. Olt 28 8 2 18 37-85 18

• Deși, de bine, de rău. a 
fost unul din jucătorii de la 
Steaua care s-a străduit să 
facă ceva In meciul cu F. C. 
Bihor, Majaru nu s-a văzut 
remarcat în ziar, tntrucit. ne- 
stăpînindu-și nervii, in finalul 
partidei a avut o ieșire ne
sportivă. în plus, a primit și 
un avertisment din partea 
Comisiei de disciplină, care Ii 
creează, timp de doi ani, sta
tutul de recidivă la prima a- 
batere pe care ar mal comi- 
te-o.

• In meciul cu F. C. Argeș, 
Agiu (C. 8. Tirgoviște) nu l-a 
înjurat p« arbitru, cum rela
tează acesta, d i-a spus 
„doar*  că e un... hot (Așa s-a 
apărat Agiu /) Urmarea ? A 
fost suspendat pe 3 etape.

• La 4—0 pentru una din 
echipe, e greu de conceput că 

ȘANSE MULTIPLE DE MARI SUCCESE LA 
INDEMINA TUTUROR I

LOZUL 
PRIMĂVERII 

emisiune specială limitări

LITORAL ’83
Tarife convenabile în această perioadă

Tcate oficiile județene de turism din țară șl filialele I.T.H.R 
București au pus în vlnzare locuri pe Litoral pentru prima 
parte a sezonului la tariful de 71 lei/zl de persoană în perioada 
1—31 mal și 79 lel/zl/persoană tn perioada 1—15 Iunie a.c.

fn tarif sînt Incluse cazarea sl masa In hoteluri de cate
goria I.

Se pot procura bilete șl pentru perioade mal scurte decît 
seriile complete de 12 zile, iar la transportul pe C.F.R. se be
neficiază de o reducere de 25%.

Celor care vor veni pe Litoral în această perioadă le stau la 
dispoziție numeroase mijloace de agrement: parcuri de dis
tracții, terenuri de sport, discoteci, piscine, ambarcațiuni nau
tice, spectacole artistice. Intîlnlri sportive etc

De asemenea, se organizează excursii In Delta Dunării. Nor
dul Dobrogel, la Cetatea Histria, la Adamclisi, pădurea Ba- 
badag etc.

ar putea exista o stare de ten
siune în teren, întîlnirea fiind, 
practic, încheiată. Și, totuși, 
chiar la acest scor, în meciul 
Olimpia Satu Mare — U.T.A. 
Mihut ți Coraș au avut • 
„mică*  ciocnire, care le-a a- 
tras eliminarea de pe teren. 
Ambii au fost suspendați pa 
cite o etapă.
• A-ti scuipa adversarul 

este un gest cit se poate de 
urît, inadmisibil pe un teren 
de sport. Viorel Plumb (Carai- 
manul Bușteni) a mers și mal 
departe, scuipîndu-1 pe unul 
din arbitrii de linie în meciul 
cu Minerul Filipești. Dar șl 
Comisia de disciplină n-a ezi
tat să meargă și ea departe, 
pînă la limitele superioare ale 
prevederilor regulamentare 
pentru astfel de cazuri. su3- 
pendîndu-1 pe 3 etape.

Agențiile Loto- 
Pronosport și vin- 
zătorii volanți vă 
oferă in aceste zile 
posibilitatea de a 
obține :

• Autoturisme 
„Dacia 1300'
• Mari sume de 

bani

Nu ocoliți prile
jul de a vă numă
ra printre marii 
ciștigători I



CICLIȘTII DE LA STEAUA - IMPRESIE FAVORABILĂ 
ÎN COMPETIȚIILE DIN POLONIA

Primo! start important a! sezonului atletic

Reintrată în circuitul competi
țiilor interne, secția de ciclism a 
cflubulul sportiv Steaua și-a re
luat și contactele Internaționale. 
La sfîrșltul lui aprilie și începu
tul lui mai, rutierii steliști Cos
tică Bonciu, Cristian Neagoe, Ma
rian Mărginean, Dumitru Mazăre. 
Stelian Bulăreanu, Gh. Vasiliu și 
Ovidiu Mit ran, Însoțiți de antre
norii Stoica și Vasile, 

Costică Bonciu (înspre interior), conduce plutonul W curs# pe 
circuit de la Varșovia.

au participat ta Polonia la Con
cursul Armatelor Prietene.

Competiția a-a disputat la M 
aprilie pe circuit (33 ture — a» 
km), la Varșovia, lntr-o excelen
tă organizare. La atari s-au a- 
fiat 94 de eoncurențl, unii dintre 
•4 de valoare deosebită (chiar 
titulari al echipelor de „Cursa 
Păcii"), care au realizat o cursă 
deosebit de rapidă. Celebrul ru
tier Byszard Szurkowskl mărtu
risea după concurs că „a fost

JOCURI ATRACTIVE Șl NOI RECORDURI 
IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE POPICE

cu Gloria București. Chim- 
Constanta a 
proprie, de 
și a revenit 
dar se află

cu

In campionatul Diviziei „A" de 
popice s-a disputat etapa a 16-a. 
ta care au avut loc ctteva jocuri 
de mare atracție : cele d: la
Oradea si Galati (f). ta care au 
terminat învingătoare. In «coruri 
strinse. Votata Tg. Mures si. res
pectiv. Voința Galati. La bărbați, 

s-a remarcat formația orădeană 
Progresul, care a stopat echipa 
bălmăreană. Aurul, ta cursa sa 
solitară pentru șefia seriei Nord 
(conduce eu un avantaj de t 
puncte și este virtual dstigătoa- 
re). Este adevărat că ea a 
fost Învinsă ta deplasare, dar 
oricum aceasta constituie pentru 
Progresul Oradea o performanță. 
O mențiune șl pentru Construc
torul Galati, care a îmbunătățit 
recordul arenei, 5244 p d. ta me
niul — — .
pex 
nă 
sov 
pel.
puncte (22)___________________
tasă rezultatele etate! :

FEMININ • Voința Galati — 
Voința București 2520 — 24J5 p d 

(scor individual 3—3), Cele mai 
bune iucătoare au fost Elena Ra
du 451 si, respectiv. Elena Pană

— 441. • Voința Oradea—Voin
ța Te. Mureș 22SS — 2273 (2—4). 

Principalele realizatoare: Gyongyi
Meszaros — 411 si Silvia Berlnde
— 400 de la găzde respectiv Ma
rla Todea — 401 șl Marla Dudas
— 395. • Laromet București —
Metrom Brasov 2483 — 2442 (4—2) 
• Gloria București — Frigul 
București 2424 — 2215 (4—0) a

dispus, pe are- 
Rulmentul Bra
in fruntea gru
ia egalitate de 

Rulmentul. Iată

C.E. DE JUDO
(Urmare din pag. 1) 

cea de 
„semi-

Fră-

săP- 
șirul

crezut că 
avantajul 
în discu- 

ales 
roma- 
semi- 

I-a 
de 

Thiery

una dintre cele mai frumoase 
competiții la care am participat 
in cariera mea". Primul loc a 
fost obținut de polonezul Z. 
Szezepko wskl, care a cucerit ce
le mal multe locuri fruntașe ta 
cele 23 de sprinturi, cicliștii ro
mâni clastadu-se ta primul 
..sfert" al clasamentului: 15. Gh. 
Vâslii u; 14. Cristian Neagoe; 22. 
Costică Ronda; Z3. Marian Mâr-

Voln(a

U. T. Arad — C.S.M. Reșița 
Z241 — 22M (2—4). Cele mal efica- 
oe jucătoare : Gabriela Pintea — 
413 «1, respecte, Marla Stanca — 
404 • Rapid București 
Constanta 2445—2374) (5—1) a Bra
dul Vama—Voința Odorhel 4—2350 
(Bradul s-a retras din campionat) 
a Voința Timișoara — Hidro
mecanica Brașov ' 2359 — 2303
(4—2).

MASCULIN a Progresul Ora
dea—Aurul Baia Mare 5321 — 4300 
(4—2). Partidă toarta disputată, 
câștigată pe merit de echipa o- 
râdeană. care a fast «aal omoge
nă, avtad ta Long — «17 p d — 
cei mal preda popicar. Perfor
merul reuniunii a toot tasă băi- 
măreanul Boarfa, ea K7 p 4. • 
Constructorul Galați — Gloria 

București 4244 — «M4 (3—3). Sex
tetul gălătean a obținut a șaptea 
victorie consecutivă. Punctajul e- 
chlpei Constructorul constituie un 
nou record al arenei. Cei mai 
buni concurent! au fost C. Sil
vestru — «44. respectiv AL Că ți
neau u — 173) a Constructorul 
Tg. Mureș — C.F.R. Timișoara 
<307 — «794 (4—2) a Voința Bucu
rești—Rafinorul PtUeștl ' 
(5—1) a Carpali Sinaia 
Iul Roman 4311 — «323 
Electromure*  Tg. Mureș 
Satu Mare 5342 — 4829

anul trecut cu una — 
campion continental la 
mijlocie", cucerită de M. 
țică.

— Vrem să continuăm 
tămina viitoare, Ia Paris, 
succeselor — ne mărturisea 
Codrea la finele antrenamentu
lui de ieri. Și eu și Gavra 
ne-am frămintat multe nopți 
pentru a găsi cele mai potrivi
te soluții de pregătire a aces
tor „europene". Știm că de 
astă dată va fi extrem de greu. 
Francezii n-au luat anul tre
cut, la Rostock, nici un „aur", 
deși ei, valoric vorbind, sînt a- 
proape la fel de puternici ea 
sovieticii, cei mai buni de pe 
continent. Greu de 
nu vor profita de 
„terenului". Să luăm 
ție un singur aspect, mai 
că ne privește pe noi, 
nii ; în finala eategoriei 
ușoară, din ’81, Niculae 
învins prin ippon (înainte 
limită) pe francezul T.___
Rey, campion mondial în 1979, 
olimpic în 1980 și medaliat cu 
argint la „europenele" din "81 
și ’82...

— Cînd Rey a declarat zia
riștilor : „am luat o bătaie pe 
cinste de la Niculae"...

Votata Tg. Mureș — Metalul Hu
nedoara «—50M (Voința s-a re
tras din campionat). Chlmpex 
Constanta — Rulmentul Brașov 
5194—5077 (4—Z).

Etapa a 17-a se va disputa as
tăzi.

«73—1854 
— Meta- 
(3—3) •
— Unio
(6—•> •

— Exact. Așa a spus atunci, 
dar noi bănuim cam la ee se 
gindește acum, san altfel spus, 
cam eu ee Intenții H așteaptă 
pe Niculae al nostru...

— De revanșă, firește. Vrem 
si credem Insă că antrenorii 
lotului s-au gtndlt șl ei la ee 
au de făcut.

— Imediat după Balcaniadă 
— unde a fost cum a fost — 
am început pregătirile pentru 
„europene". O scurtă perioadă 
la munte pentru fortificare și, 
apoi, la București. In planul 
nostru de pregătire ne-am pro
pus să punem accent pe indi
vidualizarea antrenamentelor 
in funcție de adversarii eei mai 
valoroși la flecare categorie de 
greutate și aă perfecționăm 
procedeele tehnice eele mai 
potrivite sportivilor noștri ; ln- 
tr-un fel luptă un judoka înalt 
și altfel unul mai scund. Am 
participat — «un se știe — și 
la eiteva turnee peste hotare, 
unele dintre ele 
concurs sportivi valoroși 
multe țări. Se Înțelege eă la 
înapoiere am scos carnețelele 
en însemnări spunind fiecăruia, 
chiar și celor clasați pe locuri 
fruntașe, etnd an luptat bine, 
cind an greșit și. desigur, cum 
să remedieze minusurile. După 
părerea noastră, sportivii se
lecționați pentrn campionatele 
europene de la Paris sint mai 

angajînd In 
din

prezenți pe traseu. Locul I a 
fost ocupat de rutierul sovietic
W. Murawski, dintre sportivii ro
mâni Costică Bonciu (locui 14) 
și Marian Mărginean (locul 15) 
aflîndu-se ta plutonul fruntaș.

La sfîrșitul celor două Între
ceri. antrenorii Ion Stoica și Ion 
Vasile apreciau că elevii lor au 
avut o comportare onorabilă la 
acest prim test internațional. Se 
Impune, desigur, o substanțială 
îmbunătățire a pregătirii șl dez
voltarea spiritului combativ. Ti
nted seama că majoritatea ru
tierilor reprezenttad clubul spor
tiv Steaua stat tineri și foarte 
tineri, credem că- el vor putea 
progresa rapid, desigur ta condi
țiile unor eforturi suplimentare 
la antrenamente și ale măririi 
numărului de teste ta compania 
unor alergători de valoare. Este 
posibil și prin faptul că toți cel 
prezenți ta Întrecerile din 
nla au dovedit disciollnâ. 
ță de a învăța.

Polo- 
dorln-

Text și
Dragoș NEAGU

foto :

După turneul final al voleibaliștilor juniori

DIFERENȚELE MARI DE VIRSTÂ AU INFLUENȚAT
VALOAREA Șl OMOGENITATEA ECHIPELOR

Turneul final al campionatului 
national de volei pentru Juniori, 
de la Ploiești, a scos ta evidență 
ctteva aspecte eu... pius ț: mi
nus. In grupa celor dinții este 
de subliniat eă toate cele șas? 
echipe participante și-au apărat 
eu ardoare șansele pe tot par
cursul turneului. Acest lucru a 
fost posibil datorită pregătirii a- 
tente, ta special fizice, a tineri
lor voleibaliști. Din acest punct 
de vedere s-au remarcat, in pri
mul rtad, echipele Dlnamo Bucu
rești (antrenor : V. Tătaru), 
C.S.Ș. Tricolorul Lie. „Mihai Vi
teazul" Ploiești (Șt. Dumitrescu) 
și C.S.S. Lie. ind. 12 CJF.R. Bucu
rești (I. Șoacă), situate tn aceas
tă ordine pe podiumul de pre
miere. Poate că, sub raportul 
strict al omogenității, ploieștenii 
s-ar situa pe primul loc — după 
părerea noastră. Celelalte trei 
echipe — C.S.Ș. Steaua Bucu
rești (V. Paraschiv), C.S.Ș. Tul- 
eea (T. Crasovscbl) și C.S.Ș. 2 
Bala Mare (I. Busu) — au avut 
șl ele comportări satisfăcătoare, 
realizările mai modeste datorîn- 
du-se ta special diferențelor de

Cu d zi înaintea terminării barajului de volei (f)

UNIVERSITAHA CRAIOVA Șl CHIMIA RM. VILCÎA AU PROMOVAT IN DIVIZIA „A“
CRAIOVA, 4 (prin telefon). Si

tuația promovării ta prima divi
zie feminină de volei s-a rezol
vat mai curtad decit se credea. 
Alături de Universitatea Craiova, 
care lși asigurase din prima zi 
a returului barajului revenirea lr. 
Divizia „A", cea de a doua 
echipă ce va activa din 
sezonul viitor ta eșalonul frun
taș este Chimia Rm. VII- 
cea care a tranșat... Indirect dis
puta cu Voința București. Indi
rect pentru că formația brașo- 
veană G.I.G.C.L., care nu mai 
avea nld o șansă la promovare, 
a tavlns ta meciul de deschi
dere al zilei a doua pe Voința 
cu 3—2 (5, —1», 12, —4, 5) după 
o partidă de lungă durată (două 
ore) și de luptă presărată eu 
multe greșeli de ambele părți, 
meciul scăztad vizibil ta calitate 
pe măsură ce oboseala lși punea 
amprenta pe evoluția Jucătoare-

bine pregătiți decit anul trecut.
— De altfel și medicul lotu

lui, dr. Constantin Gaiu, ne-a 
mărturisit In timp ce priveam 
antrenamentul că toți sportivii 
au o stare bună din punct de 
vedere medical.

— Cum v-am mai spus, de 
astă dată „europenele- se a- 
nunță mult mai dificile nu nu
mai pentru că au loc in Fran- 
ț». ci și pentru faptul ei ne 
aflăm in anul preoiimpic și 
toți concurenții vor să se afir
me pentru Los Angeles. ,

— Nu dorim să intrăm ta 
amănunte tehnice. Fiecare an
trenor le păstrează cu grijă. 
Am vrea să ne prezentați Insă 
echipa.

— încă nu a fost definitiva
tă, dar dintre cei propuși a- 
proape toți sint consacrați, cum 
se spune : Constantin Nicu- 
iae, la semiușoară, Simion To- 
plicean, ușoară, Mircea Frăți- 
că, semimijlocie, Costel Năfti- 
eă, semigrea și Mihai Cioc, 
grea. Va debuta doar Gheorghe 
Dani, la superușoară, in locul 
lui Arpad Szabo, care n-a mai 
fost selecționat la lot. Dani 
insă a lăsat o bună impresie 
la marele turneu al R. D. Ger
mane de la Potsdam (n.n. 16 
țări participante, printre care 
și Japonia), clasindu-se pe lo
cul secund ; a pierdut doar fi
nala cu un judoka japonez.

CONCURSUL PE GRUPE OE PROBE
Calendarul competițional intern 

ai atletismului programează astăzi 
si mîine. pe stadionul „23 August*  
din București (azi — ora 16, du
minică — ora 9), prima întrecere 
importantă a sezonului — con
cursul republican pe grupe de 
probe (alergări, sărituri, aruncări) 
Dintru seniori, tineret, juniori T 
și IL Competiția, inițiată anul 
trecut în vederea stimulării acti
vității specializate a județelor, 
cluburilor si antrenorilor, va cu- 
orinde. la prima etapă. întreceri 

la toate probele. Etapele urmă
toare vor avea loc la 9—10 iulie 
(Pitești — alergări. București — 
sărituri. Cluj-Napoca — aruncări) 
șl 6—7 august (București — aler
gări, Pitești — sărituri. Ploiești 
— aruncări). La prima etapă pot 
participa primii 32 de clasați la 
flecare probă de alergări și pri
mii J4 la sărituri si aruncări in 
clasamentul seniorilor din 1932, 
precum și atleții care au realizat 
ir sezonul dc sală 19S3 perfor- 

vîrstă (de chiar trei ani I) Intre 
jucători, diferențe reflectate, fi
rea», și sub aspectul valorii. 
Dealtfel, această situație o putem 
aprecia ca fiind caracteristică tu
turor finalistelor. Or, la virsta 
junioratului, fie șl numai un an 
diferență „se vede" Imediat.

Turneul ploieștean a evidențiat, 
in afara premianților — Radu
lescu (Dinamo), cel mai complet 
jucător, Nica (Tulcea), cel mai 
bun ridicător Dobre (Lie. 12), 
cel mai bun trăgător, șl Despa 
(Tricolorul), cd mal combativ 
jucător —, o serie de voleibaliști 
cu reale perspective, cum stat : 
Nicolae, Nicolau, Drăgușin, Bă
lan (Dinamo) Neagu, Mocanu 
(Tricolorul), Constantin, Hăn- 
cianu (Lie. 12), Pițigoi, D. Dumi
tru, Dumitrache, Pădurețu (Stea
ua), Alexandrescu (Tulcea), Iu- 
hasz, Pușcaș (Baia Mare). Aceș
tia, șl nu numai ei, trebuie tas 
drumațl îndeaproape pentru con
firmarea ta viitor a valorii ară
tate, antrenorii care se vor ocupa 
de pregătirea lor și FJl. Volei 
avind un rol important în menți
nerea acestor sportivi la un nivel 

lor. Deși s-a comportat mai bine 
decit în prima zi, Voința a fost 
marcată de miza jocului, acțio- 
nlnd adesea crispat și avind una 
din trăgătoarele principale (Jeni 
Nlțulescu), complet Ineficientă. 
Doar Morariu și Cristoloveanu 
s-au sustras tracului. în același 
timp G.I.G.C.L. Brașov a jucat 
degajat, dar Intr-o stare de re
laxare accentuată, în care s-au 
complăcut și fostele internațio
nale Monica Moise și Dana Ni- 
colaescu De aici un meci echi
librat, la nivel scăzut. Arbitrii I. 
Rusu (Timișoara) și V. Chiorea- 
nu (Cluj-Napoca) au condus prea 
larg, dar corect, echipele : 
G.I.G.C.L. — Eugenia Socaciu 
(Camelia Brujbu), Dorina Cră
ciun, Dana Nicolaescu, Marcela 
Chețan (Maria Păușan), Melania 
Streza (Mihaela Panțuru), Monica 
Moise ; VOINȚA — Ecaterina Mc 
rariu, Rodica Moșteanu, Silvia 
Flran, Viorica Ioniță, Maria Cris
toloveanu, Jeni Nițulescu (Flo
rentina Rădoiu, Sorina Niculescu).

Eliberate de orice emoție, vo
leibalistele de la Chimia Rm. 
Vîlcea, care vor debuta pe prima 
scenă, au făcut în compania for
mației locale Universitatea, o

ETAPĂ ÎN DIVIZIA „A“ LA TENIS DE MĂSĂ
în campionatul Diviziei „A*  la 

tenis de masă se va disputa, as
tăzi și mîine, cea de a doua e- 
tapă a turului, în care sînt pro
gramate o serie de întîlniri In
teresante. Dar, 
complet :

iată programul

MASCULIN :
poca — A.S.A. 
Universitatea I 
greșul București, 
Mare — Universitatea TI Craiova, 
Mecanică fină București — Sticla

C.S.M. Cluj-Na- 
Muntenia Buzău, 
Craiova — Pro- 

Volnța Satu

ARCAȘII ȘI TRĂGĂTORII PARTICIPĂ LA „CUPA PRIMĂVERII"
Tirul cunoaște în 

șit de săptămînă o 
tivitate. In Capitală 
importante competiții 
republican, dotate cu 
măverii*,  la arme cu glonț, 
aer comprimat și tir cu 
Arcașii, — *
toate 
acest străvechi și frumos sport 
se reunesc azi și mîine pe po
ligonul din Parcul Herăstrău, 
disputîndu-și pentru a patra oa
ră întîietatea în „Cupa Primăve
rii*.

Peste 150 de țintași din 22 de

acest sfir- 
intensă ac- 
se dispută 
cu caracter 
„Cupa Prl- 

cu 
arcul, 

seniori și juniori, din 
centrele unde se practică

bune sau egale ÎOcu-
21) din topul anului

rezultate de va-

mante mal 
lui 32 (sau 
trecut.

Să sperăm, deci, că primul start 
Important al acestui sezon 
bogat va fi onorat de fruntașii 
atletismului nostru, ta primul 
rind pxin participare și apoi prin 
performante. Drumul ascendent 
început ta sezonul trecut și con
tinuat tn concursurile de sală ale 
acestui an se cere continuat. Aș
teptăm. așadar.
leare !

• JUNIORI 
CUREAZĂ LA 
cursul Internațional 
care se desfășoară azi șl mîine 
la Ruse, vor fi prezent! și cltlva 
juniori români, printre care Da
niela Costian (proaspătă record
mană la aruncarea discului), LI- 

via Simon (două recorduri de 
iunioare la greutate in luna apri
lie). Mibaela Samoilă. Octavia 
Nif. Cătălin laărgâu si Stelică 
Turbă.

ROMANI CON- 
RUSE. La con- 

„Mladosti",

de virf. Există toate condițiile ea 
din rtadul celor lăudați astăzi, 
sau al t 'ora dintre colegii lor, 
să apară viitorii echipieri ai di
vizionarelor și. de ce nu, al io
turilor reprezentative, pregătirea, 
munca Intensă, fără nld un tel 
de rabat, fiind condiția Bine qua 
non. Intre „plusurile" ploieștene, 
alături de organizare, se cuvin 
menționate arbitrajele asig rate 
de V. Tilcă (Craiova), M. Marian 
(Oradea), L. Griin (Tg. Mureș),
V. Cbioreanu (Cluj-Napoca), M. 
Vlădescu (Brașov), M. Nicolae 
(București) șl D. Dobrescu (PI.).

Intre „minusurile" -----
puține la număr, ta 
credem că se situează 
și mai ales folosirea 
mingilor „puse", ta 
atac, ta cele mal multe dintre 
cazuri diferența dintre volei și- 
handbal fiind greu de stabilit. 
Poate că antrenorii vor refletta 
asupra preponderenței pregătirii 
loviturii de atac sigure, viguroa
se, sută la sută volelballstice, ta 
dauna unor rezolvări mal fac

Mihai! VESA

constatate, 
prim-plan 

„Însușirea*  
excesivă a 
fazele de

partidă foarte bună, de nivelul 
diviziei ta care promovează și 
au obținut — surprinzător pen
tru spectatorii craiovenl, dar me
ritat — o victorie netă : 3—0 (12, 
13, 14), tatr-un joc de calitate, 
disputat tot timpul. Prin prisma 
acestei evoluții credem eă Chimia 
Rm. Vilcea nu va fi o apariție 
pasageră în Divizia „A". învinsa el 
Universitatea Craiova, a fost pusă 
ta dificultate și nu s-a regăsit 
decit ta finalul ultimului set. Arbi
trii C. Șovăială (Ploiești) și E. 
Ududec (Suceava) au condus 
foarte bine formațiile : CHIMIA 
— Volodea Cebuc, Livia Luca, 
Camelia Tudoroiu, Ioana Liteanu, 
Alarisa Ciucă, Gabriela Denghel 
(Mădălina Avasilichioaie) ; UNI
VERSITATEA — Lucreția Mirea, 
Marina Barbu, Camelia Ursache, 
Camelia Tomeci, Marilena Dubln- 
ciuc, Viorica Bondoc (Au mai ju
cat : Luminița Bădiță, Marina 
Barbu, Eugenia Cotescu). CLA
SAMENT : 1. Universitatea 9 p 
(12:6), 2. Chimia 9 p (12:8), 3—4 
Voința șl G.I.G.C.L. cu cite 6 p.

Programul de sîmbătă, ora 9 : 
Voința — Chimia : Universitatea

Aurelian BREBEANU

C.S.S. Bistrița (sala Republicii — 
slmbătă ora 17 șl duminică ora 
9), Stirom C.S.S. 2 București — 
Constructorul Tg. Mureș (sala 
din Bd. Ion Șulea 299 — slmbătă 
ora 17 și duminică ora 9), 
C.S.S. Od. Secuiesc — înfrățirea 
Tg. Mureș.

FEMININ : Constructorul _ 
Mureș — Metalul C.S.S. Rm. VB- 
oea, c.F.R. C.S.Ș. Petroșani — 
C.S.M. Iași, C.S. Arad — 
greșul București, C.S.M. 
— Metalurgistul Cugir.

Tg.

Pro- 
BuzăU

secții de performanță participă, 
tacepînd de mîine și plnă marți, 
la probele de pușcă și pistol din 
cadrul „Cupei Primăverii". în

trecerile, rezervate tuturor cate
goriilor de trăgători, au loc la 
pușcă șl pistol 10 metri (poligo
nul din parcul sportiv Dinamo 
— duminică de la ora »), iar la 
celelalte probe la poligonul Tu
nari. In program : luni, de la 

ora 0, pușcă 00 fc, pistol liber 
*0 f și pistol viteză se f manșa 
I, iar marți pușcă 3X40 f, 3X30 
f, pistol standard șl pistol vite
ză manșa a U-a.



Campionatele europene de box

AZI SI MÎINE, 5•
VARNA, 6 (prin telefon). Cei 

mai buni pugiliști de pe con
tinent, 149 de sportivi din 19 
țări, sînt prezenți aici pentru 
a-și disputa mult rîvnitele cen
turi de campioni europeni. Din
tre reprezentativele naționale 
care vor intra în focul între
cerilor pe ringul din Palatul 
sporturilor și culturii, cele ale 
Bulgariei, R. D. Germane și 
Uniunii Sovietice sînt singu
rele care aliniază garnituri 
complete la cele 12 categorii 
de greutate înscrise în progra
mul campionatelor europene, 
care cuprinde și categoriile se- 
mimuscă și supergrea. Dintre 
campionii ediției precedente, de 
la Tampere, din 1981, 5 cam
pioni își vor apăra titlurile : 
bulgarii I. Mustafov (semi-

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ
La Tokio au continuat între

cerile din probele Individuale 
ale C.M. de tenis de masă, du
minică urmlnd să fie cunoscuțl 
noii campioni la dublu, iar luni 
la simplu și dublu mixt.

La dublu, jucătoarea noastră 
Maria Albr'u face pereche cu 
neozeelandeza Shelley Palmer. 
După ce au trecut de calificări, 
ele au obținut o frumoasă vic
torie în primul tur, învlngînd cu 
3—0 (17, ÎS, 12) pe Paola Bevl-
lacqua, Marina Cergol (Italia) șl 
urmează să întîlnească în turul 
următor pe Monica Grefber (Fin
landa), Andrea Gutknecht 
(R.F.G). - Primind replica meda
liatelor cu argint ale ediției pre
cedente, sportivele chineze Tong 
Ling (campioană mondială la 
simplu) șl Pu Quijuan, cuplul 
nostru Olga Nemeș, Liana Urzică 
a cedat eu 0— (—ÎS, —11, —2#),
după un joo, totuși, echilibrat.

La simplu feminin, principa
lele favorite nu au evoluat (deci, 
nld Olga Nemeș — nr. 15) în 
primul tur. In concurs s-a aflat

• CIND LUCRURILE 
PĂREAU LĂMURITE...

Mai rămăsese de desfășurat 
doar o singură cursă, pe dis
tanța de 30 km, pentru a se 
da formă definitivă clasa
mentului final al „Cupei Mon
diale*  la schiul nordic. A- 
ceastă ultimă etapă a fost 
programată, peste Ocean, la 
Labrador City, în localitatea 
de reședință a schiorului a- 
merican Bill Koch, câștigăto
rul ediției de anul trecut al 
„Cupei" și lider în clasa
mentul din acest an. Avîn- 
du-se în vedere, pe de o par
te, valoarea sportivă ridicată 
a Iul Koch șl pe de altă par
te amănuntul, foarte impor
tant, că el însuși a ales tra
seul cursei respective, spe
cialiștii așteptau ca întrece
rea să fie doar o simplă for
malitate... Dar cum nicioda
tă socoteala de-acasă nu se 
potrivește cu cea din tîrg, 
iată că in ziua cursei Bill 
Koch n-a fost chiar In apele 
sale și abia a terminat pe 
locul I (1.30:43,2), la o dis
tanță apreciabilă de frunta
șii întrecerii, suedezul Svan 
(1.27:24,4) șl sovieticul Zavia
lov (1.28:13,0). Șl lată că, ceea 
ce nimeni nu mai credea, 
Zavialov a trecut pe primul 
Ioc In clasamentul general 
(122 p) șl a clștlgat trofeul, 
Svan a fost al doilea cu 11» 
p, iar Koch abia al treilea cu 
114 p.

• o MOSTRĂ A 
„SPORTIVITĂȚir*  RASIȘ
TILOR

O corespondență a A.F.P. 
din Johannesburg anunță că 
negrul american Davey Mo
ore, campion mondial de box 
la categoria mijlocie-mlcă 
(W.B.A.), aflat la o masă, 
împreună cu trei dintre par
tenerii săi de antrenament, 
într-o discotecă din marele 
oraș sud-african a fost luat 
prin surprindere șl lovit vio
lent cu un „box" de metal, 
fiind serios rănit. Agresorul, 
un rasist alb, fiul unu! in
dustriaș, l-a reproșat lui Mo
ore victoria (ko rep. 5)... de 
acum un an asupra campio
nului sud-african Charlie 
Weir, șalangerul său oficial. 
Dealtfel, și in aprilie 1982. 
după meciul cu Weir, Moore, 
a fost atacat de un grup de 
fanatici suporteri al pugilis- 
tulul sud-african .

• UN FINAL DRAMA
TIC

Final de-a dreptul dramatic 
în campionatul iugoslav de 
baschet. In meciul de la Sl- 
benlk, formația locală Sibe- 
ka a Întrecut pe Bosna din

PUGILIȘTI ROMÂNI URCĂ IN RING
muscă) și P. Lesov (muscă), 
sovieticii V. Sisov (ușoară) și 
campionul european și mon
dial E. Iagubkin (grea), pre
cum și supergreul italian F. 
Damianl. Cu aceștia nu se în
cheie, desigur, lista vedetelor 
prezente, I. Aleksandrov 
(U.R.S.S.), campion mondial la 
categoria cocoș în 1982, colegul 
său Damianenko — campion 
european în anul 1979 și vice- 
campion olimpic la Moscova — 
ca și alți pugiliști valoroși G- 
gurînd pe listele de concurs.

Boxerii noștri au sosit la 
Vama joi și un prim cintar de 
probă a arătat că nu sînt pro
bleme în categorie, așa cum 
urma să o confirme cîntarul o- 
ficial de vineri dimineața. Tra
gerea la sorți care a urmat

Insă Maria Alboiu, care a pier
dut cu 1—3 (IS, —ÎS, —1», —18) 
în fața Jucătoarei Chai Man 
(Hong Kong).

Prin'’palele rezultate : SIMPLU
— masculin : Guo Yeuhua (H.P. 
Chineză — fav. 1) — Gustavsen 
(Norvegia) 3—0, Cal Zhenhua 
(R.P. Chineză — fav. 2) — Dco- 
nen (Finlanda) 3—», Xle Salke 
(R.P. Chineză — fav. 3) — Klm 
Kltaek (Coreea de Sud) 1—2, 
Appelgren (Suedia — fav. 4) — 
Galal (Suedia) 3—0. Jlang Jia- 
liang (R.P. Chineză — fav. 5) — 
Constantini (Italia) 3—4, Wang 
Huiyuan (R.P. Chineză — fav R
— Jakubowicz (Polonia) 3—0 ; 
feminin 1 Palatinua (Iugoslavia)
— Ramberg (Danemarca) 3—1, 
Wenzel (R.F.G.) — Danillavitdute 
(U.R.S.S.) 3—«. Monteux (Franța)
— Loke Wal Har (Malaezla)
3—0, Bellinger (Anglia) — PeU- 
kanova (Cehoslovacia) 3—0, Ma- 
gos (Ungaria) — Kloppenburg 
(Olanda) 3—0, Zaharian (URSA.)
— Llndblad (Suedia) 3—3, Cbo

Sarajevo cu 83—82. Cu un pu
ternic entuziasm a fost salu
tată această prestigioasă ' vic
torie. Bucuria succesului n-a 
ținut însă prea mult, deoa
rece s-a constatat că rezulta
tul fusese Influențat de ar
bitrul Matljevld, care a flu
ierat o iregularitate a lui 
Hadzid asupra Iul Petrovld, 
în urma căreia ultimul 
a înscris punctele vlo- 
torid. Or... timpul de joo 
trecuse I Comisia tehnică a 
Federației iugoslave de bas
chet a revăzut, la televiziune, 
înregistrarea finalului de joc, 
a admis contestația echipei 
Bosna șl a hotărlt rejucarea 
medului, pe un teren neutru, 
Ia Novl-Sad. Conslderîndu-se 
nedreptățită de această deci
zie, Slbenka nu s-a mal pre
zentat la Joo șl astfel a pier
dut cu 20—0 1 !

• SPORTUL - IN TOA
TĂ FRUMUSEȚEA SA

Erika Zuchold a fost cu 
vreun deceniu în urmă una 
dintre cele mal bune gim
naste din lume (campioană 
mondială la bîrnă — 1970,
campioană olimpică la sări
turi — 1968 șl 1972), lmpreslo- 
nînd, între altele, prin plasti
citatea exerdțlllor sale liber 
alese. Șl lat-o pe sportiva 
din R.D. Germană impunln- 
du-se și într-un alt domeniu, 
tot prin... plastică. La Berlin 
a avut loc, nu de mult, ver
nisajul expozlțld de pictură 
a Erikăl cu tema „Sportul In 
toată frumusețea sa șl toate 
culorile sale*.

• STILIST DESĂVIRSIT 
AL TENISULUI

Există astăzi în tenis fel de 
fel de competiții. In cadrul 
unor așa-zlse „dreuite" inter
naționale. Unul dintre acestea 
este cel al „marilor maeștri" 
șl este deschis fostelor glorii 
ale tenisului, adică Jucătorilor 
care au împlinit... 45 de ani. 
Disputele lor n-or mal avea 
viteza șl forța loviturilor de 
altădată, dar pe plan tehnic 
șl tactic fiecare dintre de 
poate fi considerată o adevă
rată lecție practică. O mare 
vedetă a acestui „circuit" este 
tenlsmanul australian Kenneth 
Hosewall, considerat drept ce! 
mal desăvîrșit stilist al teni
sului de după război, in spe
cial pentru acuratețea back- 
handulul său. M a clștlgat 
la Roland Garros, la Forest 
Hlls, la campionatul Austra
liei, și a făcut parte din e- 
chipa dștlgătoare a „Cupe! 
Davis*  in 1953, 1955 șl 1958.
Ken Rosewall va împlini in 
noiembrie 49 de ani 1

Rubric# realizate de 
Romeo VI LARA 

a desemnat primii adversari ai 
pugiliștilor români, dintre care 
Constantin Țițoiu și Ion Stan 
vor urca în ring simbătâ, iar 
Dragomir Hie, Mihai Ciubota- 
ru și Gheorghe Simion, dumi
nică. Tițoiu are in față pe iu
goslavul Liubița Simici, mai 
puțin cunoscut. Stan pe Wart- 
mut Krilger, din R. D. Ger
mană, de 22 de ani, campio
nul en titre al țării sale. Ilie 
va intîlni pe Jaroslav Polak 
(Cehoslovacia), de asemenea 
campion național, Mihai Ciu
botarii pe turcul Yildirim Al- 
parslan, care a participat re
cent la „Centura de aur*  de 
la București, iar Simion va 
avea ca adversar pe Jan Fra- 
nek (Cehoslovacia).

Petre HENȚ

Jong Hui (R-P.D. Coreeană) — 
Kovalenko (UJLS^.) 3—0 ; DU
BLU masculin : Molnar, Kriston 
(Ungaria) — Wosik, Rebel 
(R.F.G.) 3—8, Șurbek, KaUnld
(Iugoslavia) — Kartholm, Har- 

kampt (Danemarca) 3—0, Ortowskl, 
Pansld (Cehoslovacia) — Ren- 
verse, Faroui (Franța) 3—8, 
Grubba, Kucharskl (Polonia) — 
M. șl N. Thomas (Olanda) 3—0, 
Cal Zhenhua, Fan Changmao 
(R.P. Chineză) — Lee Changoon, 
Jaee Hyung (Coreea de Sud) 
3—2 ; feminin : Hrachova (Ceho
slovacia), Vriesekoop (Olanda) — 
Klm Hae Ha, Tellas (Argentina) 
3—0, Zakharlan (U.R.S.S.), Per- 
kuda (Iugoslavia) — Vignola, 
Busnardo (Italia) 3—4. Grefberg 
(Finlanda), Gutknecht (R.F.G.) — 
MeClutock, Millikan (Australia) 
3—0.

ÎNCEPE „CURSA PĂCII*',
CURSA MARII CONSACRĂRI
De milne pină la 22 mal, cd 

mal valoros! rutieri amatori din 
lume participă la tradiționala 
.Cursă a Păcii*,  Varșovia — Ber
lin — Praga. aflată acum la a 
36-a ediție. Cursă grea, cu peste 
1 900 km de parcurs în etape 
lungi sl foarte lungi (două sînt 
chiar de peste 200 km I), cu un 
contratimp Individual epuizant șl, 
mal ales, cu concurenU deosebit 
de valoroși și ambițioși, hotărițl 
să se acrediteze printre cel vi
zați să la startul la Olimpiada 
de la Los Angeles. Acest adevă
rat campionat mondial de lung 
kilometraj, atrăgător „serial*  
sportiv de primăvară, reunește 
toată elita suflării dcllste șl 
conferă performerilor bucurii 
neasemuite, lauri si elogii.

Pentru a 36-a cară, echipa 
Românld se va alinia la startul 
celei mal îndrăgite competiții ci
cliste cu dorința de a se afla 
printre fruntașe. Formația pe 
care antrenorul emerit Nicolae 
Volcu dorește s-o conducă între 
primele 8 ale clasamentului pe 
echipe (cu 18 team-url la start) 
este alcătuită din oameni cu ex
periență d cu palmares notabil, 
dar și din tineri care abia acum 
dau piept cu greul. Mircea Ro
ma? can u se va alinia, la cei M 
de ani ai săi. pentru a 8-a oară 
la startul „Cursei Păcii", neultlnd 
că a clștlgat două etape, iar a- 
cum 5 ani s-a clasat pe locul HI 
In ierarhia finală ; Constantin 
Căruțașu — 25 de ani — participă 
a 4-a oară, iar Cornel Nicolae 
— 24 de ani — pentru a 3-a oa
ră. Acesta ar fi grupul celor cu 
experiență. Jumătatea cealaltă a 
echipei o formează „aspiranții", 
rutieri călăuziți de ambițiile fi
rești ale celor dornici să se im
pună. Ionel Gancea, cu o parti
cipare. Costlcă Paraschlv (22 de 
ani), anul trecut pentru prima 
oară la start, sl Valentin Cons- 
tantlnescu m de ani) — debu
tant — se vor strădui, desigur, să 
aiute hotărttor la impunerea 
formație! șl, implicit, a lor în 
singura competiție de lung kilo
metraj care poate aduce consa
crarea.

Le urăm tuturor succes, cu 
credința că stă în puterea lor să-1 
obțină.

ATLETISM • La Berlin, Dona 
Sluplanek a realizat ZI.73 m la 
aruncarea greutății (recordul 
mondial îl aparține eu 22.45 m). 
• Intre 13 sl 11 mal. la Belling 
va avea loc un mare concurs 
international, cu peste 409 de 
sportivi din 13 țări, printre care 
Si România.

BASCHET • In urma turneelor 
de calificare pentru C.E. femi
nin. vor evolua la Budapesta : 
Olanda sl Suedia (gr. A), R.F.G. 
sl Iugoslavia (gr. B), Italia și 
Spania (gr. C). România sl Bul
garia (gr. D), alături de echi
pele U.R.S.S., Poloniei, Ceho
slovaciei si Ungariei, calificate 
de drept. • Echipa feminină a 
Braziliei a jucat cu cea a Polo
niei, la Lodz. Gazdele au învins 
cu 92—86 (50—44).

BOX ■ Campionul mondial la 
.muscă" (WBA). Santos Laciar. 

Si-a păstrat titlul dlspunind prin

Sărbătoarea națională a R. S. Cehoslovace

AFIRMĂRI ÎN ARENA 
MARILOR PERFORMANTE a
La 9 mai, popoarele Cehoslovaciei prietene sărbătoresc 

împlinirea a 38 de ani de la eliberarea patriei lor de sub 
ocupația fascistă, eveniment istoric de o importanți de
osebiți, care a deschis calea spre făurirea unei orinduiri 
noi in această țari, sub semnul construcției socialiste. 
Succeselor obținute ta acest răstimp, ta toate domeniile 
de activitate, li s-au adăugat eu deosebită pregnanță și 
acelea ale mișcării sportive cehoslovace, permanent preocu
pată de rispîndirea in mase a educației fizice și sportu
lui, precum ți de dobindirea unor poziții cit mai avansate 
in arena marilor performanțe.

Sînt cunoscute pretutin
deni frumoasele succese ob
ținute în anii din urmă de 
către reprezentanții ho
cheiului cehoslovac, de mai 
multe ori recompensați cu 
medalii în marile competi
ții internaționale, campio
nate mondiale și europene. 
Este suficient să menționăm 
că echipa națională a Ce
hoslovaciei a cucerit de 5 
ori pină acum titlul de 
campioană a lumii, a fost 
de 12 ori medaliată cu ar
gint și de 11 ori cu bronz 
in competiția supremă a 
hocheiului pe gheață. A- 
ceasta, într-un total de 44 
de participări la cele 49 de 
ediții ale campionatului 
mondial.

Se poate vorbi despre o 
adevărată școală a hocheiu
lui cehoslovac, după cum 
impresionantă este popu
laritatea deosebită de care 
se bucură această discipli
nă sportivă în întreaga 
țară. Printre tradițiile 
înscrise în viața hocheisti- 
că a Cehoslovaciei poate fi 
menționată și aceea a fru
moaselor afirmări cu care 
se mîndrește un strălu
cit colectiv de jucători, a- 
parținind clubului Dukla 
Jihlava. în mai puțin de 
două decenii de prezență 
activă în prim-planul cam
pionatului țării, aceștia au 
cucerit opt titluri de cam
pioni (1987, 1968. 1970. 1971, 
1972, 1974, 1982. 1983). per
formanță care la ultima e- 
diție a luat proporții de a- 
devărat triumf, echipa din 
pitorescul oraș morav în
cheind Întrecerile din pri
ma ligă cu un avans de T 
puncte asupra celei de a 
doua clasate. Vitkovice, și 
cu 9 puncte față de a treia, 
Pardubice.

F
• Finala „Cupei Suediei" se va 

desfășura între I.F.K. Găteborg 
și Hammărby. Prima a clștlgat 
campionatul în 1983, așa Incit ea 
va lua startul în noua ediție a 
C.C.E., în timp oe Hammărby 
va participa in „Cupa cupelor*.  
In semifinale : GOteborg — Hacc- 
ken 3—0, Hammărby — NorkO- 
plng 1—0.
• Citeva rezultate din etapa a 

5-a a campionatului preliminar 
al Argentinei : Estudlantes — In
stitute 3—1, Independent*  — 
Nueva Chicago 4—0, River Plate
— Ferrocarril 1—1, Boca Juniors
— San Martin 1—0, Newell’s Old 
Boys — Cordoba 3—0. In prelimi
narii au participat 14 de echipe, 
repartizate în 8 grupe. Primele 
două din flecare grupă șl-au cts- 
tlgat dreptul de a participa în 
prima ligă : Velez, Estudlantes, 
Independlente, Temperley, River 
Plate, San Lorenzo, Platense, 
Union, Boca Juniors, Racing Bue
nos Aires, Rosario, Talleres, 
Loma Negra, Argentlnos Junior, 
Racing Cordoba și Newell’s Old 
Boys.
• într-un meci - preliminar din 

etapa a 35-a a campionatului 
Scoției, Aberdeen (finalistă in 
„Cupa cupelor") a surclasat pe 
Kilmarnock cu 5—0 șl a trecut 
ta fruntea clasamentului.

«TELEX»
k.o. In repriza a S-a de salange- 
rul Bău Shuichl Hozuml, in me
dul desfășurat In Japonia, la 
Shizuoka.

CAL Arie a „Marele Premiu al 
Națiunilor*?  la obstacole, ta con
cursul de la Roma, a fost clștlgat 
de echipa S.U.A. (Anne Kursin- 
ski, Joe Farsis. Katie Monahan 
șl Melanie Smith) cu I p pena
lizare, urmată de Franța cu 15 
o si Elveția 16 P.

CICLISM a Etapa a 16-a a Tu
rului Spaniel, Valladolid — Sala
manca (162 km) a fost cîștigată 
la sprint de spaniolul Jose La- 
guia în 4 h 48:37. Clasamentul 
general : Julian Gorospe (Spa
nia) 79 h 18:47, Alvaro Plno 
(Spania) la 22 sec., Alberto Fer
nandez (Spania) la 1:06, Bernard

Dukla Jihlava a dat, 
de-a lungul anilor, nume
roși jucători echipei națio
nale cehoslovace, putîndu- 
se vorbi de o adevărată 
pepinieră hocheistlcă in 
acest club. După cum se 
știe, la ultima ediție a cam
pionatului mondial, desfășu
rată recent la Miinchen, re
prezentativa Cehoslovaciei 
a încheiat pe locul al doi
lea, după ce a terminat la 
egalitate (1—1) meciul cu 
deținătorii medaliilor de 
aur. hocheiștii sovietici. 
Fapt remarcat de întreaga 
presă de specialitate. na
ționala cehoslovacă s-a pre
zentat cu o formație mult 
întinerită, iar printre cei 
care au dat aripi acesteia 
s-au aflat tocmai o serie de 
noi jucători de la Jihlava. 
Așa sînt fundașul Radoslav 
Svoboda, atacanții Oldrich 
Valek, Jiri Lala și Vincent 
Lukac. toți abia trecuți de 
20 de ani. principalii autori 
și ai cîștigării pentru clu
bul lor a ultimului titlu de 
campioni naționali. Evident, 
merite în cadrul colectivu
lui de la Dukla îl au și 
reprezentanții vechii gene
rații, printre care se dis
tinge portarul Jiri Kralik. 
anul trecut cel mai bun 
păzitor de buturi al ..mon
dialelor*,  Milan Chalupa 
și Jindrich Kokrment, ul
timul fiind si astăzi golge- 
terul echipei.

Un colectiv sudat, in con
tinuă năzuință către per
fecțiune, o adevărată „uni
versitate de hochei*,  cum 
este cunoscută astăzi în în
treaga Cehoslovacie. Aceas
ta este Dukla Jihlava, for
mația nr. 1 a hocheiului 
cehoslovac.

• Internaționalul belgian Erie 
Gerets, de la Standard Llege, va 
activa anul viitor la echipa ita
liană A. C. Milan, care, probabil, 
va promova ta primul eșalon al 
campionatului peninsular. Aceeași 
echipă este ta tratative și cu 
Ludo Coeck de la Anderlecht I
• Antrenorul Benflcăi, suede

zul Sven Goran Eriksson (anul 
trecut antrenorul lui I.F.K. G5- 
teborg) a avut, pină miercuri, 
bucuria de a nu fi pierdut nld 
o partidă ta „Cupa U.E.F.A.". In 
ediția trecută, I.F.K., cîștigătoa- 
rea competiției, a susținut 13 
jocuri din care a cîștigat 9, iar 
3 le-a încheiat la egalitate ; la 
actuala ediție, Benfica a jucat 1» 
partide (« victorii șl 4 rezultate 
egale). Abia a 23-a partidă, cea 
de la Bruxelles, cu Anderlecht, 
in meciul tur din finala „Cupei 
U.E.F.A.", Benfica a fost Între
cută cu 1—0.
• Echipa Braziliei urmează să 

evolueze In Europa : la 8 iunie, 
cu Portugalia (Coimbra), la 12 
Iunie, cu Tara Galilor (Cardiff), 
la 17 iunie, cu Elveția (Basel) șl 
la 22 iunie, cu Suedia (GSteborg). 
La 28 iulie, la Santiago de Chile, 
va avea loo revanșa meciului 
Chile — Brazilia (recent, la Rio 
de Janeiro, au învins brazilienii 
cu 3—2).

Hinault (Franța) la 1:06 ele. a 
Etapa a doua a Turului Roman- 
diei. Saignelegier — rribourj;, 140 
km, a revenit elvețianului De- 
mierre în 3 h 22:23. în clasament 
conduce olandezul Veldscholten, 
urmat la 25 sec. de Irlandezul 
Roche. • Etapa a 2-a a Cursei 
de 4 zile de la Dunkerque (183 
km) a revenit belgianului Eddy 
Planckaert în 5 h 02:31. urmat în 
același timp de olandezul Jan 
Raas. în clasament conduce o- 
landezul Bert Oosterbosch. ur
mat la 8 secunde de Vanden- 
broucke (Belgia).

SCRIMA a «Cupa Mondială" ta 
floretă masculin a fost cîștigată 
pentru a doua oară consecutiv de 
italianul Mario Numa.

TENIS a In „optimV*  la Peru
gia : Kathy Horvath — Virginia 
Ruzicl 7—5, 6—1. a In „optimi- 
la Forest Hills : Leconte — Lendl 
6—2, 6—3 1


