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în Turcia

Nicolae Ceaușescu, to- 
Elena Ceaușescu sint 

i cu deosebită cordiall- 
! președintele Kenan E- 
și fiica sa, doamna 
Gurvit, care Ie urează 

venit in

Ziua de 20 mai a înscris un 
nou moment important cu a- 
dînci semnificații in bogata 
cronică a relațiilor multilate
rale de colaborare prieteneas
că dintre România și Turda, 
în această zi a inceput vizita 
de stat în Turcia a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii ~ ~
împreună 
Ceaușescu. 
ședintelui

In cinstea sosirii 
lui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, poar
ta aeriană a capitalei turce, 
aeroportul „Esenboga", a îm
brăcat haine de sărbătoare.

La ora 113®, aeronava pre
zidențială românească aterizea
ză. La coborirea din avion, to
varășul 
varășa 
salutați 
tate de 
vren i 
Senay 
un călduros bun 
Tuicia.

Se intonează imnurile de stai 
ale României și Turciei. Sint 
trase, in semn de salut, 21 de 
salve de artilerie.

In continuarea eererfioniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenan Evreu 
trec in revistă garda de onoare.

Cei doi șefi de stat iau loe 
într-o mașină escortată de • 
gardă de motocicliști, coloana 
oficială indreptindu-se, de la 
aeroport, spre reședința ce 
le-a fost rezervată inalților 
oaspeți pe timpul șederii Ia An
kara. De-a lungul întregului 
traseu străbătut, împodobit săr
bătorește in cinstea sosirii inal
ților soli ai poporului român 
cu drapelele de stat ale Româ
niei și Turciei, cu portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Kenan Evren, populația An
karei face o caldă și entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, aclamă cu entuzi
asm, aplaudă îndelung pe cei 
doi șefi de stat.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună eu

Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 

la invitafia pre- 
Kenan Evren.

tovarășu-

MECIURI VIU DISPUTATE ÎN TURNEELE FINALE
ALE „DACIADEl" LA ILANDDAL DE PERFORMANTĂ

• La București (m) ți Arad (I)

continuă, astăzi ți mîine, intro-

miercuri finalei*

cerii* din grup* • Marți sini

programat* semifinalele, iar

Atacul doljean fructifici o noui ocazie în disputa cu echipa 
județului Satu Mare

La București și Arad au În
ceput ieri turneele finale ale 
„Daciadei" de performanță. În
treceri care reunesc la start 
cite 16 reprezentative județene, 
iu fapt tot ce are mai bun 
handbalul românesc la ora ac
tuală. Frumoase festivități de 
deschidere au marcat începutul 
unor dispute aprige incă de 
la primele partide.

Reuniunile de vineri (ca și 
cele programate sîmbătă și du
minică. de altfel) au cuprins 
meciurile din cadrul grupe
lor urmtnd ca după o zi de 
pauză (luni), turneele să con
tinue cu semifinalele — marți 
— și finalele — miercuri.

MASCULIN
începute de dimineață șl 

continuate pină seara tîrziu, 
meciurile din sala Rapid s-au 
distins prin echilibru și prin 
ardoarea cu care fiecare for-

tovarășa Elena Ceaușescu 
făcut, vineri dupâ-amiază. 
Palatul prezidențial Ciankaya, 
o vizită protocolară președin
telui Republicii Turcia, Kenan 
Evren.

semn de 
marelui

Repu-

ineeput

tovară
și pre- 
Tureia,

cei doi 
in re-

★In cursul dupâ-amiezil de 
vineri, președintele Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus o coroană de flori Ia 
Mausoleul Ataturk, in 
profund omagiu adus 
om de stat, fondatorul 
blicii Turcia.

★
Vineri, 20 mai, au 

la Ankara, convorbirile oficia
le dintre președintele Republi
cii Socialiste România, 
șui Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
Kenan Evren.

In cadrul întrevederii 
șefi de stat au trecut 
vistă stadiul relațiilor romăno- 
turce, exprimindu-și deplina sa
tisfacție față 
ascendent al 
no-turce, pe 
planuri.

De ambele

de cursul continuu 
conlucrării rorai- 
cele mai diverse

părți s-a eviden
țiat importanta deosebită a 
tilnirilor și convorbirilor 
mâno-turce la cel mai 
nivel pentru dezvoltarea 
profundarea raporturilor 
tice și economice, precum

inalt 
și »- 
poli

pi 
in alte domenii, dintre Româ
nia și Turcia.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de cordialita
te și prietenie, de stimă și în
țelegere reciprocă

★
In onoarea președintelui Re

publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și • 
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Turcia, Ke
nan Evren, a oferit vineri un 
dineu oficial la Palatul prezi
dențial Ciankaya.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o ambianță de caldă 
cordialitate, preșOdinții Kenan 
Evren și Nicolae Ceaușescu an 
rostit toasturi, care au fost ur
mărite cu viu interes, fiind sub
liniate cu aplauze de cei pro- 
zențL

Foto : L MIHAlCA
mație a luptat pentru obținerea 
victoriei- O plăcută surpriză au 
reprezentat-o județele care 
și-au alcătuit echipele cu ju 
cători din divizia secundă. A- 
ceste formații (Galați — Știin
ța, Dîmbovița — Arctic Găești, 
Constanta — Comerțul ș.a.) 
s au ridicat, nu numai prin 
risipă de energie si dîrzenie, 
la nivelul echipelor care cu
prindeau jucători de pe prima 
scenă a handbalului românesc.

Amănunte de la ctteva par
tide ale zilei:

TIMIȘ — GALAȚI 25—24. 
Fără Fdlker (accidentat) și Bu- 
ligan (In examene la faculta- 
ts), Timișul a făcut față cu 
greu asaltului gălățenilor. Fl-

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare tn pap a T-a)

împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
ZIAR
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0 dimineață obișnuită în ,,laboratorul performanței" de la ,,23 August"

ACOLO UNDE, IN FIECARE MOMENT,
SE INTIMPLA CEVA IMPORTANT...

Pentru locuitorii din împrejurimi, parcul din jurul marelui oval al stadionului „23 August*  
est*  • minunată zonă de agrement Aceeași incintă cuprinde insă un adevărat laborator al per
formanței sportive bucureștene, chiar naționale, mai bine spus • adevărată uzină in care, în fie
care moment in fiecare bază de pregătire se iutimplă CEVA IMPORTANT.

Așa cum ne-am convins in vizita de ieri, intr-o zi obișnuită.

oare pentru aUrmârit de colegi, Dragomir Cioroslan ridici 
cita oară ? — haltera de 130 kg

UN KILOGRAM, DOUA, O 
SUTA..

Dragomir Cioroslan este bine
cunoscut iubitorilor sportului. 
In lupta sa cu kilogramele, el 
a cucerit numeroase medalii la 
concursurile internaționale de 
haltere, a îmbunătățit mereu 
recordurile naționale. Cu Dra
gomir Cioroslan și cu colegii 
săi Virgil Dociu, Gelu Radu, 
Vasile Groapă, Gheorghe Dinu. 
Mircea Tuli, Petru Becheru, 
Ștefan Tașnadi ne-am întîlnit 
in sala de antrenament. Se ri
dicau si se coborau barele in
tr-un efort greu de imaginat 
dinafară Trebuie doar să-i vezi 
pe acești tineri puternici 
luptă nu cu un adversar, ci 
propria lor voință, pentru

in
CU

a

Mîine, la stadionul Parcul copilului, de la ora 17

ROMÂNIA - ANGLIA [echipe de tineret],
UN MECI DE

Istoria rugbyului tomânesc 
este, in ultimii zece ani, cu 
adevărat deosebit de bogată. 
Pe de o parte, grație titlurilor 
de campioană a bătrinului con
tinent cucerite de reprezenta
tiva națională — cel mai re
cent consfințit duminică, prin 
acel 15—10 de la Kiev —, pe 
de alta, datorită unui șir ne
întrerupt de premiere, care 
s-au chemat întîlniri-test, de 
domeniul visului in anii pre
cedent, cu Argentina," Noua 
Zeelandă, Țara Galilor, Irlanda, 
Scoția. Ca să folosim o ex
presie intrată deja fn limbajul 
curent al intimilor sportului cu 
balonul oval, lacătele de la 
porțile marelui rugby au căzut,

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a T-a) 

I

realiza ce efort 
reuși să lnalti 
de două ori —
•

se cere spre a 
haltera, uneori 
sau mai mult

Concursul de primăvară al atleților seniori

PROMISIUNI, IN AȘTEPTAREA
CERTITUDINILOR I

Astăzi și mîine (diminețile 
fiind ale poliatloniștilor, celelal
te probe tnceplnd în fiecare 
zi la ora 16) pe stadionul „23 
August" din București se va 
desfășura una din cele mai im
portante competiții ale Începu
tului de sezon atletic intern — 
concursul republican de primă
vară al seniorilor. Chiar dacă 
foarte mulți din fruntașii atle
tismului nostru sint. angajați, 
in acest sCrșit de săptămină, 
in concursuri peste hotare — 
peste 28 de prezențe la Sofia, 
Forth și Zaragoza — concursul 
bucureștean rămlne foarte a- 
tractiv. Dacă cea mai mare ■■ 
parte a „certitudinilor" noastre 
pentru acest sezon (probate In 
starturi anterioare) evoluează 
peste hotare, mulți din cei ră
mași acasă pot obține statutul 
celor din prima categorie ca

RUGBY DE MARE ATRACȚIE

ADRIAN LUNGU (cu balonul) 
și GHEORGHE CARAGEA

Sîmbătă 21 mai 1983 ț

— mai grea decît propria greu
tate..

acest lucru ? Pen- 
pragul psihic. Da- 
antrenament rod
ește ceva mai u- 
întrecere oficială.

„împreună cu Becheru și Ta.ș- 
nadi — ne spune Dragomir 
Cioroslan — voi concura la 
Cupa Panonia, întrecere car*  
constituie etapă in Cupa Mon
dială. Acum lucrăm pentru îm
bunătățirea mișcării tehnice *L  
chiar, pentru a ne corecta re
cordurile personale de antrena
ment. De ce 
tru a depăși 
că acasă la 
șesti. atunci 
sor si într-o 
pentru că îți spui : Am putut 
acasă deci trebuie să pot și 
acum !. Or. noi dorim ca 1*  
concursul din Ungaria să sta
bilim noi recorduri personal*  
și chiar să urcăm pe podium'’.

Vladimir MORARU 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 4-5)

performanțele pe care le vot 
putea înregistra azi și mîine.

Cîteva probe se anunță ex
trem de interesante, bucurindu- 
se de participarea principalelor 
vedete : aruncarea greutății cu 
Mihaela Loghin, recent intrată 
în grupul aruncătoarelor de 24 
de metri, aruncarea suliței cu 
Eva Z3rgo-Raduly șl Corina 
Girbea, săritura in lungime a 
băieților, cu Gheorghe Cojoc»- 
ru. Ion Bnlac, Tudorel Vasila 
și Gheorghe Lina, proba da 
110 mg cu Ion Oltean, Livi*  
Glurgian șl Pal Palffy și alto
ie, pe care am vrea să le re
marcăm in cronica de luni. Aș
teptăm, deci, performanțe va
loroase de la agențiile de pre
să străine, dar și din foile d*  
concurs ale întrecerii de pri
măvară, de acasă!

DAVID TRICK



SE ÎNTREVEDE UN CICLIST CAMPION

După victorie, un zîmbet 
chiar și abia înfiripat...

Foto : D. NEAGU

Proverbul potrivit căruia 
„ziua bună se cunoaște de di
mineață" nu-și găsește întot

0 STRÎNGERE DE MÎNĂ 
AUTOMOBILISTULUI GH. URDEA.

Competiție automobi
listică grea pe meleagu
rile Bulgariei: „Raliul 
Nisipurile de Aur", e- 
tapă in campionatul Eu
ropei (marcată eu „4 
stele" — coeficient care 
atestă gradul maxim de 
dificultate în compe
tiție), la startul căreia 
s-au aliniat 77 de echi
paje. In plină cursă, 
la punctul de pauză de 
la Sliven, unul din cele 
5 echipaje românești 
(Urdea — Banca) este 
nevoit să abandoneze 
din cauza ruperii vil- 
brochenului. In scurtă 
vreme la Sliven sosește 
alt echipaj românesc. 
Balea — Dicoi. nevoit 
și el să iasă din con
curs in urma ruperii 
punții din spate. Altă 
punte, echipată cu tot 
ce trebuie. nu există, 
așa că...

..Al doilea abandon 7 
In prima treime a 
cursei — in care este 
angajat prestigiul au
tomobilismului din
România și al mașinii 
Dacia 1300 — si capote
ze două din cele 5 ma
șini aflate In cursă ? 
Imposibil...'', gindește 
tlnărul și talentatul 
nostru pilot Gh. Urdea. 
Ca un bolid te repede

REINTRA CONDUCĂTORII AMATORI
HIPISM

Reuniunea de miine, de pe hipodromul din Ploiești, se remar
că prin reintroducerea curselor 
rezervate amatorilor, cu desfășurarea cursei pe 1700 m 
cu participare numeroasă și ju- 
Acios alcătuită.In privința reuniunii de joi. 
wxn remarca victoriile tui G. 
Fopescu cu Daniela șl Suâtaș.Rezervăm In continuare acest
spațiu spre a analiza măsurile 
disciplinare de suspendare a U- «<or conducători dictate de artod- 
IrM alergărilor, măsuri care sint 
justificate, cu unele excepții, 
•usn ar fi acelea dictate contra 
Jul N. Simion cu Intim, T. Ma
rin eseu cu Sondaj fi M. Ștefă- Bescu cu Sardonic. Este adevă
rat că ele corespund regulamentului de desfășurare a curselor 
(care are însă mari racile), dar 
practica alergărilor de cai indi
că faptul că recordurile realizate 
«înt In mod expres un rezultat 
fi al modului de desfășurare a 
ttnei curse (alergări cu trenă fal- 
•ă, care duc în mod implicit și 
la recorduri slabe, iar altele cu trenă infernală, cum a fost ca
rul ,,Premiului cailor de rasă“. 
în care Hem on a a impus un tempo uluitor de rapid și de aici 
recorduri excelente). Cu cal mal 
tineri de 2—3 ani, sint unii de 
mare perspectivă care nu pot fi 

LOCURI PENTRU ODIHNĂ Șl TRATAMENT
Pentru luna mai se găsesc locuri la odihnă ta stațiunile : 

BORSEC, BORȘA, BREAZA, BUȘTENI, CHEIA, DURAU, LA
CUL ROȘU. PREDEAL, SINAIA, TUȘNAD.

Plecări zilnice — serii de la 6 zile ta sus.
Tot pentru luna mai sint locuri la tratament tn stațiunile : 

AMARA, BORSEC, EFORIE NORD, HERCULANE, FELIX, 
LACUL SARAT, NEPTUN, PUCIOASA, SOVATA, SÎNGEORZ 
BAI, SLANIC MOLDOVA.

Plecări în serii de la 14 la 18 zile.

SEJED PI LITOPAI. LA PDEW ATANTAJOASE

în luna mai și prima Jumătate a lunii iunie, mari reduceri 
de prețuri ta stațiunile de pe Litoral.

71 leUzi/persoană ta hma aud
79 lei/zi/persoană pini ta 19 iunie
Plecări zilnice, sejur nelimitat ta luna mai.
La sejurul de ( zQe ta stațiunea Neptun se organizează și 

o excursie In Bulgaria (numai ta luna mai).
înscrieri și informații la agențiile de turism ale LT.H.R. București din : str. Luterană nr. 4. (telefon 14 21 77/2958), Bd.

Republicii nr. 88 (tel. 14 08 00), Cal. Moșilor bloc 98 bis (tel. 1108 48), Bd. 1848 nr. 4 (tel. 14 98 81), Bd. N. Bălcescu nr. 35 
(tel. 15 74 11), str. Mendeleev nr. 14 (teL 50 97 W), CaL Grivi țel nr. 139, str. N. Tonitza nr. 13 (teL 14 95 94).

deauna confirmarea ta ddiam. 
Sint numeroți campioni care 
«-au distins abia la senâorat, 
precum și talente precoce, 
pierdute, apoi, in anonimatul 
plutonului, la maturitate. Bra
șoveanul Zsolt LOrinez, care a 
împlinit 16 ani la 2 aprilie, 
poate insă să întărească, prin 
confirmare, bătrîneasca zicală.

Născut, parcă, pentru a fi 
rutier, acest talent autentic, 
descoperit și crescut de Mircea 
Bădilă, fost alergător, acum 
antrenor la Torpedo Zărnești, 
s-a impus atenției printr-un 
rulaj elegant, simț deosebit al 
orientării în pluton și reale 
calități de ruleur, sprinter și 
grimpeur. Elev în clasa a X-a 
a Liceului industrial nr. 1 Bra
șov (director : prof. Tiberiu 
Țică ; diriginte : prof. Erika 
Markos), viitorul performer tși 
împarte timpul cu matură 
chibzuință între carte și sport.

Zsolt Lorincz n-a pătruns în 
sport pe poarta ciclismului. El 
și-a făurit „inima de sportiv" 
practicînd mai intii atletismul, 
Înotul (sport in care a și do- 

spre mașina sa de con
curs eu care abandona
se (din eauza vilbroche- 
nului). „Vă dau puntea 
mea. n-o să ieșiți din 
cursă". Maldăr de 
scule, cric, broboane de 
transpirație. I te alătu
ră mecanicul Radu Cos- 
tache (de la Unirea Tri
color — București) și. 
In timp record (admis 
de regulament), de 13 
minute. puntea defectă 
este înlocuită și echipa
jul Balea — Dicoi (doi 
tineri aflați pentru pri
ma dată in latul repu
blican) — pleacă mai 
departe.

In final, rezultat bun 
al românilor tn „Raliul 
Nisipurile de Aur*.  
„Dacia" ocupă locul II 
în clasamentul măr
cilor de uzină ; iar e- 
ehipajul N. Balea — 1- 
Dicoi : locul 5 la clasa 
1300. Delegația auto- 
mobiliștilor români s-a 
întors cu satisfacția da
toriei împlinite, din a- 
eeasti deplasare. Iar, 
membrii ei ne-au rugat 
să menționăm gestul 
frumos, efortul acestui 
talent al sportului nos
tru : Gh. Urdea. echi
pier al Daciei Pitești. 
Ceea ce ți facem.

Modesto FERRARINI

minați ta disperare cursă de 
cursă, mai ales atunci elnd șansa 
lor nu este prea burJL rpre a 
nu-și pierde valoarea și ferma 
(Sardonic și Intim). Eate adevărat că unii antrenori oecu- 
iează această aituație și ooceăe 
date la diverse parfum indică n- neori necredzr. țl. Credem e*  a 
sosit momentul ca marii jucă
tori să nu mai primească infor- z mâții precise, că ci prin aceasta 
masa jucătorilor renxvtță Ia a 
mai paria și de aid cotele de 2 și 2 lei la event.

REZULTATELE TEHNICE afc 
reuniunii de joi: Cursa I: L Tu- 
șan (Solcan) 1^6^, 1. Hematita 
Cota : dșt L< ord. L Cma 
a n-a : 1. Daniela fG- Popeaexp 1:30,0, 1. lezna, 2. Graur. Cota : 
dtșt. 2,20. ord închisă, ev. i, ard. 
triplă 8S8. Cursa a m-a : L So
net (Oană) 1:35,7, X. Haros. Cota: 
dfL 1,40. ord. 11, ev. M. trtpta 1—2—3 201. Cursa a IV-a : L
Suitaș (G. Popescu) LX,1, 2.
Lada, 3. Pruna. Cota : cișt 
ord. 5, ev. 9, ard tri«jU 30«. 
Cursa a V-a : L Cusurgiu (Jula) 
1-37,7, 2. Farandola. Caca : cîft- 2.20, ord. 2, ev. I, triplu 3—4—6 
«7. Cursa a VI- a : L Efect (Cră
ciun) 1:36,9, 2. Vrednic. X Do
robanț. Cota : dat. 2,40. ard. 13, 
ev. 6, ord. triplă M. Cursa a 
VII-a • 1. Gogol (Simian) 13B.6, 
i Sulița^. Cota : det. L90, ord. 8, ev. 5, triplu 5—6—7 <t.

A. MOSCU 

btndU unele succese in con- 
careurile taterșcolare) și «chiul 
alpin, Iubind deopotrivă dru
meția pe munte. Abia dnd ta- 
ttmplarea a făcut »ă ae mute 
ta același bloc cu antrenorul 
Mircea Bădilă a intrat între 
preocupările «ale și ciclismul. 
Cu bicicleta, pe care viitorul 
său antrenor l-o Împrumuta 
din cind în cînd, a făcut lungi 
plimbări, discret dirijate în 
ceea ce privea traseul, numă
rul kilometrilor și intensitatea 
pedalajului de Mircea Bădilă. 
Apoi s-a prezentat la startul 
curselor de începători. A fo6t
— pentru toată lumea — o 
mare surpriză, mai ales prin 
felul cum a judecat (și a ciș- 
tigat) primele curse, astfel că 
trecerea In aria performanței 
a devenit un fapt firesc. Anul 
trecui, la Campionatul Balca
nic de la Ctmpulung Muscel, 
rutierul imberb i-a impresionai
— prin numeroasele sale cali
tăți — pe toți tehnicienii din 
eele cinci țări participante la 
întreceri. Și cel mai bine sin
tetiza părerea generală Nikolas 
Kapsokefalos, președintele fe
derației elene de ciclism : „Este 
un talent nriaș, u viitor mare 
campion !"

Ti nărui ciclist, care și-a fh- 
cut din Fausto Coppi an model, 
lăsindu-1 pe Eddy Merckx în 
urma acestuia, pentru ei ^n- 
preeiez mai intîi tăria de ea- 
racier și abia apoi talentul", 
ttnărul căruia h place îndeo
sebi rulajul pe munte, poate 
pentru că înaltele ziduri de gra
nit crenelat i-au străjuit, e*  
niște uriași blajini, copilăria, ■ 
început sezonul ’S3 eu victorii 
menite să ne dovedească nu 
numai talentul, ci și «trguința 
■a : locul I ta etapele I șl i 
m-a ale competiției interna
ționale „Cupa FJl. Ciclism".

Hriitache NAUM

ÎNTRECEREA

JUNIORILOR

LA DIRT-TRACK
Pe pista de zgură a stadio

nului Voința din Sibiu s-a des
fășurat joi etapa a II-a a cam
pionatului republican de dlrt- 
track la juniori (alergători pini 
la SI de ani). La capătul ce
lor 12 manșe, etapa a fost eîș- 
tigată de tnicureșteanul Daniel 
Stoica. Iată clasamentul etapei: 
L D. Stoica (Steaua) » p, 1—4- 
N. Puraveț (Î-P-A. Sibiu), G. 
Scar lat (Steaua), Gh. Marian 
(Metalul București) toți cu rite 
g p, 5. A. Hack (LP-A Sibiu) 
7 p, 6. Gh. Stânei (CLS. Brăila) 
I p. După două etape ta cla
samentul general conduce Gh. 
Marian eu 23 p, urmat de N. 
Puraveț 22 p și D. Stoica 21 p.

Etapa a IH^ă a competiției 
va avea loc duminică la Brăila, 
iar marți se va disputa etapa 
finală ta București. (L IONES- 
CU — coresp.)

BASPUNDEXJR^-.
TTTU TTLIPIDESCV. BOCV-

RZȘTL Apropo te «ttălucte per
formanți a ttneretor naaatre
gimnaste, la Camtteoatete eoro- 
perte te la Gteeborg : 
Notele re le taau ttau clare, din moment ce 
Șt la scoală ele an Numai 9, mimai ÎS !

anghel boerc, zimnicea. 
Aproape că stnt gata să spor, 
că, la fotbal rezuMaeeîe aomt- le trebuie e«nsiterase.„ aiK-prk- 
ze ! Deci, nu trebuie să ae mi
răm prea mult te plite, eă. Îs 
campionatul mondial te totbal 
dta 1*54.  ta grupe. Ungaria s ta- 
vtas R.F.G. co •—X pentru ea.

O PASIUNE STATORNICĂ
Ziaristul sportiv se află, 

prin profesiune, la polul 
fierbinte al încleștării din 
teren. El este acel observa
tor atent și pasionat a tot 
ceea ce se întîmplă în lu
mea plină de farmec a spor
tului. Iar dacă disciplina se 
cheamă fotbal, atunci „pri
za" la public este, am zice, 
fără limite. Iată cel puțin 
două atuuri care marchea
ză debutul editorial al co
legului nostru Laurențiu 
Dumitrescu. Dacă adăugăm 
și remarcabilul talent de 
care dă dovadă pe parcursul 
celor 130 de pagini ale căr
ții sale „O pasiune statorni
că", vom avea, indubitabil, 
certitudinea unei reușite. în 
fond, ce este „O pasiune 
statornică" 7 O carte despre 
fotbal. Fotbalul la... rădăci
nile lui, adică acolo unde 
«e nasc și cresc jucătorii, 
cei care mai apoi vor tre
bui să susțină marile bă
tălii internaționale pe ^23 
August", la Londra, Floren
ța, Budapesta sau Guadala
jara. Este o carte despre 
cum a schimbat Mircea Lu- 
ceocu un „macaz" ruginit 
ta fotbalul hunedorean și 
cum a fost adus tn țară 
primul „Balon de aur" ; este 
povestea portarului Vasile 
Iordache și a celorlalți goal- 
keeperi ieșeni; este Istoria 
apariției lui Aurică Beldea- 
nu și Dudu Georgescu, cel 
are avea să devină golge- 
terul Europei pe firmamen
tul fotbalului ; este motivul 
„furiei" unor antrenori ale 
căror inimi au bătut și bat 
mereu pentru Rapid, echi
pa cu legenda ei din 
Grant... Este o carte des
pre toate acestea, dar maa 
ales despre antrenorii care 
l-au descoperit și modelat 
de-a lungul multor ani pe 
fotbaliștii noștri : Dumitru 
Pătrașcu și Leonte Ianov- 
schi. Mihai Birzan șl Fran- 
cisc Fabian, Nicolae Gargo- 
rta și loan Costea, Ni
colae Opriș, Ioan Kluge și 
Gheorghe Scăeșteanu și tacă 
mulți, mulți alții... Este, ta

CU HAZ, DESPRE SPORT
Nedespărțiți din totdeau

na, ea Uf și Petrov, și ta 
bine și la rău, Anghel Grigo
ris și Romeo Iorgulescu ac 
depășit copios zona texte
lor de mAică ușoară și — 
după succesul dramaturgie 
de la Brăila, ca „Frumoșii 
marilor orașe*  (după roma
nul lai Fănuș Neagu) — an 
trimis in librării, la pcurt 
interval, două volume de 
proză umoristică vădind ta
lent literar și o nedezmin
țită dragoste de sport. în 
„Vecinii din constelații*  (Ed. 
Cartea Românească). dar 
mai aies ta „Fiecare ea ale 
lai*  (Colecția „Cartea de 
vacanță*,  Ed. Sport-Turism), 
autorii glumesc și satiri
zează cu haz o seamă de 
moravuri din lumea spor
tului, cum ar fi ta schițele 
„Valiza maro*,  „Suporterul*,  
„încuiatul*,  „Rutierul*,

reăntdlzurudu-ee ta fina» eeăe 
teuă ectaoe să oe eăere un «•- 
zoltat te aecrezus : â—ă pentru— 
RJ.G. !AURELIA BORDEA, CRAIOVA. 
EMe greu de «pas cum a-sr ttt- ctiete acum un meci Intre Herta 
Segârceanu pi te ani) șl Bte 
Năetase (37 te ani). Nu «ttm ta 
oe măsură virata și-ar spune cn- 
vtaouL Dealtfel, ta aceste con
diții. rezultatul unul astfel te med n-ar avea nld o seranitl- 
oație. Florin Segăroeanu are ta 
palmaresul său o victorie asn- 
pra tal Ute Năstaae. »—4. »-«. 
obținută ta 1MZ. ta cadrul anei 
parîlk .mirele disputate ta 11a-

fond, o carte despre pasiu
nea statornică a unor oa
meni cu adevărat de fotbal.

Laurențiu Dumitrescu știe 
să mînuiască cuvîntul, să 
creeze acea atmosferă care 
place tribunei, demonstrînd 
că dispune de capacitatea 
de a-și valorifica — subiec
tele din lumea balonului ro
tund nu lipsesc — talentul 
și cunoștințele. Pasiunea 
statornică (pentru a-i „Îm
prumuta titlul cărții) ce-1 
caracterizează oferă cărții 
vibrant suflu, care emoțio
nează, care menține citito
rul la tensiunea unei fina
le... mondiale decisă la 11 m.

De obicei, debutul stă sub 
semnul pașilor prudenți, al 
mersului ceva mal șovăiel
nic. "Laurențiu Dumitrescu 
face excepție, scrisul său 
fiind ferm, evidențiind ex
periența gazetarului, ta e- 
prubeta creației fiind inclu
se toate „ingredientele" de 
substanță și culoare intr-un 
dozaj bine definit. Avem, 
deci, o nouă carte despre 
fotbal. Și, mai ales, un nou 
autor, pe care-1 așteptăm cu 
nerăbdare să reediteze a- 
ceastă performanță.

Emanuel FANTANEANU

„Insula invers" șl altele. 
Crochiurile cu subiect spor
ttv su meritul — dealtfel 
previzibil la textieri eonsa- 
erwți ta domeniul revuistic 
— de a avea „blickfang" 
sau „cirlig*  (cum se «pune 
ta „branșă*),  transmit idei 
și imagini ta stil cinemato
grafic, cu ajutorul unul dia
log sprințar. Nu degeaba 
Fănuș Neagu recomandă pe 
autori astfel : „Autorii ri
sipesc boabe de struguri ta 
zăpada tăcerii și iși Încăl
zesc mîinile la focul spe
ranței că vă fac un dar fru
mos !“. Fost voleibalist și 
excelent minuitor al paletei 
de ping-pong — unul (Gri
gori u), fost halterofil — ce
lălalt (Iorgulescu), autorii 

mărturisesc deschis — in 
eele două volume — apar
tenența și atașamentul ta 
lumea sportului, (vlb.).

te. Să-1 dorim Florin să o- 
Hmgâ un al doilea Năotase at 
tentauhil românesc «1 mondiaLNELU QUINTUS, PLOIEȘTL 
Un catren Inspirat te eele « 
cupe cucerite de reprezentativa te volei a României, ta Spania i
Are șl-alt temei. Fapta lor frumoasă : 
Cam să na le tei, Dacă al și— plasă 7

LITORAL *83
Tarife convenabile în aceasta 

perioada
Toate aficidile județene de turism din tară și filiaâele 

LT.H.R. București au pus In 
▼tozare locuri pe Litoral pen
tru prima parte a aezonuhii 
la tarilful de 71 led/zi de per
soană în perioada 1—31 mai 
șl 79 lei/zi/perso-anâ în perioa
da 1—15 iunie tuc.

In tarif sint incluse cazarea șl masa tn hoteluri de cate
goria I.Se pot procura bilete și 
pentru perioade mai scurte 
decât seriile complete de 10. zile, iar la transportul pe 
CJ.R. ge beneficiază de o re
ducere de 25%.

Celor care vor veni pe 12- 
teral în această perioadă le 
atau la dispoziție numeroase 
mijloace de agrement : parcuri 
de distracții, terenuri de sport discoteci, piscine, ambarcațiuni 
nautice, spectacole artistice, 
IntUniri sportive etc. *

De asemenea, se organizează 
excursii tn Delta Dunării, Nordul Dobro g ei. la Cetatea 
Histria, la Adamclisi, pădurea Babadag etc.



□

....•’OK
Alergarea, un bun al tuturor viratelor. La grădiniță ți... eu mămiea ți tăticuL..

Foto : L MIHAICA

■A

LA „START“-CETAȚENI DE TOATE VIRSTELE!
Se știe, sîntem la „ora finalelor" Daciadei 

— eveniment important in activitatea spor
tivă de masă si de performanță 

noastră. Se decern titluri, sint stabilite 
Este, fără îndoială, un moment de 
care poate și trebuie să arate măsura 
calitative în acest domeniu, plusul de

din tara 
ierarhii— 
referință, 
creșterii 

_ _____ __ _____ ________ _ .____ audiență 
pe care marea competiție națională l-a ci ști gat 
in rindul tineretului, al oamenilor muncii.

Finalele sint. insă< doar o ETAPA, In miile 
de asociații sportive continuă să se organizeze 
acțiuni, întreceri și competiții polisportive, toate 
acestea vizind îndeplinirea exemplară a sarci
nilor și orientărilor cuprinse tn Mesajul tova
rășului NICOLAE CEAUSESCU adresat Confe
rinței pe țară a mișcării sportive din primă
vara anului trecut.

Necesitatea perfecțiohării, în continuare, a 
desfășurării tuturor manifestărilor care au loc 
in cadrul „Daciadei" — cerință subliniată în 
Mesajul secretarului general al partidului nos
tru — a stat la baza măsurilor adoptate, recent, 
de Biroul Comitetului Executiv al C.N.EF.S. 
privind organizarea practicării diferitelor forme 
de alergare de către masele largi de cetățeni de 
toate vîrstele, ca una dintre cele mai eficiente 
forme ale educației fizice. Este o activitate care 
solicită participarea intensă a marilor * ■’ *
organice, care întărește si dezvoltă 
impotriva oboselii fizice și psihice, a 
poluant și bolilor, a bătrîneții—

..ALEARGĂ, PENTRU SĂNKTATEA TA 1" — 
iată genericul unei acțiuni care se dorește larg 
extinsă pentru ca alergarea să devină intr-a

funcțiuni 
rezistența 
mediului

devăr • obișnuință, • deprindere necesară in 
viața cotidiană a fiecărui cetățean. O acțiune 
care, se Înțelege, poata fl organizată în mod 
individual, in grupuri variabile — familie, clasă, 
școală, Întreprindere, instituție etc. — pină la 
ample crosuri de masă cu mii de participant!.

Este sarcina consiliilor locale pentru educa
ție fizică si sport ca, împreună cu organele și 
organizațiile cu atribuții în mișcarea sportivă, 
să treacă la aplicarea in practică a măsurilor 
stabilite. Subliniem, în acest sens, necesitatea 
stimulării alergărilor individuale in parcuri, la 
lizierele de păduri, la marginea lacurilor in zo
nele preorășenești. In același timp, prin revi
zuirea acțiunilor prevăzute in calendarele spor
tive locale, va trebui acordată o atenție deose
bită formelor de organizare a crosurilor, dife
rențiat (ca distante, frecvență, denumire etc.) 
pentru copiii din grădinițe, in Învățământul pri
mar, gimnazial, pentru elevii din licee și școlile 
profesionale, studenți, oameni ai muncii din în
treprinderi, instituții si cooperația meșteșugă
rească, din mediul rural.

Acțiunea are nevoie de o susținută muncă de 
propagandă, de o eficientă colaborare a tuturor 
celor care activează in domeniul educației fi
zice, de aportul inspectoratelor sanitare, de sti
mularea celor care, prin strădaniile șl rezulta
tele obținute, contribuie la impulsionarea prac
ticării diferitelor forme de alergare în rindul 
maselor largi ale populației. Și mal are, acțiu
nea. nevoie de mult suflet...

Dan GÂRLEȘTEANU

,,N-âR TREBUI SA SE MIRE NIMENI!“

0 STARE DE SPIRIT
S-a spus de-atitea ori că sportul începe cu atletismul, 

în consecuție logică, trebuie să așezăm, deci, alergarea, cel 
mai simplu și mal natural gest atletic, in fruntea formelor 
de exercitare fizică a organismului. Acest adevăr nu mai 
are nevoie de demonstrație, influențele benefice ale aler
gării asupra menținerii stării de sănătate fiind de mult 
arhicunoscute. Se pare că acest adevăr, dintotdeauna știut 
și mereu recomandat de păzitorii sănătății — fiind medi
camentul „fizic" cel mal ușor de administrat, controlat do
zat și individualizat — a fost cel mal bine înțeles acum, 
eînd ritmul deosebit de intens al vieții moderne a făcut 
din bolile sistemului cardio-vascular „maladia secolului-.

Reacția de apărare a venit spontan și a părut inițial o 
modă, răspindin^u-se la scară universală. De aproximativ 
un deceniu „febra alergării" a cuprins întreaga planetă. 
Privit la început ca o ciudățenie, „jogging“-ul a strîns trep
tat tot mai mulți adepți in toate colțurile lumii. Nu mai 
surprinde astăzi pe nimeni apariția, solitară sau în grup. în 
chiloți și maieu sau în trening, a joggler-ilor. adulți. copii, 
bătrîni. bărbați și femei, pe străzile sau în parcurile ori
cărei metropole. Alergarea a devenit o necesitate.

Mai tirziu necesitatea s-a transformat în plăcere. Toți 
cei obișnuiți cu alergarea nu mal pot renunța. Alergarea 
este o stare de spirit Iar de la goana după sănătate la 
sport nu e decât un pas. Ne-o dovedește cel mai specta
culos eveniment al atletismului din ultimii ani : prolifera
rea curselor de fond, mergind pină la distanța maratonu
lui. Proba sportivă cea mai grea, cu efortul cel mai dur, 
a devenit o întrecere de masă, adunînd la start, la Londra 
sau Moscova, la Beijing sau New York, pretutindeni, mii 
de participant!. Această „explozie" generală este cea mai 
practică recunoaștere a virtuților alergării, cel mai ieftin 
și cel mai la îndemînă medicament pentru sănătate...

cu

de 
de

Nici n-am pus bine telefonul 
tn furcă și pe ușă a intrat cel 
pe care-1 invitasem — profe
sorul tulcean Alexandru Ver- 
gu. Intr-o bluză subțire și 
un pantalon de trening.

— Ați venit cu mașina?
—. Nu, o mică alergare, 

numai doi kilometri. Restul
trei li fac la întoarcerea spre 
casă.

— Cum adică „restul de S"?
— Asta e norma mea zilnică 

de alergare. Cum azi am ore 
după-amiază, mă pregătesc 
să-mi fac programul de aler
gare : ora 10 — 5 km- Dar 
pentru că m-ați invitat la con
siliu (n.n. C.J.E.F.S.) am fă
cut — ca să zic așa — două 
treburi o dată.

Prof. Al. Vergu — prietenii 
îi spun Radu — predă nu e- 
ducația fizică, așa cum cre
deam, ci biologia, la Școala ge
nerală nr. 2. Acum un an a 
citit în „Sportul" și a văzut la 
televizor că se răsptndește tot 
mai mult această formă simplă 
și utilă de mișcare — alerga- ' 
rea. A așteptat concediul și, 
pe plaja de la Sf. Gheorghe, 
s-a împrietenit cu alergarea. 
Un kilometru, apoi doi și... a

văzut eă „merge", că parcă f» 
simte mai bine- întors acasă, 
a continuat programul de aler
gare (fiindcă a devenit pro
gram), ajungind la o medie 
zilnică de 5 km în ritm alert. 
Rezultate după un an : condiție 
fizică bună; rezistență la efort, 
evident crescută; iarna l-au o- 
colit răcelile „de sezon"; 
siunea, stabilă : 130—30.

A început s-o la cu eL, 
rfnd în eînd, pe stadion

profesor?
— Chiar azi împlinesc 46.
— La multi ani si... la mulți 

kilometri !
Mircea COSTEA

Vladimir MORARU

in programul sportiv al tuturor unităților școlare ]Crosurile

„TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNEȚE“
• Zilnic —citc 3000 m!eo rc(ciâ clicicnta șl... gratuit!

ten-

din
. _ P«

fiica sa, Elisabeta, ia » ani ea 
nu are încă ritmul său. dar — 
ne asigură — 11 7a dobîndi.

De ce aleargă pe stadion? E 
aproape de casă si, pe urmă, 
ori de dte cri alerga pe lin
gă casă a văzut sprâncene ridi
cate a mirare. .De înțeles — 
zice — lumea na e încă peste 
tot deprinsă". Si ne sfătuiește: 
„Scrieți mai des despre binefa
cerile alergării si n-o să se 
mal mire nimeni. Eu o să în
cerc să-i angrenez si pe elevii 
mei, mai ales pe cei de la că
min. îmi pare rău că nu am 
început să alerg mal 
de eînd aveam 20 de 
să zicem, 15 ani"...

— Oți ani aveți

demult, 
ani sau,

tovarășe

• „Cum am învins boala...0 • Acțiuni pentru toți copiii
școlii • Medicul specialist vi sfătuiește...

INITIATIVE
în ultima vreme, 

organele sportive îi 
factorii cu atribuții 
dintr-o serie de ora
șe și municipii ma
nifestă 
lăudabile 
tragerea 
de toate 
activitatea, tot mai 
intensă, desfășurată 
în cadrul „Dacia
dei", una dintre for
mele cele mai acce
sibile și, firește, e- 
ficiente, constituin- 
d-o alergările — 
practicate indivi
dual. tn familie, tn 
grupuri restrînse 
sau cu prilejul cro
surilor de masă. Ce 
pledoarie convingă
toare tn această di
recție a fost, de

inițiative 
pentru a- 
cetățenilor 
vîrstele tn

si 
In

exemplu, „Marato
nul sănătății", orga
nizat. recent — du
pă zeci de acțiuni 
inițiate în colecti
vele de muncă 
învățătură, sau
cartiere — la Mier
curea Ciue, cu par
ticiparea a peste 
3000 de concurenți!

Slnt, desigur, și 
alte exemple. De 
cîte ori nu Intîlnim 
pe străzile și în 
parcurile Capitalei 
familii sau grupuri 
de practicanți ai a- 
lergăriîor ? O pri
vire mai atentă 
ne-ar arăta, in zi
lele următoare, 
acești iubitori 
mișcării sînt 
IAȘI oameni 
tru care alergarea a 
devenit o obișnuin
ță, o deprindere, un

că 
ai 

ACE- 
pen-

de

Astăzi, In epoca stresurilor de 
tot telul, alergarea tn aer liber 
a devenit o necesitate : pentru 
destinderea organismului după 
efortul fizic șl Intelectual, pen
tru păstrarea sănătății. In năzu
ința așa de frumos spusă tn attt 
de omeneasca urare „Tinerețe 
fără bătrlnețe". Dar, să consem
năm. mal bine, clteva opinii 
despre această „disciplină*  spor
tivă care cucerește lumea.

Prof. univ. NICOLAE DINUȚ, 
Universitatea București : Am fă
cut sport In tinerețe : am jucat 
fotbal, tenis de tr.asă, am făcut 
ciclism, ml-a plăcut să cutreier 
cărările munților. Dar, vedeți, vine un timp - ... —
profesionale te împiedică 
dud la sport*,  cum se 
Pierderea continuității tn 
carea exercițiului Ezic am 
țit-o repede. Prin stări 
foarte dese, senzație de 

. seală, dureri reumatice.
de o literatură de specialitate, 
care recomandă ca exercițiu fi
zic alergarea, am Încercat 
tamentul*.  Împreună 
prieteni. Șl rezultatul 
turlsesc, extraordinar, nlc. In cartierul Balta 
sooc m și mă simt

care a voinței, apoi de felul cum 
ne simțim după alergare : recon
fortați, bucuroși că și azi sîn
tem... tineri ca și ieri șl o am
bianță familială — curios cum 
ne sudează sufletește sportul 
acesta — pe care ara dori-o tu
turor.

NICOLAE NEACȘU, tehnician la 
Electro magnetica : Mi-i plăcut 
sportul din copilărie și l-am 
practicat, dar în limita obișnui
tului. La virsta de 32 de ani, însă, 
am suferit o criză de lombo- 
sciatică, pe fond reumatismal, 
care m-a paralizat pur și simplu.

acum, 
destul

mijloc e'icieni 
menținere și întări
re a sănătății. Fru
moase acțiuni pe 
această linie se în
treprind și la Plo
iești, Bacău sau Ti
mișoara, în județe
le Dolj, Mehedinți 
sau Neamț. Dar, cel 
puțin plnă 
ele au fost
de timide In raport 
cu largile posibili
tăți existente nu nu
mai aici ci în toate 
orașele, 
și județele 
sperăm 
vor fi 
plicate 
pentru 
continuă a diferite
lor fot mc de practi
care a alergării în- 
cepînd cu copiii, 
pină la cetățenii 
vîrstnici.

municipiile 
tării. Să 
în viitor 
ferm a- 
măsurile 

promovarea

că 
mai

Dar, ___
dnd obligațiile 

’ să „te 
spune, 
practl- resim- 
gripale 

obo- 
Indtat

„tra- 
cu cîțiva 

este, mâr- 
Alerg zll- 
Albâ. cMe 

, _ ___ excelent.
Deunăzi am fost la medie, pen
tru că înainte aveam mari pu
seuri de tensiune. Iar acum nu 
m-âm mirat eînd ml-a spus : 
tovarășe profesor, 
slune “

Ing. 
trul 
știe 
foarte dul, 
terea , ___  __ ___ ____
ea dorește, în același timp, de 
ce să n-o spunem, să-șl păstreze 
mereu sănătatea, suplețea, ‘ 
musețea și buna dispoziție 
dă farmec vieții. Eu am 
rețeta pentru aceasta în 
gare, la îndemîna tuturor 
gratuită. Alerg de două ori pe 
săptămînă în parcul Tineretului, 
împreună cu soțul meu, Viorel 
Visarion. sl fiica mea Andreea 
— 18 ani. Distanța — 7 km. De
sigur, Interesează urmările. Este 
vorba în primul rînd de o edu-

eînd m’.-a
. aveți o ten- 

de cosmonaut !
AMELIA VISARION, 
național de 
că femela 

ocupată : 
gospodăria.

r, Cen-
Czlcâ : Se 
astăzi este 
cu servi- 

cu gospodăria, cu creș- 
șl educarea copiilor. Dar

tru
care 
găsit 
aler- 

șl...

Timp de S ani am fost anchilo
zat, suferind dureri greu de în
chipuit. Dar, mi-am spus că 
omul este dator să lupte, în pri
mul rînd, cu forțele-1 proprii, 
încet, încet, am început să mă 
mișc, chiar să alerg. Și am ob
servat că alergarea este cel mal 
eficient tratament. Prin ea mi-au 
dispărut toate sechelele bolii. 
Alerg zilnic, indiferent de timp, 
distanțe de 8 pină la 10 km. 
Am 56 de ani și mă simt per
fect sănătos, imun chiar șl la 
atît de răspînditele gripe. Și 
sînt fericit că am realizat ceea 
ce nici nu visam acum 25 de anî.

Prof. GHEORGHE ȘERB.AN, 
directorul școlii generale nr. 8 
Slatina : Misiunea școlii este de 
a contribui la creșterea șl edu
carea tinerei generații, de a 
forma un tineret viguros și să
nătos, și fizic, șl intelectual. De
sigur. mijloacele sfnt multiple, dar 
printre ele, după opinia mea, un 
Ioc Important trebuie să-1 ocupe 
sportul, mișcarea în aer liber, 
pentru recreare șl fortificare. Iar 
alergarea este cea mal la înde-

mînă șl mai eficace, de aceea ca
tedra de educație fizică din școa
lă a-a întrunit și a întocmit un 
plan riguros de acțiuni de aler
gare cu toți copiii școlii. Mal 
întîi l-am împărțit, firește, după 
posibilitățile fiecăruia, pe clasa 
și, în raport cu aceasta, am sta
bilit traseele de alergare. Gene
ricul sub care organizăm acesta 
acțiuni este „Aleargă, pentru să
nătatea ta*  și sîntem bucuroși 
că această inițiativă a fost pri
mită cu entuziasm de către elevi 
șl putem spune că ea a produs 
un adevărat reviriment în acti
vitatea sportivă de masă dla 
școala noastră.

Dr. ION DRAGAN, directorul 
Centrului de medicină sportivă s Alergarea, sau antrenamentul 
aerob, este o realitate care a cîș- rlgat teren In foarte multe țări 
ale lumii. La baza el stau nu
meroase cercetări care funda
mentează eficiența biologică pen
tru om efectele favorabile exprl- 
mîndu-se nu numai la nivelul 
mușchilor șl al Inimii, dar și la 
nivelul sistemului nervos și ve
getativ, endocrin, metabolic. In
teresant este ca fiecare tînăr sau 
vîrstnic să alerge după posibili
tăți și nivel de sănătate. Ceea 
ce presupune că înainte de a 
apela la acest mijloc sanogenetio 
cel interesat trebuie să consulte medicul, împreună cu care va 
stabili cît să alerge, de cîte ori 
pe săptămînă șl Ia ce nivel de 
intensitate. Referitor la aceasta 
(intensitatea) trebuie precizat că 
alergarea optimă trebuie să se 
desfășoare la o frecvență a pul
sului de 120—130/minut, ceea ce 
ar reprezenta aprox’matlv 60% 
din capacitatea aerobă maximă 
a Individului. După posibilități, <?e poate alerga de 3 ori ne săp- 
tămînă cite 20 de minute sau 
zilnic 10—12 minute, de prefe- r’ntă dimineața sau <;eara. Aten
te : să nu considerăm că aler
garea noate înlocui gimnastica 
Iffîenîcă de înviorare, activitățile 
fizice cu caracter de recuperare 
după muncă. Ea este însă un 
Prețios cîștiff suplimentar.

Onlnil concrnnnte de
Viorel TOMCCAMU 

Modesto FERRAR1NI
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O DIMINEAȚĂ
(Urmare din pag. 1)

CARMEN BUNACIU VISEAZĂ 
LA EDMONTON

Am schimbat decorul oferit 
de halterofili cu cel al verdelui 
ierbii si al albăstruiul apei, o- 
fcrit de bazinul de înot. De 
vreo 10 zile a Început activita
tea in aer liber, schimbarea de 
ambiantă oferind si un plus de 
calitate lucrului. Și dimineața. 
It după-amiaza . sânt prezenti 
aici si consacratei. dar si ..vii

Un monom cu... greutate : luptătorii lotului repre zentativ de greco-romane.

torul Înotului nostru". după 
cum ne apunea antrenorul Zeno 
Opritescu.

Campioana noastră Carmen 
Bunaciu se gindește la Edmon
ton. De fapt la o medalie, la 
un nou titlu mondial universi
tar. Dimineață a fost la centrul 
de cercetări pentru a efectua, 
cu ajutorul aparatului numit 
ergo metru modular multifunc
țional, exerciții de forță ; după- 
amiază a început, sub privirea 
atentă a antrenoarei Cristina 
Sopterian, cursele contracro- 
nometru. Intr-adevăr. marea 
performantă nu prea lasă spor
tivului răgaz...

La rindul lor. componenții 
lotului național de juniori se 
antrenează îndrumați de profe
sorii Doina Sava si Gheorghc 
Perjaru. Sînt elevi de la Li
ceul 37, care lsi împart timpul 
între Învățătură si bazin. în 
curind. poate. Cornelia Gher
man. Laura Ghilic, Cristina De- 
veselanu. George Lupu și cole
gii lor vor fi campionii Euro
pei... De ce nu ?!
VOLEIUL Î$1 CAUTĂ CADENȚA

Nu prea ne-au răsfățat In 
ultima vreme volebaliștii noș
tri cu succesele. N-au făcut-o.

Viitoril atleți ai profetoarei Elisabeta Stănescu...
Fotografii de Dragoș NEAGU

NU DORIȚI GRATUIT UN ANTRENOR?

Punctul oe

Tlnărul Gheorghc Vsiria din Sibiu a îndră
git tenisul de masă și vrea ca și orașul său 
să se înscrie pe orbita performanței în acest 
sport atît de îndrăgit de copii. Pe concediul 
și pe banii lui s-a pregătit și a dat exame
nul de antrenor și, din anul 1978, a început 
să pregătească o grupă de copii, cerind găz
duire la Casa de cultură a tineretului și mal 
apoi la Casa Armatei. După trei ani, la 
concursul republican, categoria 10—12 ani, 
faza de zonă, a ocupat cu 
copiii săi locul al doilea, 
invingînd echipe cu tra
diție pregătite de antre
nori cu mai multă experiență. Deplasa
rea la Bistrița' s-a făcut „pe cont pro
priu" și jucind pentru Clubul sportiv școlar. 
Spera că pină la turneu] final, de la Constan
ța, să găsească o asociație care să-i „adopte" 
pe acești copii talentați. Dar nici C.J.E.FJ5. 
Sibiu și nici alte organizații cu răspunderi ți 
atribuții tn sport nu s-au arătat sensibile la 
rugămințile tînărului antrenor, care NU CE
REA NIMIC PENTRU EL, tntrucît dorea (și 
dorește) să lucreze fără vreo plată, mulțumit 
cu retribuția sa de strungar la „Flamura ro
șie". Ceva materiale a mai primit de la fe
derație, au mai cumpărat ți părinții copiilor,

a dat (destui) bani și din buzunarul lui. Dar_ 
i s-a cerut chirie pentru sală și, oricum, tre
buiau bani și pentru deplasarea la un concurs 
sau altul.

S-a descurcat cum a putut și, după cum 
știu iubitorii tenisului de masă, la finala pe 
țară a „Daciadei" (sport de masă) de anul 
acesta, de la Ploiești, un elev al său, Ale
xandru Negrea, a cucerit primul loc la cate
goria 10—12 ani, laureatul avind vîrsta minimă 

ți înfruntînd ți aici colegi 
ceva mai mari ți pregătiți 
de maeștri recunoscuți în 
tenisul de masă. Cineva

s-a lăudat, nu ne îndoim, cu aceas
tă performanță, Sibiul neavînd prea mul
te asemenea prilejuri lntr-un an, dar tot 
nu s-a hotărît nimeni să-l ajute pe tînărul 
strungar-antrenor, care ne scrie în speranța 
că va fi sprijinit să nu piardă ceea ce a 
clădit eu trudă în peste 4 ani de muncă.

Chiar nu vrea nimeni un antrenor fără pla
tă, dar eu rezultate? Că din cei plătiți și, fără 
performanțe s-or mai găsi ei pe la Sibiu. 
„Oricum — îți încheie Gheorghe Valda scri
soarea — nu vreau să mă las bătut F“ Ceea 
ea este spre cinstea Iul.

Mircea COSTEA

OBIȘNUITĂ LA
deși au tot promis. Acum se a- 
fiă la începutul unui nou drum. 
Peste cîteva zile, un prim e- 
xamen mai important : campio
natele balcanice, programate la 
Burgas (Bulgaria). La sala de 
jocuri, au fost mai întii fetele 
»i. apoi, băieții. ..Este momen
tul să demonstrăm eă avem 
potențialul necesar pentru _ o 
poziție cit mai bună a voleiu
lui nostru. Se cere doar o altă 
atitudine față de muncă. diD 
partea tuturor. Este greu, foar
te greu, pentru eă mai trebuie 
să învingem o anumită inerție.

o anume comoditate. Sperăm 
eă vom reuși" — ne spune Wi
liam Schreiber, antrenorul lo
tului masculin. Este ceea ce 
doresc, dealtfel, toți iubitorii 
acestui sport, care ne-a adus 
atîtea satisfacții... De la Bur
gas așteptăm, deci, o primă 
confirmare.
O „FIRMA" CARE SE RESPECTĂ

Pe stadionul de atletism, sur
priză. luptătorii — o parte din 
ei — din lotul olimpic de gre- 
eo-romane. îi recunoaștem du
pă gabarit în monomul disci
plinat pe Roman Codreanu si 
Victor Dolipschi, apoi. apro- 
piindu-ne, pe ceilalți, Ion Drai- 
ea, Ștefan Negrișan. Vasile An
drei, Clim Filipov, Ivan Savin. 
Maestrul Ion Cernea conduce 
cu autoritate repriza de pregă
tire fizică, lucrînd cot la cot cu 
acest mănunchi de campioni 
care-ți dă impresia unei grupe 
de învățăcei. Nu ne mai mirăm 
de desciplina colectivului, ea 
este de mult o condiție esen
țială a... palmaresului luptăto
rilor noștri. Ne mirăm, oare
cum. de ritmul si intensitatea 
antrenamentului acum, atît de 
repede după campionatele eu
ropene. Ion Cernea ne expli-

„23 AUGUST»
că : ..După Budapesta a- urmat o scurtă perioadă de recuperare 
și tratament la Herculane. Apoi 
am luat totul de la capăt. La 
începutul lui iunie ne așteap
tă. la Minsk, un turneu puter
nic. Memorialul Podubnîi — 
după care vom începe pregă
tirea pentru campionatele mon
diale de la Kiev, din septem
brie". Dacă antrenamentul • 
greu, încheierea este plăcută — 
o miuță de fotbal —, mai pu
țin, poate pentru Dolipschi, ne- 
mulțumit de „controlul" ba
lonului...

SELECȚIE LA VÎRSTA.. 
ALFABETULUI

La groapa de săritură în 
lungime, profesoara Elisabeta 
Stănescu ne prezintă grupa de 
„viitori atleți" de la Liceul 37. 
„E mai ușor de lucrat cu co
piii decît cu Sorin Matei*  ne 
spune si sîntem de acord. To
ba, Bobi. Iulia. Monica. Diana 
și ceilalți lsi așteaptă cuminți 
rîndul, doar Alecu. cel mai 
răsărit din grupul prichindeilor 
de 7—8 ani. ..se bagă în față" 
cînd aude că nenea cu apara
tul de fotografiat e de la 
„Sportul". Citi din acești copii 
vor ajunge atleți adevărați ? 
Poate toți, poate nici unul... 
Oricum, ne gîndlm, pentru a 
găsi campioni trebuie să-i 
cauți. Iar atletismul, iată, ri-a 
coborît vîrsta selecției aproape 
de virsta alfabetului. Altfel nu 
se mai poate...

START SPRE... SARAJEVO I
Deși este aproape miezul zi

lei' trecem si pe la centrul de 
medicină. Prindem ultima par
te a arcuitului efectuat de 
componenții lotului olimpic de 
bob și sanie. Doctorul Virgil 
Ignat, șeful laboratorului de o- 
rientare și dirijare a antrena
mentului sportiv, ne spune că 
este primul examen medical al 
acestui lot înaintea începerii 
ultimului ciclu de pregătire 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Sarajevo. Mai aflăm că media 
vizitatorilor centrului trece de 
20 de loturi pe lună, loturi O- 
limpice sau naționale care trec 
prin circuitul complex, că tn- 
tr-o etapă anuală de pregătire 
(care nu e totuna cu cea calen
daristică, măsurindu-se în func
ție de competiția de maximă 
importantă a sezonului) un Iot 
trece de 4—5 ori pe la centru 
(boxerii de cinci ori din noiem
brie pînă la C.E. de la Varna), 
că cele trei diagnostice — sta
rea de sănătate, starea de 
nutriție, starea de antre
nament — sînt de fiecare 
dată discutate cu conducerile 
tehnice ale loturilor. Da. per
formanta sportivă trece ri prin 
cabinetul medical sau. poate, 
începe chiar acolo...

Dupâ ,, europenele" de box de la Varn

ÎNTINERIREA ECHIPEI-SARCINĂ DE ACU"
PE AGENDA ANTRENORILOR N0Ș4

• Boxul european u a depășit perioada de criză • Doar două k.o.-url
te 137 de Beciuri! • Echilibru
Recent, ta orașul bulgar Var

na. o-au încheiat întrecerile 
campionatelor europene de box, 
competiție tradițională care, 
dtn dai ta doi ani, reunește tot 
ce are mai bun ringul amator 
dta continentul nostru. Ultima 
ediție disputată, cea de a 
XZXV-a. a întrunit la start 149 
de sportivi din 19 țări, număr 
relativ mic «ie partidpanti, in
ferior cifrei atinse la ediția an
terioară (170 de boxeri din 22 
de țări la Tampere — 1981) și 
destul «le departe de .recordul 
de participare" stabilit la Ma
drid ta 1971 (194 de pugiliști 
dta 27 de țări), record, am pu
tea spune, „anunțat" la ..euro
penele" de la București în 1969 
(180 de participant! din 25 de 
țări).

Participarea modestă la între
cerile de la Vama nu poate a- 
vea altă explicație deci: faptul 
eă boxai european trece tn 
momentul de față prlntr-o pe
rioadă de criză, fapt demons
trat si de absenta de la compe
tiție a unor țări cu tradiție ta 
aportul eu mănuși (Anglia) sau 
de participarea simbolică, 
un număr foarte redus 
sportivi a altora (Austria, Da
nemarca cu dte 3 boxeri). Sem
nificativă ta această direcție 
este și constatarea că Ia Vama 
doar două 
prezen tanti 
tegorii de 
It Uniunea 
comportare 
peni la ultima ____ __ ___
(vis-ă-vis de succesul cubane
zilor) este, fără îndoială. un 
rezultat dt ee poate de concret 
al penuriei de valori autentice 
ta rîndurile pugiliștilor din 
bătrînul continent, nu numai, 
așa cum adesea s-a afirmat, a 
creșterii valorii sportivilor din 
alte continente si îndeosebi a 
celor «lin Cuba.

în duda faptului că pentru 
boxerii europeni întrecerile de 
la Vama au avut semnificația

eu 
de

echipe an avnt re
ia toate cele 12 ca- 
greutate : Bulgaria
Sovietică. Modesta 
a boxerilor euro- 

edlție a J.O.

La campionatele europe

COMPORTAREA SPORTIVILOR

partea forului continen-
relatam și In corespon- 
noastre transmise de la 
lupta pentru intlletate

A 32-a ediție a campionate
lor europene de jude, ale că
rei întreceri s-au desfășurat 
săptămîna trecută — timp de 
patru zile — in sala pariziană 
.Pierre de Coubertin" a fost 
dominată de sportivii sovietici 
și francezi, învingători la 7 
din cele I categorii de greuta
te. Doar englezul Neil Adams 
n-a putut fi oprit din cursa 
sa spectaculoasă spre cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
onoare. Dealtfel, englezul a 
fost desemnat drept cel mai 
bun competitor, primind o cu
pă «fin - -
tal.

Cum 
dențele 
Paris, 
la această ediție a fost extrem 
de aspră ți — am spune — ne
cruțătoare chiar cu marii cam
pioni. Ața se explică șirul sur
prizelor de proporții început in 
prima zi și continuat pină la 
căderea cortinei. Cînd Insă, la 
fiecare categorie se aflau Ir. 
concurs mulți sportivi valoroși
— la unele erau reuniți cam
pioni olimpici, mondiali și eu
ropeni, nemaivorbind de meda- 
Hafil cu argint și bronz — fi
rește eă nu se putea accede în 
finale fără victoriile de răsu
net. Noi nu ne putem, în nici 
un caz, consola cu faptul că — 
de pildă — reprezentanții R.D. 
Germane, care cuceriseră la e- 
diția de anul trecut 8 medalii
— dintre care 2 de aur — au 
fost nevoițl să se mulțumeas
că la Paris cu 3 „bronzuri" și 
nici cu eventuala comparație 
cu sportivii altor țări aflați pe 
podium la ediția de anul tre
cut. iar de astă-dată departe 
de eL Noi nu putem, in nici 
un caz, să justificăm eu ase
menea argumente slaba com
portare a sportivii ar români Ia 
recenta ediție a campionatelor 
europene, atît timp cit din 
1977 ei s-au numărat, de fie
care dată, printre medaliați și 
de 3 ori — ta 1980. VI si V2
— au cucerit titlurile continen-

(valoric) In ciuda aparențelor
unei repetiții generale preolim- 
plce, valoarea celor mai mulți 
dintre competitori (chiar a u- 
nora dintre campioni) nu a a- 
vut darul să ne facă să credem 
eă perioada de criză de care 
aminteam mai rus s-ar fi În
cheiat. Dimpotrivă. în perspec
tiva Jocurilor Olimpice de la 
Los Angeles, competiția re
cent încheiată poate fi pentru 
pugiliștii europeni un semnal 
de alarmă...

Valoarea modestă a majorită
ții boxerilor europeni s-a con
cretizat pe ringul campionate
lor continentale în primul rind 
prin „meciuri echilibrate" în- 
cepînd din fazele preliminarii 
și pînă la finale. Aoest echili
bru, subliniem, nu reflectă o 
creștere generală a tehnicii de 
luptă, ci. mai degrabă, o nive
lare spre cota medie. Nu ne
găm. desigur, existența. mai 
ales în rîndurile campionilor, 
a câtorva boxeri de excepție 
(Ismail Mustafov — Bulgaria 
sau Iuri Aleksandrov ți Serik 
Nurkazov — U.RJS.S.. sau 
Francesco Damiani — Italia), 
dar o apreciere exigentă epui
zează numărul lor pe degetele 
unei singure mitei. Faptul că 
în 137 de meciuri, dte s-au 
disputat pe ringul de la Varna, 
nu s-au înregistrat decît două 
victorii prin k.o. Ilustrează cum 
nu se poate mai bine acest _e- 
chilibru" de care vorbim, echi
libru intre campioni și boxeri 
foarte modești, echilibru greu, 
dacă nu chiar Imposibil. de 
păstrat în trecut ta fata unor 
vedete autentice ca Popencen- 
ko, Kulej, Pozniak sau Simion 
Cuțov, ca să ne referim doar 
la cițiva dintre marii campi
oni ai Europei...

gș Boxul românesc actual se în
scrie si el în contextul general 
al pugilatului european. Ne lip
sesc personalitățile autentice, 
pugiliștii care să-și facă drum 
spre podiumurile de premiere 
prin propria valoare șl mai pu- 

țin .prin hazard 
sorti. Acum, la 
vut • echipă < 
pregătiți și cu 
tea reproșa ce 
Ion Popa, Vasil 
llstrai Cuțov ți 
re s-au ocupai 
formației. Greu 
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Gheorghe Dani (dreapta) contrează un a 
„Pierre de Coubertin" din Parii.

......

tale. Trebuie să subliniem chiar 
că elevii antrenorilor 
reprezentativ, Iacob 
(care i-a Însoțit la Paris) 
Dorin Gavra au avui slăbiciuni 
care ne-au dovedit eă pregăti
rea lor pentru acest important 
turneu n-a corespuns exigențe
lor actuale. Am consemnat cu 
puține zile Înaintea startului, 
speranțele celor doi antrenori 
de a continua la Paris girul 
succeselor anterioare. Din pă
cate, am rămas doar eu-., spe
ranțele, după fiecare zi de con
curs...

Primul dintre sportivii noștri 
intrat in concurs a fost semi
greul Costel Năftică. El a lup
tat cu apreciabil curaj, avind 
tn vedere că doi dintre cei 
irei adversari IntHniți (austria
cul Robert Kostenberger ți bel
gianul Robert Van de Walle) 
au mare reputația in arena in
ternațională. Admițind că bel
gianul (campion olimpic la 
Moscova, medaliat cu argint la 
ultimele două ediții ale .mon-

dl alei 
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reale poaib 
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ta final pe 
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au fost
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adus insucc
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Dintre cei cinci boxeri romă ni medaliați la „europenele" de la 
Vama, Doru Maricescu (dreapta), mezinul formației, a obținut cea 

mai bună performanți — medalia de argint.

CONDIȚIILE ACTUALE (bune) IMPUN 
CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ÎN SCHI

si foarte buni. făctadu-l „cel 
mai bun". Acel ..ceva" pe care 
unii fl numesc talent sau bar. 
Q simt antrenorii buni chiar 
la tinerii Începători. Acești ti
neri trebuie căutați. selecționați 
fl pregătiți cu grijă dacă vrem 
ea In viitor să avem candidați 
serioși la titluri, nu numai bo
xeri care jti putea urca pe 
podium dacă_ * Paul Golum
beanu, de exemplu, tinăr debu
tant la o mare competiție, s-a 
Întors de la Vama cu o meda
lie de bronz. Dar, dincolo de 
acest frumos succes pentru Go- 
hxnbeanu. mai Importantă fi 
mai demnă de reținut este ma
niera in care a luptat el eu 
•ampionul mondial Aleksandr 
Iagubkin. Nu exagerăm afir- 
mlnd că Golumbeanu, curajos, 
a luptat ta eea mai mare par
te a meciului de la egal la e- 
gal cu experimentatul său ad
versar. Meciuri bune a făcut fi 
mezinul formației, Doru Mari- 
cescu. dovadă medalia sa de 
argint. Sint două exemple sare 
pledează, cum nu se poate mai 
convingător, pentru Întinerirea 
echipei, pentru renunțarea la 
-fixurile" mereu încercate șl 
mereu stopate de... tragerile 1a 
sorți, pentru renunțarea la acei 
sportivi care, considerind că fă
ră ei nu se poate, își neglijea
ză pregătirea sau o fac. cum 
se spune, de mîntuială. ___
adevărat că fără talent nn poți 
ajunge un mare campion, dar 
tot atît de adevărat este si fap
tul că. oricît de mult talent ar 
fi. fără muncă serioasă nu se 
poate reuși o mare performan
ți. Si tinerii sint cei care pcr-

Este

Judo, de la Paris

DEPARTE DE AȘTEPTĂRI
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Dar mediocritatea in care s-a 
Ibătut Mircea F rației In par
tida pentru locul 3 eu polone- 
cul Andrzej Sadej care n-a 
tușit niciodată mai mult de 
„bronz", ne determină «ă co
tăm evolu(ia sportivului român 
mai mult decit slabă. Este fi 
vina celor din jurul sportivilor 
noștri de a nu fi atras atenția 
la timp după insuccesele pe li
nie ale lui Frăției la turneele 
din acest an, premergătoare 
„europenelor". Am crezut, de 
fiecare dată, că antrenorii re
ținuseră concluziile si știau, 
deci, ce aveau de tăcut.

In ziua a _ treia au concurat 
Simion Toplicean (ușoară) si 
Constantin Niculae (semiușoa- 
ră). Si anul șî altul, așa cum 
au concurat, nu puteau să a- 
jungă, >n nici un caz, pe po
dium. Toplicean a clștigat două 
meciuri în țața unor adversari 
aproape necunoscut, iar cind 
a luptat cu tehnicieni auten
tici, respectiv Bujevici (Iugos
lavia) și Lehmann (R.D.G.), el

-una din partidele susținute In sala 
Foto : C. COSTIN

treabă, 
an tren o- 
Dar an

nesc cu entuziasm la 
mai ales cind știu că 
rii au încredere in ei. 
trenorii noștri, cei mai mulți 
dintre ei. preferă să plece la 
luptă tot cu vechii combatanți 
sub motivul că aceștia -au ex
periență".

Considerăm că dacă sportivi
lor le este necesar curajul pen
tru a înfrunta adversarii din 
ring și antrenorilor le este ne
cesară această calitate în mo
menta: selecționării sportivilor 
pentru marile competiții. Nu 
pledăm, desigur, pentru aven
turism. pentru teribilism. Nu 
împărtășim. însă, conservatoris
mul unora dintre selecționeri.

Acum, după „europenele" dc 
1a Vama, in fata boxerilor noș
tri te află un obiectiv de ma
ximă importantă : Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles, de 
anul viitor. Care pugiliști ro
mâni vor urca pe ringul olim
pic T tetă un mare semn de 
întrebare. Poate că nici atunci 
nu vom putea prezenta o echi
pă completă. Poate, deși într- 
un an se pot face multe lucruri 
bune. Se impune. însă, cu ne
cesitate efectuarea unui efort 
de întinerire a reprezentativei. 
Alături de Paul Golumbeanu și 
Doru Maricescu vor fl. desigur, 
si alți tineri care vor merita, 
ta ajunul Jocurilor, să imbrace 
tricoul reprezentativei. Dar 
să-1 lăsăm pe antrenori să a- 
leagă și să pregătească sporti
vii. Noi _ vom fi bucuroși să 

paginile ziarului 
valoroase...

vii. Noi vom 
consemnăm In 
rezultatele lor

Petre HENȚ

n-a știut nici să atace și, mai 
ales, să se apere fiind învins 
fără drept de apel. Niculae, 
campion continental cu doi ani 
In urmă, avlnd și obligata de 
a se reabilita după involuția 
sa de anul trecut, a fost eli
minat din primul meci de un 
olandez cu cartea de vizită al
bă! Cum și-ar fi apărut el oa
re reputația în meciul cu fran
cezul Thierry Rey?

In fine, mezinul echipei, 
Gheorghe Dani (22 de ani), 
debutant la C.E. a avut — o 
ipunem fără rezerve — cea mai 
bună comportare, deși n-a cu
cerit vreo medalie. El g-a lup
tat însă de la egal la egal cu 
campionul european al cate
goriei, sovieticul Hazret Tles- 
teri, care și-a păstrat titlul 
»i la Paris. Meciul s-a gi în
cheiat la egalitate, dar arbitrii 
l-au preferat pe cunoscutul 
campion. Tot la egalitate a 
terminat si tentativa sa pentru 
a intra ta finala de „bronz", 
dar și de astă dată el n-a În
trunit sufragiile arbitrilor! Nc- 
tînd că tinărul Dani obținuse 
și două victorii fără dubii pu
tem spune că practic el 
cunoscut Infrîngerea. De 
ori însă deznodămîntul a 
la îndemîna arbitrilor si 
ni s-a văzut învins. Avem 
metive să credem că Dani are 
reale posibilități de progres în 
viitorul apropiat

în ansamblu comportarea
sportivilor noștri a fost depar
te de așteptări. Este așadar,
dc datoria federației de spe- 

să analizeze cauzele 
acestui eșec și să ia 
potrivite măsuri pen- 
eampionatcle mondia- 
Moscova (octombrie.
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obținute In prima 
actualului ciclu •-

Costin CHiRIAC

într-un trecut nu prea 
îndepărtat, schiorii români 
jrau bine apreciați pe plan 
internațional. In ierarhia 
valorică a concursurilor 
F.I.S., C. Tăbăraș figura 
între primii 15 concurenți 
la proba de slalom. K. 
Gohn si Gh. Bălan între 
primii 15—20 la probele de 
slalom si slalom uriaș, iar 
Ilona Mikloș, revelația 
schiului carpatin, lupta pen
tru primele locuri ta toate 
probele de schi. Ulterior, 
si promoția lui D. Cristea, 
V. Brenci, D. Munteanu gi 
Gh. Vulpe a obținut rezul
tate de valoare în competi- 
tile internaționale : D. Cris
tea în primele 10 locuri la 
concursurile F.I.S. și V. 
Brenci cu locul 6 la J.O. 
de la Sapporo 1972 — ambii 
în proba de combinată, re
zervată clasamentului pen
tru C.M. — au situat la un 
moment dat schiul alpin 
din tara noastră ta primele
S—10 țări ale elitei schiului 
mondial.

Desigur că un rezultat de 
excepție in sporturile de 
iarnă îl constituie si locul 
II obținut de Gh. Girniță, 
C.M. de biatlon.

De fapt, prin relatarea 
acestui scurt moment re
trospectiv am intenționat să 
demonstrez că tara noastră, 
prin tradiție, relief, condiții 
materiale și element uman, 
dispune de largi posibilități 
de practicare a schiului de 
performantă si de afirmare 
pe plan internațional

Cunoscind situația ta si 
a rezultatelor schiorilor 
noștri în competițiile inter
naționale. se poate afirma 
că acestea stat slabe și nu 
reflectă condițiile materiale 
existente. Pentru că refe- 
rindu-ne la baza materială 
a schiului, afirmăm că mij
loacele mecanice de urcat, 
echipamentul (schi, bocanci, 
legături etc.), mult Îmbună
tățite calitativ, corespund 
cerințelor schiului de per
formanță.

Iată de ce. pentru îmbu
nătățirea rezultatelor în 
schiul nostru de perfor
mantă propun următoarei® 
măsuri :

— Obiectivizarea pregă
tirii pe eșaloane. Cunoscind 
situația existentă, eă gene
rațiile actuale de copil și 
juniori au o valoare mai 
ridicată decît nivelul ca
tegoriilor de tineret șl se
niori, raportată pe plan

După turneul din D.D.Germană, m perspectiva Campionatelor Balcanice de la Burgas

ECHIPA MASCULINĂ DE VOLEI MAI ARE DE MUNCIT...
De ieri, la Complexul olim- 

pic de la stadionul ,43 August" 
din Capitală se află și echipa 
reprezentativă de volei a Ro
mâniei. sosită după un turneu 
efectuat ta R. D. Germană. Di
mineață. am stat de vorbă cu 
antrenorul secund C. Chițigoi 
care ne-a pus ta temă cu ci- 
teva din datele acestei depla
sări. Competiția, dotată cu 
„Cupa Magistralilor", a fost 
dificilă, obositoare, lntrucît s-a 
desfășurat ta fiecare zi ta alt 
oraș, situat, de fiecare dată, te 
distante de 120—150 km unul 
de altul. La start au fost 6 e- 
chipe care — ta final — au o- 
cupat locurile : L Canada, 3. 
Polonia, 3. Cuba, 4. România, 
5. R. D. Germană I, 6. R. D. 
Germană II. Reprezentativa 
României a fost învinsă de pri
mele trei clasate cu scorurile 
de 3-—0, 3—0 și 3—1 și a cîști- 
gat la reprezentativele R. D. 
Germane cu 3—1 (I) și 3—2 (II).'

Lotul deplasat la acest tur
neu a fost : Dumănoiu, Stoian, 
Enescu, Mina, Tutovan, Zam
fir, Vrîncut, Gîrleanu, Dascălu, 
Căta-Chițiga, Manole si Iones- 
cu. în general, s-a jucat ta 
formula : Căta-Chițiga, Dumă
noiu, Stoian, Enescu, Tutovan, 
Gîrleanu, dar au fost folosiți, 
verificați, mai bine-zis. toți ju
cătorii. Mai ales Mina, Vrin- 
cuț, Dascălu. susceptibili de a 
deveni trăgători principali ta 
reprezentativă, după accidenta- ■ 
rea lui Tutovan (întindere la 
mușchii abdominali). Lotul a- 
mintit. care va participa tace- 
pind din 25 mai. la Burgas, la 
Balcaniada de volei, va fi com
pletat (în locul lui Tutovan) eu 
Ion Aurel.

Tot ieri, am stat de vorbă si 

valoric Internațional, să se 
orienteze pregătirea și ca
lendarul competițional cu 
schiorii copii si juniori In 
așa fel tacit ta următorii 
3—4 ani. cu o pregătire In
tensivă șl programată, ei 
să se poată afirma cu re
zultate de valoare interna
țională.

— In obiectivizarea pre
gătirii pentru performantă 
este necesar să ne potrivim 
pașii cu cerințele tehnologi
ce moderne. Pe baza unor 
strategii noi, folosind o me
todologie adecvată, să pu
tem realiza, cu eșaloanele 
de schiori tineri, modele 
integrale ale schiului de 
performantă. în acest scop, 
adoptând structuri noi de 
exerciții, cu eficiență ma
ximă și obiectivitate spre 
modelul programat, să pu
tem accelera procesul de 
instruire atit ta școală, dt. 
mai ales, ta secțiile de per
formantă.

— In activitatea F.R.S.B. 
un loc central trebuie să-1 
ocupe îndrumarea și con
trolul pregătirii schiorilor 
de performantă. Planifica
rea antrenamentelor trebuie 
să albă ta bază în primul 
rtad volumul șl intensitatea 
cu care se lucrează. F.R.S.B.. 
prin Colegiul central de an
trenori, trebuie să întreprin
dă măsuri energice pentru 
realizarea planurilor de 
pregătire a schiorilor noș
tri. la toți indicatorii. In 
primul rtad trebuie să asi
gurăm pregătirea tehnico- 
tactică de concurs în țară 
și pe urmă să ne lansăm 
la competiții peste graniță. 
La nivelul actual de pregă
tire a schiorilor români se 
constată rămîneri în urmă 
în primul rtad la volumul 
de antrenament, deși ta a- 
ceastă perioadă ar fi tre
buit să trecem la o pregă
tire intensivă, specifică ma
rilor concursuri. Din acest 
punct de vedere, se poate 
afirma că indicatorii pro
gramei secțiilor de schi, 
programă elaborată de 
F.R.S.B. ta 1931, nu au fost 
realizați.

— Pregătirea motrică spe
cifică este deficitară ta 
rtndul schiorilor selecționa- 
bOl ta loturile naționale. 
Astăzi, generațiile noastre 
tinere de schiori stăpînesc 
un bagaj Hmitat de deprin
deri tehnice, sportivii fiind

cu antrenorul principal al lo
tului. W. Schreiber, despre tur
neu. despre modul ta care de
curg pregătirile lotului in 
perspectiva redresării voleiului 
românesc ; despre comportarea 
jucătorilor.

„în general, pot afirma — 
ne «punea Schreiber — eă ne 
aflăm pe drumul cel bun. Fa
ță de competiția anterioară — la 
«are a participat — echipa este 
ta ascensiune. Ne dăm seama, 
ta același timp, eă mai avem 
foarte mult de lucru, lntrucît 
semnalez deficiente aproape in 
toate compartimentele. I-am 
văzut pe adversarii noștri : au
6—8 jucători „buni 1a toate" și 
otic un ridicător de excepție. 
Nu este cazul nostru. Noi avem

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR PESTE HOTARE
• Echipa de lupte libere a 

clubului Steaua a participat, 
recent, ta „Turneul armatelor 
prietene", desfășurat ta Kiev. 
Sportivii români au avut o 
comportare meritorie, ocupînd 
locul 2 în clasamentul pe na
țiuni (9 țări reprezentate). S-au 
remarcat : N. Hîneu, care a ob
ținut o frumoasă victorie în ca
drul categoriei 48 kg.. L. Ger- 
gely (cat. 68 kg.) și E. Panait 
(cat. +100 kg.), clasați pe lo
cul 2. A. Șuteu (62 kg.), CI. 
Tămăduianu (cat. 74 kg.) și I. 
Ivanov (cat. 90 kg.) — locul 3.
• în cadrul Turneului inter

național de lupte greco-romane 
(speranțe olimpic®) de la Zella 
Meblls (R. D. Germană) s-au 
întâlnit sportivi din tara gaz

mult deficitari cerințelor 
competitive pe plan inter
național. Dată fiind varie
tatea traseelor de concurs, 
tehnica lor este lipsită de 
inventivitate. reflex. efi
ciență și accelerare. Pentru 
remedierea acestor neajun
suri, este necesar să fie 
reconsiderate mijloacele cu 
eficientă maximă ta pregă
tire care. într-un timp scurt. 
să-1 facă competitivi pe vi
itorii schiori pe plan inter
național.

— Este necesar ca ta sis
temul nostru de pregătire 
să reconsiderăm pregătirea 
tehnică de concurs în sta
giile de primăvarâ-vară. De 
fapt, ultimele două gene
rații de schiori șl-au per
fecționat tehnica de bază si 
de concurs în stagiile inten
sive organizate la Bîlea- 
Lac, Babele sau Valea 
Albă.

Promoțiile lui C. Tăbăraș, 
K. Gohn, D. Cristea, V, 
Brenci, Gh. Vulpe. D. Mun
teanu și-au construit, cu 
efortul lor, un refugiu ta 
Valea Albă — Bușteni, făcîn- 
du-se astfel posibilă reali
zarea unui volum de 300— 
500 manșe slalom a 40 
porțl. Si aceasta ta lunile 
mai — iunie 1 Oare de ce 
s-a întrerupt șirul acestor 
stagii intensive de pregă
tire ?

— Este necesar ca ta 
perspectiva următorului ci
clu olimpic să găsim stra
tegii noi în practica de per
formanță a unor probe de 
schi. Astfel, proba de com
binată nordică (fond + să
rituri), mai puțin dezvoltată 
pe plan internațional, ne-ar 
putea aduce rezultate de 
valoare cu actuala genera
ție de săritori tineri si ta- 
lentati. De asemenea, pro
bele de fond și biatlon ar 
trebui să se bucure de o a- 
tenție mai i are.

— Consider că trebuie 
luate măsuri pentru îmbu
nătățirea sistemului actual 
de selecție ta schiul de 
performantă. Sistemul de 
punctaj F.R.S.B. adoptat și 
ta noi. după modelul F.I.S.. 
reflectă foarte bine valoarea 
concurenților. dar ta nici 
un caz nu poate constitui 
singurul criteriu în selec
ția viitorilor schiori.

Prof. IGN BERINDE1

deficiente de tehnică indivi
duală și din această cauză pier
dem foarte mult. Ideea noastră 
de joc — eu o tactică specială 
in atac — a dat unele rezultate, 
dar mai avem mult de lucru, 
fiindcă, nu totul este încă pus 
la punct.. Jucătorii ? Nu ered 
că este cazul să evidențiez pe 
cineva. Pot spune că au încer
cat „să se bată", eă an mun
cit dar.„ ceva nu este in regu
lă. Se poate spune eă majori
tatea au un psihic labil, eă 
n-au puterea să lupte, indife
rent ee se Întâmplă pe teren. 
O greșeală de arbitraj, o ne
reușită și, gata, se ; zrd. Dar, 
muncim în continuare...

Modesto FERRAR1N1

dă (cu 4 echipe). Bulgaria șl 
România. Dintre tinerii noștri 
luptători, cel mai bun rezultat 
l-a obținut P. Cărare (cat 62 
kg.), care s-a clasat pe primul 
loc după o serie de frumoase 
victorii.
• Actualitatea internă. Intre 

21 si 23 mai. la Baia Mare, se 
desfășoară finalele campiona
telor republicane pe echipe re
zervate juniorilor, cadeților și 
speranțelor olimpice, la greco- 
romane. Competiția similară 
pentru stilul ..libere" este pro
gramată o săptămînă mai târ
ziu. între 27 și 29 mai, la 
Cluj-Napoca. Va urma (3—5 iu
nie. la Oradea) concursul re
publican individual al cadeti
lor (lupte libere).



L

Astăzi, ia e.ej restanță, din etapa a 18-a a Diviziei „A“ TURNEULUI FINAL

EC. CONSTANTA - UNIVERSITATEA CRAIOVA* . ... ~ —— -

Astăzi este programat meciul 
restanță, din etapa a 18-a din
tre F.C. Constanța și -Universi
tatea Craiova, partidă amînată 
atunci la 5 martie, pentru mo
tivul că formația craioveană era 
angajată în Cupa U.E.F.A. As
tăzi, deci, un. meci între două 
echipe aflate in zone opuse ale 
clasamentului : F.C. Constanța 
(locul 18), Universitatea Craio
va (locul 4). Constănțenii 
prezenta o formație din 
absentează Lică și Penin, 
bii accidentați în partida 
miercuri, cu Politehnica 
Universitatea Craiova va 
pe litoral în cursul acestei di
mineți cu un avion special, 
fără Bălăci, indisponibil. In 
schimb, căpitanul echipei Ște-

vor 
care 
arti

cle 
Iași, 
sosi

fănescu, menajat miercuri, își 
va relua locul în „ll“-le craio- 
vean. Meciul prezintă interes, 
în primul rînd pentru forma
ția din Bănie, în eventualitatea 
unei victorii jucătorii pregătiți 
de C. Oțet și N. Ivan păstrin- 
du-și intacte șansele în lupta 
pentru titlu. Partida de pe sta
dionul 1 Mai va începe la ora 
18 și va fi condusă de Mircea 
Neșu (Oradea), ajutat la linie 
de P. Balaș și M.
(ambii ” ~

Iată și pozițiile pe care le 
ocupă 
echipe :
4. UNIVERSITATEA Craiova 

26 16 4 6 49—16 36
18. F.C. CONSTANȚA

28 6 6 16 28—53 18

Niculescu
din București).

in clasament cele două

EPILOG LÂ UN MECI CU 104 FAULTURI 
I(Petrolul -

Comisia de disciplină a F.R.F. 
a luat în discuție, operativ, a- baterile comise de unii jucători 
de la Petrolul și Steaua în me
ciul pe care l-au susținut 
miercuri, la Ploiești. In l inte de 
a intra în subiectul propriu-zis, socotim că se impune să ne re
ferim la o statistică ținută de 
observatorul federal Dan Matei, membru în Biroul federal, refe
ritoare la numărul faulturilor co
mise în această partidă n-am dori 
mințind 
joi.Astfel, 
putut fi 
făcute de cei de la Petrolul și 17 de cei de la Steaua, pentru 
ca, în repriza secundă, raportul 
să fie de 35—19. In total, deci, 
s-au comis 104 faulturi ! Dacă 
afectăm o medie de 20 de se
cunde — șl cifra aceasta ar putea să fie mal mică decît reali
tatea ! — pentru fiecare din a- 
ceste 104 întreruperi ale jocului, ajungem, printr-un calcul 
elementar la faptul că mai bine 
de o treime din timpul regulamentar de joc de 90 de minute 
a fost irosit prin acest NUMĂB- RECORD DE FAULTURI ! Și 
cum într-un meci de fotbal mai 
intervin, inevitabil, șl alte în
treruperi, cauzate de ieșirea 
mingii în aut, de executarea lo
viturilor libere, de timpul pierdut 
la degajarea mingii, la auturile de poartă etc., cine ar putea spune 
CIT TIMP S-A JUCAT FOTBAL 
IN MECIUL PETROLUL — STEA
UA 7 De calitatea lui, nici nu 
mal vorbim I

Cel 4 jucători eliminați de pe 
teren au fost sancționați precum

„cum 
să mai vedem**,  a- 

titlul cronicii noastre de
tn prima repriză, au 

numărate 33 de faulturi

IN DIVIZIA „B“

urmează: Marica (Petrolul) — a- vertlsment, țlnîndu-se seama atit 
de faptul că in 17 ani de acti
vitate n-a mai avut nid o sancțiune, cit și de poziția sincer au
tocritică pe care a avut-o in fa
ța Comisiei de disciplină: Stoica (Steaua) " j *
pă, Bora (Petrolul) ___
tape și Turcu (Steaua) — 3 etape. 
Cea mal aspră pedeapsă a pri
mit-o, însă, un jucător care nid 
măcar n-a evoluat în teren I Dar cele 4 etape de suspendare 
dictate împotriva iul NIțu, por
tarul de rezervă al Stelei, care, 
după med a avut un diferend 
cu petrolistul Țevi (bruscări, in
jurii), sînt pe deplin justificate, 
față de antecedentele în materie 
ale acestui jucător care, se pa
re, n-a Înțeles nimic din blln- 
dețea cu care a fost tratat cu 
alte ocazii. Sau a considerat-o 
o primă de încurajare pentru comiterea unor noi abateri T Evi
dent, a fost pedepsit și Țevi: S etape de suspendare.

Conducerile celor două echipe 
au primit și de UN avertis
ment PUBLIC, iar antrenorii 
vor fi judecați de către Colegiul 
central al antrenorilor.

Tot in ședința de joi seara, 
F.C. Constanța a primit un a- 
vertisment și a fost amendată 
eu 20 OM de lei pentru slabele 
măsuri organizatorice luate Ia 
meciul cu Chimia Rimnicu VII- 
cea. în cazul unei reddive, te
renul va fi suspendat. Să la a- 
mlnte toți cei ce susțin că inima 
lor bate pentru F.C. Constanța. 
Inclusiv spectatorii !

suspendat pe o eta-
două e-

Jack BERARIU

Al CAMPIONATULUI
MONDIAL 1986

STOCKHOLM, 20 (Agerpres). — 
întrunit la Stockholm, Comitetul 
Executiv al Federației Internațio
nale de Fotbal (F.I.F.A.) a liotă- 
rît să atribuie organizarea tur
neului final al Campionatului mon
dial de fotbal 1986, federației din 
Mexic, care devine astfel, pen
tru a doua oară, gazdă a ,,Cu
pei Mondiale* 4, după ce, în 1970, 
a organizat, de asemenea, turneul final. Totodată, Mexicul este pri
ma țară ce primește de două ori 
găzduirea fazei finale a campionatului mondial.

Votul de vineri al celor 21 de 
membri ai Comitetului Executiv 
al F.I.F.A. a fost unanim, ob
servatorii apreciind că recoman
darea subcomisiei forului fotba
listic mondial, dată în urmă cu 
două luni în favoarea Mexicului, 
a fost decisivă. După cum se știe, au mal candidat federațiile 
din Canada și S.U.AM aceasta 
din urmă prezentînd argumente 
puternice prin președintele Co
mitetului de organizare, fostul 
secretar de stat Henry Kissinger, 
sprijinit la Stockholm de foștii 
internaționali P616 și Becken
bauer.

ACȚIUNE PENTRU CUNOAȘTEREA
FONDULUI VALORIC

DE JUCĂTORI DIN DIVIZIA „C"
Luni 23 mal, 9 antrenori-responsabili var fi prezențl la se

diul E.R.F. pentru alcătuirea ce
lor 12 selecționate ale seriilor di
viziei „C". Această măsură, după acțiunea de depistare a e- 
lementelor tinere din eșalonul 
secund, care a avut loo acum 
o lună, vine să lărgească aria 
de selecție și asupra eșalonului numărul 3, in scopul... scoaterii 
la lumină a jucătorilor de pers
pectivă din Divizia „C“. Trialu- rile vor avea loc In ziua de I 
iunie (ora 17,30), in 12 locali
tăți unde activează echipe de 
Divizia „A" sau „B“. Astfel, se
lecționata seriei I va juca M Piatra Neamț, cu Ceahlăul, seria a n-a, cu C.S.M., la Borzeștl, 
seria a m-a, la Buzău, cu Glo
ria, serja a IV-a, la Medgidia, 
cu IM.U., seria a V-a, la Bucu
rești, cu Rapid, seria a Vl-a, 
la Rm. Vîlcea, cu Chimia, seria 
a vn-a, la Slatina, cu IJ?. Aluminiu, seria a vm-a, la Me
diaș, cu Gaz metan, seria a IX-a, 
la Reșița, cu C.S.M., seria a X-a, 
la Cluj-Napoca, cu ,,U“, seria a 
XI, la Bistrița, cu Gloria și se
ria a xn-a, la Sibiu, cu Șoimii 
I.P.A. Partidele vor fi urmărite 
de activul F.R.F. șl de membrii 
Colegiului central al antrenorilor.

Marți noaptea tirziu, plnă a- 
proape de ora limită, 24, toată 
lumea se interesa de soarta 
juniorilor aflați la Londra : 
..Ce-au făcut băieții, cu Italia? 
Cind vă vine rezultatul ? Ni-l 
comunicați și nouă imediat ?“ 
etc. etc. etc.

Toți voiau să afle acel re
zultat de care depindea califi
carea selecționatei noastre de 
juniori în semifinalele Campio
natului european „A", ispravă 
pe care n-au mai realizat-o de 
peste 20 de ani ! In ei, in 
Hagi și Mateuț. in Săndoi și 
Muznay, in Bănuță, Țirlea și 
ceilalți se afla acum... SAL
VAREA PRESTIGIULUI fotba
lului nostru !?! Pentru că 
neretul" fusese surclasat 
Iași, iar naționala pierduse 
Cehoslovacia pe stadionul 
August"! Dar, stăm și ne 
trebăm (cum zice românul 
tunci cînd are un of pe inimă), 
s-ar mai fi interesat la fel de 
juniorii de la Londra dacă Bă
lăci, Boloni, Ștefănescu ar fi 
ciștigat in fața lui Hruska et 
comp ? Și răspunsul nu e greu 
de dat, e la indemîna oricui 
și e foarte ușor de ghicit pen
tru că exprimă o realitate în 
fotbalul nostru. Pentru că nu
mai cind cei mari — spre care 
se îndreaptă toată atenția, 
mulți din activul F.R.F., insa- 
țindu-i la antrenamente — cla- 
chează penibil, numai atunci iți 
găsesc timp oamenii să-și adu
că aminte și să întrebe : 
’ăia mici ce fac ?

Și „ăia mici" au pierdut, 
pierdut și ei la Londra, 
eșecurile lor au la bază cu 
tul alte cauze decit cele care 
au dus sau duc la infrîngerile 
seniorilor.

Nu știm exact cum s-au des
fășurat lucrurile, pentru ci 
n-am fost prezenți la partidele 
cu Iugoslavia (0—2), Turcia 
(6—0) și Italia (0—2). Rezulta
tele acestea vin si confirme, 
insă, șubrezenia echipei pregă
tită de Marcel Pigulea și Cos- 
tică Toma, care nici in meciu
rile pregătitoare n-a dat de
cit rareori satisfacție. La Lon
dra, in turneul final al C.E. 
(in care s-a calificat ușor, ad
versară fiindu-i echipa Cipru
lui), juniorii noștri au avut 
de susținut practic două exa
mene J cu Iugoslavia și Italia. 
Și le-au pierdut pe amîndoui, 
la același scor concludent, deși, 
cum afirmă conducătorul dele
gației, secretarul F.R.F., Mihal

,, ti- 
la 
cu 

„23 
in- 
a-

da

au 
dar 
to

• ••
Ionescu, „în meciul cu Iugo
slavia echipa a jucat bine". 
Așa o fi fost, dar nimeni nu 
mai face astăzi... 
artă, fotbalul se 
luri, pe puncte, 
la rezultat.

S-au pus mari 
Hagi. Dar Hagi a fost -schim
bat la pauza meciului cu Tur
cia pentru evoluție slabă și 
comportarea lui necorespunză
toare se datorează atit perma
nentei lui navete intre lot și 
F.C. Constanța, cit și unor pre
ocupări mai... înalte, legate de 
transferul său pentru care se... 
bat cu neînchipuită îndiriire 
mai multe divizionare „A"

S-au pus mari speranțe în 
Rus, Mezaroș, Bănuță, Cirstea. 
Dar ei au fost depășiți ușor, 
primind patru goluri și iarăși 
ne întrebăm de ce s-o fi re
nunțat atit de ușor la Mițar, 
un fundaș puternic, care a avut 
bune evoluții chiar în Divi
zia „A" ?...

Și putem continua... Dar a- 
cum, după... „război", nu mai 
are rost.

Certe rămin două lucruri.
Primul : clasîndu-se pe locul 

trei in grupă, selecționata de 
juniori a obținut unul dintre 
cele mai slabe rezultate -de 
cînd participă la turneele fi
nale U.E.F.A., și o ANALIZĂ 
MAI AMPLĂ se impune cu 
stringență. O vom efectua pri
vind problema și prin prisma 
existenței centrului 
Luceafărul.

Al doilea : atenția 
schimbului de mîine 
cerea 
dorită, 
tru a 
ficient 
F.R.F.

artă pentru 
joacă pe go- 
pe calificării
speranțe in

national
acordată 

de condu- 
___________ este cea 
cea NECESARĂ, și pen- 
ilustra acest lucru e su- 
să spunem că secretarul 
care răspunde de sec

torul copii-juniori s-a ocupat 
mai mult (chestiune și de or
ganizare!?!) de alte probleme 
— tot ale... seniorilor, de care 
se puteau ocupa ceilalți mem
bri ai federației — decit de 
cele de care trebuia să se ocu
pe în mod special. Așa se face 
că la foarte multe din antre
namentele și jocurile selecțio
natei de juniori N-A FOST 
PREZENT NIMENI din partea 
F.R.F., în timp ce reflectoarele 
tuturer erau ațintite asupra 
„tineretului", „olimpicilor" și 
seniorilor. Uitindu-se nepermis 
de ușor că SPERANȚELE de 
azi vor fi CERTITUDINILE 
(bune sau rele...) de mîine.

Laurențiu DUMITRESCU

federației nu

Campionatul speranțelor

LIDERUL ÎN FAJA A DOUĂ MECIURI DIFICILE

MULTE MECIURI PENTRU EVITAREA ZONELOR FIERBINȚI
Mîine continuă întrecerea în 

Divizia „B“. Deși fruntașele se
riilor I și a IlI-a vor juca aca
să, în programul etapei r figu
rează multe partide interesante, 
cu miză deosebită pentru echir 
pele din zonele fierbinți ale 
clasamentelor.

ÎN SERIA I, Dunărea C.S.U. 
Galați va întîlni, pe propriul 
teren, pe C.S.M. Sf. Gheorghe, 
așa că liderul seriei își poate 
consolida și mai mult poziția, 
deoarece Gloria Buzău (locul 2) 
evoluează în deplasare, la Vas
lui, în compania formației Vi
itorul Mecanică, dornică să e- 
vadeze din subsolul clasamen
tului. Alte partide ale căror re
zultate pot schimba ordinea în 
partea inferioară sînt Unirea 
Dinamo Focșani — Ceahlăul P.

Neamț, I.M.U. Medgidia — 
F.C.M. Progresul Brăila și Del
ta Tulcea — Viitorul Gheor- 
gheni.

ÎN SERIA A II-A, cu toate 
că Rapid București are o sar
cină dificilă la Tg. Jiu, în fața 
Pandurilor, feroviarii își pre
gătesc de pe acum revenirea 
pe prima scenă fotbalistică. Și 
în această serie sînt meciuri 
intre echipe care vor să acu
muleze punctele necesare ocu
pării unui loc ferit de emoții : 
Șoimii I.P.A. Sibiu — Mecani
că fină Steaua București, Uni
rea Alexandria — C.S.M. Drobe- 
ta Tr. Severin. în Capitală sînt 
programate jocurile Metalul — 
Precizia Săcele (teren Metalul)', 
Autobuzul — Minerul Motru 
(teren Autobuzul) și Dinamo

Victoria — Luceafărul (stadion 
Dinamo).

ÎN SERIA A HI-A, cele trei 
aspirante la promovare vor ju
ca acasă : F.C. Baia Mare' — 
C.S.M. Reșița, U.T. Arad — 
Aurul Brad și „U” Cluj-Napo- 
ca— Strungul Arad și, după 
toate probabilitățile, ordinea în 
clasament va rămîne aceeași. 
Diferențele mici de puncte e- 
xistente și în această serie fac 
ca multe echipe să se arunce 
în luptă cu toate forțele, mai 
interesante anunțindu-se parti
dele U.M. Timișoara — Some
șul Satu Mare și Olimpia Satu 
Mare — C.I.L. Sighet.

Toate partidele vor începe la 
ora il.

Din campionatul speranțelor 
au mai rămas de disputat cinci 
etape. Ca și la „A“, dar spre 
deosebire de prima divizie in 
această întrecere lucrurile s-au 
simplificat mult, Universitatea 
Craiova distanțîndu-se decisiv 
in cîștigătoare. «Speranțele 
craiovene“ au acum șapte punc
te avans, plus trei partide res
tanțe, dintre care una pe te
ren propriu. E de presupus, 
deci, că elevii antrenorului Ni- 
colae Zamfir vor primi cununa 
de lauri, cu toate că în urmă
toarele etape vor avea de sus
ținut două meciuri grele. Pri
mul, chiar azi, la Constanța, in 
fața echipei cu al doilea atac 
din competiție : 68 de goluri 
marcate. Al doilea, miercurea 
viitoare, cînd vor întîlnl, la 
Craiova, pe F.C. Argeș, „ll“-le

cu a doua apărare din întrece
re : 23 goluri primite. Dar cum 
Universitatea este echipa cu cel 
mal bun atac și cu cea mal 
bună apărare, toate calculele o 
indică pe ea ca favorită șl azi, 
și miercuri...

CLASAMENTUL

șl azi,

1. UNIV CRAIOVA 26 19 4 3 74-21 422. F.C. Argeș 29 13 9 7 41-23 35
3. Continui 29 17 0 12 42-28 34
4. F.C. Constanța 28 10 1 11 68-44 33
5. C.S. Tirgoviște 29 14 5 10 56-36 33
4. F.C. Bihor 28 14 5 9 46-42 33
7. „Poli**  Tim. 29 13 6 10 44-37 32
8. F.C.M. Brașov 29 14 2 13 51-42 30
9. Steaua 29 14 2 13 41-43 30

10. Sportul stud. 29 13 4 12 37-43 30
11. S.C, Bacâu 29 13 1 15 41-45 27
12. A.S.A. Tg. M. 29 12 2 15 43-41 26
13. Petrolul 29 10 5 14 50-47 2S
14. Jiul 29 10 5 14 39-49 25
ÎS. Polit. lași 28 10 4 14 34-52 24
10. Dinamo 29 7 6 18 34-50 20
17. Chimia 29 7 5 17 33-64 19
18. F.C. Olt 29 8 2 19 38-90 18

uUNDOI"-uri CU ANTRENORUL ANTOHI
Dragostea multor iubitori de 

sport din orașul dunărean Ga
lați, se îndreaptă — ca dintr-o 
singură inimă fierbinte 
primul rînd spre echipa 
fotbal Dunărea-C.S.U., 
după cum o știu cei din „fa
milia" balonului rotund, se a- 
flă acum detașat în fruntea 
primei serii a Diviziei „B“. 
Dunărea-C.S.U. a mai cunoscut 
și înainte cinstea de a se afla 
în rindul formațiilor din prima 
divizie. Istoria echipei are un 
curs zbuciumat. Gălățenii ajun
seseră într-o situație precară 
chiar și în „B“. dar cei care 
au gustat din paharul bucuri
ilor la bine, n-au părăsit-o nici 
la greu.

Iată însă că la conducerea ei 
tehnică a venit un om de mare 
suflet — Leonida Antohi. Ce 
«înduri are fiul adoptiv al Ga- 
lațiului, fost antrenor la Poli
tehnica Iași ? Ne răspunde 
fără să clipească. „Sint hotărît 
să facem pasul de la nivel li
ceal la cel universitar... Cred

- în 
de 

care,

ci mă înțelegeți. Și cred că 
înțeleg acest gind toți gălățenii 
pe care-i simt ca un puternic 
suport moral". • Așadar, spre 
„A", tovarășe antrenor AntohL 
Aveți cu cine ? „Avem băieți 
buni, muncitori, disciplinați, a- 
tașați culorilor clubului sportiv 
gălățean. Mă străduiesc să-i 
fac să joace fotbal cu posibi
litățile lor fizice, dar și cu cele 
intelectuale, adică muncind pe 
teren bine, cu gindul că re
prezintă o cetate a metalurgiei 
și un colectiv care in arena 
muncii face cinste Galațiului". 
• Duceți lipsă de jucători de 
valoare 7 „Cine nu duce ? 
Dacă vom găsi doi-trei să-i 
încadrăm în echipă, ne-am bu
cura mult, dacă nu, ne 
strădui să-i creștem in 
niera noastră pentru a-i 
mova în viitor”.

Dorim și noi un viitor 
mos echipei Dunărea-C.S.U. 
Galați, liderul autoritar al pri
mei serii din „B* ‘.

Dumitru MORARU-SLIVNA

vom 
pepi- 
pro-
fru-

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORiMEAiA
NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN

MAI 1983

LA
Î9

Extragerea I : 22 32 31 21
76 79 3 77

Extragerea a n-a : 44 81 
56 5 80 40 46 "*10

Fond total 
830725 lei. din 
port la categoria I.

87

82

de eîștiguri : 
care 2.361 lei re-

tragerea excepțlo- 
dumlnică 2î mal 

avea loc începînd 
în sala clubului

• Numai astăzi mai pot fi pro
curate bilete cu numerele alese 
de dv. pentru 
nală Loto de 
1983, care va 
de la ora U
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovlci nr. 42; nume
rele cîștigătoare vor fi transmi
se în cursul serii la televiziune 
șl radio. • Astăzi este ultima 
zi șl pentru depunerea buletine
lor de participare la atractivul 
concurs Pronosport de mîine, 
care cuprinde partide deosebit 
de interesante din campionatele 
divizionare B ale României șl 
Italiei.

LOZ ÎN PLIC
lALOZlNPUe « 
continuă k s£mA MATt/lON CJțTIGUAtăl < 
&AMȘT AunmmsMe.

a DE CURIND AU 
SFIRȘrr CURSURILE 
DE ARBITRI, organizate 
Consiliul municipal 
penlz-u educație 
sport. Cursurile 
au început la 
rie a.c. șl au __
tate de 300 de „elevi", impărțlțl 
în șase seminariL Au reușit însă 
numai 290. Toți absolvenții au 
fost repartizați In cele șase sec
toare ale Capitalei- Spre sfirșl- 
tul acestui, an, el vor susține un 
nou examen In vederea obținerii 
deciziei de arbitri stagiari.

LUAT
ȘCOLII 

de București 
fizică 

acestei10 lantia- 
fest fnecvesi-

INVITAȚIE PE VALEA PRAHOVEI
Oficiile județene de turism din întreaga țară vă invită 

să vizitați stațiunile montane SINAIA. PREDEAL ‘ 
IANA BRAȘOV.

și PO-

Se pot obține locuri în hoteluri și case de odihnă 
rioade între 3—12 zile cu plecări zilnice, în aceasă 
dă aplicîndu-se tarife reduse.

Posesorii biletelor de odihnă beneficiază de o reducere 
de 25% la transportul pe C.F.R.

Obținerea biletelor pentru excursii și concedii în stațiu
nile menționate se face la toate oficiile județene de turism 
șl filialele I.T.H.R. București.

pe pe- 
perioa-



Joi, Steaua - Dinamo, derbyul baschetului românesc

PENTRU A 4-a OARĂ DECISIV IN ULTIMII 20 DE ANI!
Primele meciuri de baschet 

Dinamo — Steaua (pe vremea 
•ceea : C3.C.A.) s-au disputat 
In anul 1948. dar despre der
by Urile dintre aceste echipe, 
despre partidele care aveau 
drept miză unul dintre locu
rile fruntașe ale clasamentului 
sau titlul se poate vorbi din 
anul 1952. dnd. în urma tur
neului final, desfășurat in sala 
Horească (care avea zgură »i 
au parchet). C.C.A. (noua de
numire a fostului C.S.C.A.) o- 
eupa locul 2 și Dinamo locul 
3 ; titlul revenea formației Me
talul ..23 August" București. 
Apoi, derbyurile au urmat de
cenii de-a rlndul. uneori cu 
caracter hotăritor pentru cuce
rirea locului I fel campionatul 
național, alteori doar cu valoa
re de simbol, deoarece. sau 
Dinamo, sau Steaua ee afla 
detașată pe locul I în clasa
mentul celei mai importante 
competiții interne. Pe parcurs 
a condus (ne referim la număr 
de titluri cucerite) Dinamo, a- 
poi Steaua, din nou Dinamo, 
pentru ca în ultimii ani Steaua 
■ă recupereze din handicap prin 
cele trei titluri riști ga te conse
cutiv. Acum .scorul" este favo
rabil echipei Dinamo : 16 ti
tluri, Steaua 14 titluri (au mai 
dștigat Metalul JO August" in

1950 ai 1952 si Locomotiva 
P.T.T. in 1851). Joi. după me
dul de la Palatul aporturilor ti 
culturii (ora 18,30) se va cu
noaște dytigătoarea celui de-al 
34-lea campionat al României 
la baschet.

curgînd ..istoria", vom vedea 
că în 1964 Steaua dștiga cu 
73—72 în ultimul ioc al cam
pionatului si cu el titlul ; peste 
11 ani. in 1975. a fost rîndul 
dinamoviștilor să Învingă „la 
potou" : 79—72. Ultima Intîlni-

G. CHIRALEU, UNUL DIN ARBITRII MECIULUI*
Intr-o «carta oamorblra, nod iocrotaf oi F.R. Baschet, praf. SORIN 

SATMARI, M-a «fartt armatoarele Interesante amănunte legate de 4«fbyul Dinamo “ Steaua s
- arbitrul principal oi Jocdd va 9 arbitrul Internațional George aUraleu, pentru core ea obținut derogare «pocia'ă de la cxwi duce

rea GN.E.F.5. peMra a oflda la acest meci; celălalt cavaler al 
gaterului urmează să Be desemnat la începutul «ăptăminil;
- arbitrii portidol Steaua — Dinamo (old-boys) *° r 8 Cornelia No- 

grilescu (arbitra International) ți Igor Nlcolaev, cărora H se va face 
ou acest prilej festMfatea de retragere din activitatea eompetlțlonală 
faentra împlinirea Bmttel do vtrrtă: M do ani);
- pentru reuniunile de miercuri (I joi, do la Palatul sporturilor șl 

culturii, va 9 pus ta «Cazare un btlet comun, valabil pentru ambele 
zile;- la îtandurile Palatului porturilor culturii se va vinde un pro- 
grem-afif, core vc cuprinde bumtocj» fl Interesante date din istoria boschetului românex fi Internațional, despre Istoricul derbyulul 
Steaua - Dlnamo, precum fi e spectaculoasă ilustrație fotografică In 
colori;- ta bold bazei va 9 amenajata o expoziție cu afife, fotografii șl 
otta exponate privind ecthritataa adnfbaschetuld.

Va fi. deci, un med decisiv, 
cum — trebuie menționat — 
au a avut loc de prea multe 
ori ta ultimii 10 de ani. Par

SĂ ÎNVEȚE Șl ALȚII!...

re care a stabilit In— ultima 
secundă campioana tării s-a 
desfășurat la 12 mai 1978, cu 
prilejul celui de al 49-lea meci 
Dinamo — Steaua. La capătul 
unei Întreceri captivante, 
două finaluri „pe muchie 
cuțit". 
63—86.
oarece 
hri 46
ea indica egalitate : <2—82.

Ce va fi joi. la Palatul spor- 
tasrQor 7 Vom afla In seara zi
lei respective. Ptnă afund să 
amintim că In actualul cam
pionat scorul este egal — 3—3 
— după ce Steaua a condus eu 
2—0 șl 3-2.

ea...
de 
cu 

de
fel secunda 60 a minutu-
tabela din sala Floreas-

Dinamo a Învins 
după o prelungire.

ASTĂZI, START ÎN CAMPIONATUL 
DE CONCURS COMPLET LA CĂLĂRIE
LUGOJ, 20 (prin telefon). La 

baza hipică din localitate s-a 
Încheiat prima etapă a cam
pionatului republican de călă
rie. dresaj si obstacole, pentru 
seniori. în programul ultimei 
zile au figurat probe pentru 
caii începători. Disputele au 
permis să se observe gradul de 
pregătire a materialului cabalin 
posibil să fie folosit în conti
nuare în activitatea competițio- 
nală.

Clasament : 1. Dan Ciortescu 
(Ialomița Jegălia) cu Oituz, 2. 
Romulus Pașcovschi (C.S.M. 
Craiova) cu zNarbuș. 3. Ștefan 
Crainic (Agronomia Timișoara) 
eu Arcaș, 4. Mircea Preda 
(CJS.M. Craiova) cu Hercule, 5. 
Ovidiu Delescu (C.S.M. Iași) eu

Martie. 6. Husar Akos (A.S.A. 
Tg. Mureș) cu Mușețel.

Începînd de sîmbătă. timp 
de trei zile, au loc întrecerile 
din cadrul primei etape a cam
pionatului republican de con
curs complet. Cea dinții ediție 
a acestei întreceri de avut loc in 
1947. la Sibiu, de atunci încoa
ce în prim-plan aflîndu-se 
Steaua (8 titluri). Dinamo (7), 
C.S.M. Sibiu (2). echipe care 
au participat la toate edițiile.

în program, sîmbătă este În
scris dresajul, duminică, pe un 
traseu amenajat pe Dealul Vii
lor, se va desfășura crosul, iar 
luni dimineață, ultima probă, 
obstacolele.

G. IGNEA coresp.

START ÎN TURNEUL
Primele trei runde ale turneu

lui international de șah de la 
Satu Mare, dotat 
„Someș ’83", l-au promovat to 
tountea clasamentului pe maes
trul român Emil Ungureanu, eu 
8 puncte, in continuare fiind cla- 
oați campionul moscovit A. Kre
menețki, maestrul ungur F. Len
gyel, marele maestru iugoslav 
M, Knezevici, șl tânărul nostru 
maestru D. Bărbulescu, fiecare 
eu cite 1,5 p (1). lată rezulta
tele înregistrate : runda 1 : Ol
tean — Stancdu 9—1, Knezevici — 
Vegh (Ungarta) 1—9. remize

cu trofeul

DE ȘAH „SOMEȘ '83"
Fischer — Grunberg, Kremenețki
— Ungureanu, Dau (R.F.G.) — Băr- 
bulescu, Hijin — Zarkovici (Iugo
slavia) ; runda 2 : Băr’-'ilescu — 
Hijin 1—0, Stanclu — Dengyel 
0—1, Ungureanu — Oltean 1—0, 
Fischer — Kremenețki 0—1. remi
ze Griin-berg — Vegl„ Zarkovici
— Knezevici, Ștefanov — Dau ; 
runda 3 : Oltean — Fischer 1—0, 
remize Dengyel — Ungureanu, 
Dau — Standu, Iltjin — Stefanov, Vegh — Zarkovici ; între
rupte Kremenețki — Griinberg 
și Knezevici — Bărbulescu.

Z. KOVACS — coresp.

Iubitorii voleiului din 
Piatra Neamț au trăit din 
plin bucuria succesului e- 
chipei „Relonul" din Sdvi- 
nețti In tentativa, reușită, 
de promovare în prima di
vizie a țării. Dar, după 
felul tn care s-a prezentat 
echipa lor favorită, succe
sul „Relonului" s-a conturat 
din ce tn ee mai pregnant 
ca ceva normal. Intr-adevăr, 
echipa din Sivinețti, 
preună eu A.S.A. 
mureș din Tg. Mureș, 
fost cele mai bine 
tite, promovarea 
fiind răsplata bine
meritată pentru 
strădaniile depuse. 
$i n-au fost puți
ne. Dimpotrivă.

Peste toate acestea, 
spectator neutru', ea 
porterul de pildă, nu j 
sd nu remarce faptul 
timp de trei zile, cite 
ore, CONTINUU, SaU spor
turilor din Piatra Neamț 
răsuna de cîntecele și a- 
plauzele unei galerii zgo
motoase, dar pitorești, de
cente și sportive. Și pentru 
a respecta strict adevărul, 
erau două galerii — cea 
locală si cea sosită special 
pentru acest turneu de vo
lei din Tg. Mureș (peste 100 
de persoane !!). A fost, re
almente, o tncintare să pri
vești revărsarea de entu
ziasm a alb-roșilor („relo- 
niștii") și galben-albaștrilor 
(mureșenii) : tobe, trompete, 
flamuri bicolore, pancarte 
și, peste toate, cîntece. Cîn-

îm- 
Electro- 

«a 
pregă- 

ambelor

fere care făceau din *«  
prea tncipitoarsa SaU a 
sporturilor din Pietre Neeacț 
■a Wemblev *"  «intaturd, 
din finala londonezi a cam
pionatului mondial da fot
bal. S-a einUt »i t-a tcan- 
dat continuu In tribune ; 
pette terenul de foc ettrgeau 
tn valuri netflrtite îndem
nuri ritmate care «u uțurat, 
poate, drumul tpre victorie 
al echipei favorite. Iar etnd 
laitmotivul: „O tu. Relo- 
miL ee echipă ești, repre
zinți eu cinste firma Săvi- 
nești" răsuna in sală, rfn- 
tat de colegii de munci «i 

jucătorilor, orici- 
ne-și dădea seama 
de puternica legă
tură sufletească 
dintre spectatori ți

sportivii relonițti.
Am dori tare mult si »n- 

tttaim peste tot unde țe 
manifestă actul sportiv, in
diferent de nivel, asemenea 
galerii ea acelea „ascultate" 
la Piatra Neamț. Poate var 
auzi pe această cale ți „su
porterii" echipei feminine 
Universitatea Craiova cum 
se încurajează o echipă la 
promovarea In prima divi
zie a țării de volei, nu ața 
cum era relatat acest eveni
ment in coloanele ziarului 
nostru acum citeva zUe. Si 
audă ți alții. Ci uneori mai 
trebuie. $i să tnvețe. Cd 
aa ee învăța de la munci
torii relonițti reuniți bUr-o 
excelentă galerie sportivă.

UM MECI DE
(Urmare din pag. 1)

in fața purtătorilor 
de stejar. O singură 
a rămas ptnă acum 
meciuri cu Anglia, la 
naționale „A*.  In 1978,

CONCURS DE CULTURISM LA CLUJ-NAPOCA
lor de greutate : 70 kg — A.
Filed (RapM Oradea), W kg — 
M. Slbiceanu (Petrochimistul E^- 
teeU), aa kg — n. Giurgi (Me- 
talotehnlca Tirgu Mureș), 88 kg 
— P. Ciorbă (C.FJl. Iași), peste 
M kg — M. Tuțu (Farul Con
stanța).

un 
re

putes 
I ei 

3—4

Mihail VESA

pe rind, 
frunzei 
„poartă" 
Închisă : 
nivel de . _
Insă, selecționata secundă en
gleză ■ venit în România, dș- 
tigînd cu 13—12 jocul cu echipa 
noastră similară. Acum, repre
zentativa de tineret a Angliei 
(sub 23 de ani) întreprinde tur
neul de trei partide In Româ
nia, demonstrînd la Timișoara 
ji lăți un potențial întru totul 
remarcabil, urmînd ca miine să 
întâlnească selecționata noastră 
de același nivel, intr-un med 
pe care spedaliștii 
drept o prefață la 
apropiat test intre 
chips. ,

Rîndurile de mai
părut o necesară punere în te
mă asupra importanței partidei 
care va fi găzduită miine de 
stadionul Parcul copilului (ora 
de fheepere : 17, arbitru : fran
cezul Andre Peytavtn). Șl nu 
Încape nici o Îndoială, tinerii

ii consideră 
un cit 
primele e-

de

riECIURI VIU DISPUTATE ÎN TURNEELE FINALE
(Urmare din pag. 1)

nalmente, valoarea si experi
ența și-au spus cuvintul. Au 
marcat: Nagy 7. Giurgca 6, 
Knuff 6, Ionescu 4, Ianto 2 — 
pentru învingători. Anton 8, 
Zsigmond 6, Măceu( 4, Baștu- 
rea 3. Pan tea 2. Oprea 1.

brașov — dîmbovița 
27—22. Deși conduși în perma
nență, dîmbovițer.ii n-au aban
donat nici o clipă lupta- Au În
scris: Nicolescu 9, Micle 6. An- 
dreescu 5, Mintiei 3. Bota 3, 
Cojocaru 1 — pentru Brașov, 
Vald 10, Ionescu 4. Pădnreanu 
3 Vărgălui 2. 
lancu 1.

BIHOR — ________
25 21. Lipsită de doi oameni 
de bază, Haiduc si Vranău, e- 
ehipa Bihorului a realizat o 
victorie in extremis în fața 
unei partenere impetuoase. Au 
marcat: Kapornay 9, Cristaehe 
6. Croitoru 3, Porumb 3. Tăr- 
niceru 2, Zamfireseu 1 si Hal- 
magyi 1 — pentru Bihor, Bal- 
ean 8, Murhan 4, Hulea 4, 
Belciu 3, Moldoveana 3 și 
Damian 2 — pentru Constanța. 
Foarte slab arbitrajul cuplului 
bucureștean V. Dăncescu — S.

tru Sibiu, Samson 7, Cosma 8,
Zaharia 4. Zamfir 3 si Marin
1 — pentru Neamț

REȘ 29—26. Pe fondul 
■căderi a potențialului 
tentelor. diferența de 
căpătat proporții. Au 
Dimofte 10. Vasilache

Mihăilă 2 ți

CONSTANTA

Marghescu.
SIBIU - NEAMȚ 24-21. A 

fost cel mai bun meci al reu- 
niunti de dimineață. Marcatori: 
Matei 12. Cornea 3. Zsurzsa 3, 
Paraschtv 2, Tîlvîe 1. Rău 1, 
Ileldauer 1 și Sauer 1 — pen-

a* —ti)

JJ—H
OU s—n

Reu-

(13—8).București 
O*-»).Maramureș — Arad (17—15).

FBdlNlN
ARAD, 28 (prin telefon),

niunea inaugurală, ae-a infor
mat antrenorul federal Simion 
Pompiliu, n-o oferit dedt un 
singur med palpitant, cei din
tre Brașov • Vtlcea. Citeva a- 
mănunte :

BRAȘOV — VTLCEA 34—29. 
Cele două reprezentative ju
dețene, alcătuite din handbalis
tele echipelor -lasate pe locuri
le HI si I! b campionatul 
Diviziei „A“ Rulmentul gL res
pectiv, Chimistul, «-au angajat 
intr-o dlrză dispută, echilibra
tă ptnă ta apropierea finalului. 
A câștigat pe merit Brașovul. 
Au marcat : Oacă 13. Călin t, 
Taehe 5, Marian 4, Demeter 2, 
Chirită 1 ci Neică 1 — pentru 
Brașov. Verlgeanu 12, Popescu 
8. Andronaehe 4. Dudas 2, 
Perșa 1, Murariu 1 si Petre 1 
— pentru Vflcea.

CONSTANTA — MARAMU-

unei 
constăn- 
■cor B-a 
Înscris : 

9, Bocă
neați 5. Frtneu 4, Iasca * ~ 
repetru 1 gi Groou 1 — 
învingătoare. Igorov 12,
7, Feier 3, Onet 2. Pop 
UUd 1.

LAȘI — COVASNA 
Diferență evidentă, relie 
de tabela de scor. Au n 
Corban 15, Borșanu 7. Turbata 
5, Discă 4 si Marine ac 3 —
pentru Iași, Andrine 10. Horea
8, Marian 3, Andor 2. Vișan 2, 
Copaci 1 — pentru Covasna.

BACĂU — VRANCEA 35—16. 
Campioana tării. Știința Bacău, 
care dă cele mai multe jucătoa-

li
34—26.

RUGBY DE MARE ATRACȚIE
Ion Nicolae (R.C. Grivița Ro
șie), Stelian Podărescu (Dina
mo), Teodor Coman (Steaua), 
Sorin Seceleanu (Dinamo), Cos- 
tieă Florea (Steaua), Octavian 
Moraru (R.C. Grivița Roșie), 
Nicolae Vereș (Dinamo), Ștefan 
Constantin (Știința Petroșani), 
Gheorghe * Caragea (Dlnamo), 
Andrei Pongracz (R.C. Grivița 
Roșie), Dănuț Dinescu (R.C. 
Grivița 
(Farul), Vasiie Pașcu 
vița Roșie), Virgil 
(R.C. Grivița Roșie), 
Ion (Dinamo), Vasiie 
Grivița Roșie). Un joc de veri
ficare a avut loc miercuri, în 
compania Rapidului, — echipa 
dovedind poftă de joc și re
ceptivitate în aplicarea varian
telor tactice. După toate proba
bilitățile, formația de Începere 
va fi : A. Dinu — Toader, Lun
gu, Capmare, Vărzaru (Plioț- 
schi) — Podărescu, Coman — 
Moraru, Șt. Constantin (căpi
tanul echipei), C. Florea — 
Caragea, Pongracz — Pașcu, 
Ion, Opriș.

• Oaspeții s-au antrenat ieri 
dimineață in Parcul copilului. 
Cei care l-au urmărit au ex
clamat la unison : sînt exce- 
lenți ! Pe bună dreptate, ded, 
W. Morgan, managerul turneu
lui, și J. Greenwood, antreno
rul care preia în viitorul se
zon prima echipă a Angliei, 
ne-au mărturisit că le e foar
te greu să se decidă asupra 
XV-lul pentru miine, toți ju
cătorii arătînd o formă remar
cabilă ! Ei ne-au dat totuși ca 
sigure aparițiile lui Stringer, 
un fundaș care atacă din orice 
poziție, Trick, aripă, internațio
nal A, unul dintre cei mai ra
pizi rugbyști din Anglia, Hal
liday, foarte eficace centru, 
Bailey, aripă, cunoștința noas
tră de la Cambridge, Barnes, 
uvertură cu picior „gen... Ion 
Constantin", demiul Melville, 
căpitan de echipă, cu plecări 
pe lingă grămadă, Pinnegar și 
Richards, înaintași de primă 
mină.

Toate premisele pentru 
rugby de înalt nivel !

noștri rugbyști vor trăi un mo
ment deosebit al carierei lor 
sportive, evoluția din acest 
med urmînd să influențeze ho- 
tărîrile de viitor ale forului de 
specialitate din Anglia. Iată de 
ce așteptăm de la ei o anga
jare fără menajamente, expe
riența celor dțiva jucători cu 
statut de internaționali A — 
Lungu, Vărzaru, Caragea. Po
dărescu, ȘL Constantin, Pașcu 
— Împletită armonios cu dorin
ța de afirmare a unui C. Ho
rea, O. Moraru, A. Pongracz, 
Gh. Ion, C. Capmare puțind să 
conducă la o prestație specta
culoasă ți... eficace. Este și ce
ea ce speră maeștrii emeriți ai 
sportului Ion Țu(uianu și Radu 
Demian, antrenorii lotului. Ei 
au verificat un număr mare 
de tineri rugbyști in meciuri 
de trial, oprindu-se la : Aurel 
Dinu (Vulcan), Romeo Bezușcu 
(Farul), Gheorghe Vărzaru 
(Steaua), Adrian Plloțschi (Fa
rul), Marcel Toader (Steaua), 
Dănuț Cojocaru (R.C. Sportul 
studențesc), Adrian Lungu (Fa
rul), Cristian Capmare (Rapid),

re selecționatei județene. d-a 
afirmat hotărtrea — chiar din 
primul meci — de a realiza 
marele șlem" după Cupă și 

campionat, să dștige și .Dacia- 
da*.  Au marcat : Lunea 7. 
Ciubotarii 7, Leonte 4. Călin 3, 
Hrlțeu 3, Hai di a 3, Varga 3, 
Pepoviei 2, Stroe 2 și Găitan 1 
pentru Bacău. Dorofte 5, Virian 
5 Strtra 4, Stoenescu 1 si Pleșu 
1 “— pentru Vrancea.

REZULTATE TEHNICE
Sibiu — Sălaj 32—18 (13—9). 
Constanța — Maramureș 

19—88 (15—U).
Iași — Covasna 34—28
Brașov — VUcea 

(13—13).
Bacău(19—7).
București — Vaslui 

08-7).Timiș — Dolj 31—80
Mureș — Cluj 31—84

<«-»).34—23
Vrancea K—ÎS

88—13
(12—9).(11—H)

PROGRAMUL
Azi

Masculin (sala Bapid București) : 8,30, Neamț — Dîmbovița ;
1.45, Bihor — Galați ; 11, Timiș — Constanța ; 12,ÎS, Brașov — 
Sibiu ; 15,JȘ, Maramureș — Caraș Severin ; 18,45, București — 
Satu Mare ; ÎS, Bacău — Arad ; 19,15, Dolj — Cluj ;

Feminin (Sala sporturilor Arad) : S,30, Sibiu — Covasna ;
9.45, Iași — Sălaj ; 11, Brașov — Maramureș ; 12,15, Constanța
— VTcea ; 15,«8, București — Vrancea ; 16,45, Bacău — Vas
lui ; ÎS, Timiș — Cluj ; 19,15, Mureș — Dolj.

MHne
Masculin (sala Bapid București) : 8,30, Galați — Constanța ; 

9,45, Sibiu — Dîmbovița ; 11, Neamț — Brașov ; 12,15, Timiș — 
Bihor ; 15,», Arad — Caraș Severin ; 16,45, Cluj — Satu Mare ; 
18, București — Dolj ; 19,15, Maramureș — Bacău ;

Feminin (Sala aporturilor Arad) : 8,30, Covasna — Sălaj ; 9,45, 
VUcea — Maramureș ; 11, Brașov — Constanța ; 12,15, Iași — 
Sibiu ; 15,», Vaslui — Vrancea ; 16,45, Dolj — Cluj ; 18, Timiș
— Mureș ; 19,15, București — Bacău.

Dănuț Dinescu
Roșie), Horea Opriș 

” ~ _ (R.C. Gri-
Broscaru 

Gheorghe 
Dea (R.C.

un

acest 
sta- 
Sînt

• Biletele de intrare la 
meci se găsesc la casele 
dionului Parcul copilului, 
valabile legitimațiile eliberate 
de C.N.E.F.S.

SportuljPagaZa



In tea de a 19-a ctaH a „Cursei Păcii" Prima ediție a C. M. de juniori

MIRCEA ROMAȘCANU - LOCUL 2, POPICARII ROMÂNI ASPIRĂ LA UN LOC PE PODIUM
DIN NOU PRINTRE PROTAGONIȘTI
® Formația României, la a treia victoria de etapă 

FRAGA, 20 (Agerprcs). —
Cea de-a 10-a etapă a ..Cursei
Păcii" s-a desfășurat vineri 
între localitățile Usti și Pri
bram. pe un traseu muntos și 
pe o vreme călduroasă, ciclis
tul român Mircea Romascanu 
fiind unul dintre protagoniș
tii întrecerii, clasat pe locul 
doi- in final și cîștigător al ma
jorității sprinturilor cu pre
mii și de cătărare. Sosit de
tașat. cu aproape 3 minute 
împreună cu francezul Ma- 
diot. Mircea Romașcanu. prin 
timpul cîștigat, a făcut ca echi
pa României să se claseze din 
nou pe primul loc in această 
etapă, formația tării noastre 
fiind la a treia victorie de la 
începutul întrecerii.

Etapa de ieri a avut un de
but neașteptat : la km_ 6- 
după un sprint de cătărare 
cîștigat de Madiot. acesta. îm
preună cu Romașcanu. se des
prind de pluton si pedalînd 
susținut reușesc să-și creeze un 
avans ce va creste de-a lun
gul kilometrilor pînă la 9 
minute. în această evadare, 
căreia puțini îl întrevedeau 
sorți de reușită. Mircea Ro- 
mascanu a dus o trenă extrem 
de rapidă, trecînd primul la 
sprintul cu premii de la km 
36 Libohovice și la cel de la 
Kladno (km. 91). unde avansul 
fugarilor era de 9,20. La Be- 
roune (km. 123) al doilea sprint 
de cătărare al etapei. învinge 
Romașcanu. urmat de Madiot. 
în vreme ce în fruntea plu
tonului urmăritor, care a mă
rit alura. Ludwig și ceilalți d-

TURUL ITALIEI
TERRACINA. Cea de a opta 

etapă a Turului Italie! a mă
surat 212 km. distanta dintre 
localitățile Salerno și Terra- 
cma din centrul tării. La ca
pătul unei dispute interesant 
te italianul Guido Bontempi 
a trecut primul linia de sosi
re. dar conaționalul său Giu
seppe Saronni păstrează în 
continuare, tricoul roz al lide
rului competiției. 

cliști din echipa R. D. Ger
mane încearcă desigur să mic
șoreze diferența. Ultimul sprint 
cu premii, cel de la km. 150, 
în localitatea Dobrishe. revi
ne lui Romașcanu. Cu 14 km 
înainte de sosire, plutonul se 
apropie la 5 minute de duoul 
Romașcanu-Madiot. cei doi din 
față cedînd încă un minut 
pînă la sosirea pe stadionul 
din Pribram, unde Madiot. 
mai tinăr (20 ani) și mai proas
păt în finalul etapei. îl între
ce la mare luptă, cu o roată, 
pe Mircea Romașcanu. ambii 
înregistrați pe 167 km cu tim
pul de 4h38:06. Pe locul trei 
a sosit Olaf Ludwig, cu tim
pul de 4h41:02. In primul plu
ton s-au aflat, de asemenea. 
Ionel Gancea și Costică Pa- 
raschiv.
' In clasamentul etapei pe e- 
chipe. pe locul întîi s-a si
tuat România, urmată de Fran
ța. R. D. Germană. U.R.S.S. $1 
Cehoslovacia.

Lider al clasamentului in
dividual se menține ' Boden 
(R.D.G.).

In clasamentul general pe 
echipe conduce R. D. Germa
nă. urmată în ordine de Po
lonia, Cehoslovacia. U.R.3J3. 
Olanda. Bulgaria. România 
S.U.A. Cuba, Ungaria, Belgia, 
Franța, Portugalia, Finlanda, 
Anglia și R. P. Mongolă.

Astăzi se dispută penultima 
etapă, a 11-a, Pribram—Tabor 
(163 km).

i ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI PARTICIPĂ 
LA TURNEUL INTERNATIONAL DE LA TBILISI
Săptămîna viitoare se desfă

șoară tradiționalul turneu de 
polo de la Tbilisi, cîștigat la 
ediția de anul trecut, într-o 
companie valoroasă, de echipa 
României. Șl de data aceasta, 
poloiștii noștri vizează o com
portare de bun nivel, dătătoare 
de noi speranțe în perspectiva 
campionatului european

Lotul care se deplasează aa-

S-au încheiat, așadar. ulti
mele pregătiri ale tinerilor po
picari români care vor partici
pa la prima ediție a Campio
natelor mondiale de juniori, ce 
urmează a fi găzduite. între 
22 și 28 mai, de arena Diamant 
din localitatea Poreci. stațiune 
pe litoralul iugoslav al Mării 
Adria tice.

(jind citiți aceste rinduri, ju
niorii noștri au ajuns la desti
nație. Mîine dimineață, ei vor 
face antrenamentul de acomo
dare pe arena „mondialelor", 
iar seara vor fi prezenți la 
festivitatea de deschidere a în
trecerilor. Pentru concursul 
masculin au efectuat deplasa
rea Constantin Bănescu. Ion 
Matiș. Marton Farkaș. Con
stantin Frigea, Traian Teinar, 
Alexandru Szekely si Carol 
Bandi. Tinerii „tricolori" sfnt 
cotați printre principalii favo
rite la toate probele din pro
gram (echipe, perechi și indi
vidual). datorită prestigiului 
cucerit în arena internaționa
lă. Astfel, de-a lungul celor 
șapte ediții ale campionatelor 
europene, transformate din * *-  
cest an în campionatele mon
diale de juniori, popicarii ro
mâni au obținut ÎS medalii 
dintre care 4 de aur. 7 de ar
gint si 5 de bronz.

• In campionatul Suediei, 
etapa desfășurată joi : A.I.K.
— Hammarby 2—î, Haecken
— Oester Vâijo 9—2, Brage — 
Gelfle 2—1, Elfsborg — F. F. 
Malmo 1—3. Mjaellby — Halm- 
stadt 2—2. Oergryte — LF.K. 
GSteborg 1—3. în clasament, 
după 5 etape, conduce Ha
mmarby, 7 p. urmată de Elf
sborg 5 p etc. LF.K. Goteborg 
ocupă locui 10 cu 3 p (din 12 
echipe).

• In clasamentul golgeteri- 
lor europeni conduce Peter 
Houtman (Feyenoord) cu 30 g, 
urmat de tinărul Charlie Ni
cholas (Celtic Glasgow) cu 29 
g. care a fost ales de ziariști 
cel mai bun fotbalist scoțian 
al sezonului. • Miche! Platini 
(Juventus Torino) a devenit 
golgeteru! campionatului italian

Cu excepția căpitanului echi
pei naționale. Alexandru Sze
kely. ceilalți popicari români 
debutează la o mare competiție. 
Cu toții sint însă hotăriți să 
îmbogățească colecția de meda
lii si trofee cucerite de această 
disciplină. Q au parcurs un 
lung si riguros program de in
struire sub conducerea antre- 

tăzi, pe calea aerului, este con
dus de L Baciu și alcătuit din 
jucătorii Tudor, Rădueanu, Ar
deleana, Moiceano, nagiu, S- 
Popescu. Clobăniue (Dinamo), 
Garofeanu, Costrăș, Gordan, Fe- 
jer (Crișul), Simion, E. Ionesco 
(Rapid). E este însoțit de an
trenorii A. Grințescu, L Capșa, 
C. Rusu și de arbitrul interna
țional R. Timoe. 

norului loan Petru, care ne-a 
spus : „In cursul meciurilor de 
verificare a stadiului pregăti
rilor efectuate, echipa noastră 
a jucat cu aproape toate adver
sarele pe care urmează să le 
întilnească la campionatele 
mondiale. Din zece partide in- 
ter-țări am pierdut numai do
uă, în deplasare, cu selecționa
tele similare ale R. F. Germa
nia si R. D. Germane. Ultime
le teste mi-au întărit insă con
vingerea că ne putem menține 
in cursa pentru noi medalii. 
După părerea mea. principalii 
noștri adversari vor fi popica
rii din R, F. Germania. Unga
ria și. bineînțeles, tara gazdă".

Echipa de juniori a tării 
noastre a urcat pe cea de a 3-a

TINERII NOȘTRI TENISMANI SE AFIRMA>

Dumitru Ciucă și Aurelia Gheorghe, 
învingători in turnee In R.D.G.

Cu frumoase rezultate s-au 
întors recent din R. D. Germa
nă component!! lotului nostru 
de tineret (sub 20 ani) la tenis. 
Participînd la o dublă întîlnire 
(masculin și feminin) desfășu
rată la Erfurt în compania se
lecționatei similare a R. D. 
Germane, reprezentanții Româ
niei s-au impus categoric. la 
băieți. Dumitru Ciucă si Cris
tian Moroșan cîștigînd toate 
partidele susținute : 5—0. La 
fete. Aurelia Gheorghe și Oiilia 
Pop au cedat de puțin adver
sarelor lor. după o luptă foar
te strânsă : 2—3 (in meci deci
siv. la dublu. Gheorghe, Pop 
— Schneider. Vater 4—8. 6—7).

In continuare, tinerii noștri 
tenis mani au dominat cu auto
ritate proba masculină a turne
ului internațional organizat de 
B.S.G. Enheit Erfurt. Ei au 
furnizat o aplaudată „finală 
românească", după ce în semi
finale dispuseseră de cel mai 
buni jucători (seniori !) ai țării 
gazdă : D. Ciucă — Th. Emm- 
rieh 7—6, 7—5 ; Cr. Moroșan — 
Iohn 7—5. 7—5 ; In finală, du
că — Moroșan 6—3. 6—2. Ace
iași oponențl s-au Intîlnit și 
intr-una din semifinalele de 

treaptă a podiumului laureatelor 
la ultima ediție a C.E. de la 
Viena, din 1981. La Poreci va 
fi prezentă o formație complet 
reconstruită, cu elemente ta
lentate și dornice de afirmare, 
care au avut o comportare con
stant bună, atît în campionatul 
divizionar, cit și în concursu
rile internaționale. Autori ai 
unor rezultate de valoare mon
dială. Traian Teinar. Alexan
dru Szekely. Constantin Bă- 
nescu si Marton Farkaș s-au 
dovedit schimburile de bază ale 
sextetului masculin, ei emitind 
justificate pretenții la un loc 
oe podium si la probele indi
viduale si de perechi.

Traian IOANIȚESCU

dublu, de data aceasta campio
nii R. D. Germane luîndu-și 
revanșa : Emmrich, Iohn — 
Ciucă, Moroșan 6—0. 6—4.

între jucătoarele românce s-a 
disputat șl finala de simplu a 
turneului feminin, victoria re
venind Aureliei Gheorghe, Care 
a învins-o pe Otilia Pop cu 
6'—1. 6—2. In finala probei do 
dublu : Schneider. Vater — 
Gheorghe. Pop 6—4 6—4.

TURNEUL DE TENIS
DE EA DOLAND OAPDOS

La Paris, la campionatele 
internaționale de tenis ale 
Franței, de la Roland Garros, 
figurează pe tabloul principal 
și doi dintre tenismanii noștri 
Iile Năstase (adversarul său 
nu i-a fost încă desemnat) si 
Florin Segărceanu care-1 va 
intîlni pe favoritul nr. 4 al 
turneului, argentinianul Gui
llermo Vilas I Virginia Ruzicl 
(favorită 9) va juca, în pri
mul tur. cu Guery (Franța), 
iar Lucia Romanov cu Na- 
gelsen (S.U.A.)

SUPERIORITATEA 
..KARATIȘTILOR" SPANIOLI
La Madrid s-au desfășurat 

recent întrecerile celei de a 
18-a ediții a campionatelor europene de .karate" Com- 
Dortîndu-se peste așteptări, spaniolii au cucerit cinci din cele 12 titluri puse in joc. la 
iele două categorii bine distincte : „katas" (figuri) si 
„kumîte" (luptă). Celelalte 
titluri au revenit Marii Britanii 3. Franței și Finlandei -’te 2..

PENTRU DOAR 
57 DE METRI...

Portughezii au □ frumoasă 
radiție in alergările lungi în 

oare au dețin ut citeva rezul
tate prestigioase, mai ales în ultimii ani. Anul trecut. - de 
Pildă, oe clasicul traseu de 
•a Marathon la Atena, Dri
cul campionat european fe
minin a fost cîștigat de o 
*înără alergătoare portugheză. *tosa Moța, o fată firavă, day 
-*u  o rezistență de cremene, 
bilele trecute, Rosa Mota și-a oropus să devină recordmană 
a lumii în cursa de alergare contratimp pe o oră. Dar 
tentativa n-a avut parte de 
succesul dorit, ea înregistrînd doar 18 027 m cu numai 57 m 
mai DUțin decît recordul de
ținut de italianca Silvana 
■'’•’.Triata.

UN RECORD 
PUȚIN OBIȘNUIT

Un record puțin obișnuit 
este cel înregistrat în urmă ou cîteva zile, intr-un 
de înot din Krefeld. în pro
ba de... 1000X50 m Cei 1000 
de înotători, selecționați din 
55 de cluburi diferite, din mal 
multe localități vest-germane, au parcurs cei 50 000 metri ai cursei în timpul de 8.31:54,50 ! 
"3 simplă socoteală ne arată 

DOI FRAȚI, CAMPIONI Al LUMII
Victoria lili Bruce Curry, în meciul pentru titlul mondial de 

oox la categoria super-ușoară (versiunea W.B.C.), ia Las Vegas 
asupra lui Leroy Haley, a provocat o mare surpriză în lu
mea ringului internațional Bruce Curry (27 ani) era conside
rat al șaselea pugilist al categoriei în clasamentul W.B.C. șl 
Tre în palmares 39 de meciuri, dintre care W victorioase, în 
timp ce fostul campion Haley (28 ani) are la activ 48 de me- 
?îuri victorioase din cele 50 susținute.

Dar nu numai această victorie a provocat senzație, d țrf 
“iotul că. neniru prima oară In Istoria boxului, doi frați de- 
tin în același timp centurile de campioni mondiali, căci, în a- 
cira lui Bruce, fratele său mal mic, Donald Curry, este ac
tualmente campionul boxerilor de categorie seml-mijlocle (versiunea W.B.A.).

că media în care a fost par
cursă o lungime de bazin a 
fost de 30,71 s. De rrținut. așa cum transmite Agenția 
..France Presse". că noua 
performanță Întrece cu 27:37,98 
(adică cu aproape jumătate 
de oră h precedentul record 
mondial al acestei curse de ștafetă, deținut tot de o se
lect ionată ves t- germană
3 500 KM LA ALTITUDINEA 

HIMALAIEI I
După cum se transmite cfcâ 

Katmandu, capitala Nepalu
lui, doi atleți englezi frații Richard și Adrian Crane s-au

UN SPORT 
LA ALTUL

angajat să efectueze o cursă 
lungă de 3500 km. pe un tra
seu în premieră absolută. Cet doi vor parcurge traseul la_
atitudinea Himalaiei. acope
rind zilnic cîte 40 de kilo- metri. în condiții dintre oele 
mai dificile. Frații Crane au pornit din India, de la Bard
ie eling și, după 10 zile, titnp 
în care au parcurs 550 km. au 
ajuns în Nepal, la Lukla, lo
calitate care găzduiește. în mod obișnuit, taberele celor 
care pornesc în ascensiune 
spre piscurile himalaiene. Să vedem ce-o mal ieși și dki 
această temerară acțiune T...

UN FAVORIT AL 
MARATONULUI LA C.M.
O mare vedetă a atletismu

lui internațional mai precis a

maratonului, es« e, indiscutabil, 
alergătorul australian Robert 
de Castella, recentul câștigă
tor al marelui concurs de la 
Rotterdam (2.83:37). De Cas
telli s-a născut la 27.2.1957 la 
Melbourne, are 103 cm șl 08 
kg și este pregătit de antre
norul Pat dohessy. Recordu
rile Iul gînt: 13:34^8 pe 5000 
m, 20 1M pe 10 000 m șl 
2.88:18 lt maraton. Dar iată 
citeva dintre cele mal bune 
. r : r.= ‘ ale sale L. cursa 
maratonului: 2.00:10 (1) la Fu
kuoka în 1901, 2.00:37 (1) la 
Rotterdam în 19U, 2.09:10 (1) 
la Brisbane în 1982, la 
Jocurile Commonwealth-ului, 
2.10:44 (8) la Fukuoka în 1900. 
2.12 (2) la Adelaide în 1900.
etc. La J.O. din 1980 de la 
Moscova s-a clasat al 18-lea 
cu 2.1431. Robert de Castella 
este, la această ort. principa
tul favorit al cursei de mara
ton la prima ediție a „mon
dialelor' de atletism, la Hel
sinki.
HOCHEIUL EUROPEAN CEL 

MAI VALOROS
După încheierea campiona

tului mondial de hochei pe 
gheață, grupa „A“, desfășu
rat în mal multe localități 
vest-germane, dr. Gflnther Sa- 
betski a declarat unul cores
pondent al agenției TASS : 
^Actuala ediție a competiției 
ne-a interesat in primal rind 
ea verificare a potențialului 
de joc pentru anul viitor, etnd 
vor avea loc două importan
te competiții: turneul olimpic 
de la Sarajevo și „Cupa Ca
nadei șl Americil de Nord" 
Din acest punet de vedere 
sîntem pe deplin satisfăcuți. 
în cel opt ani de etnd înde
plinesc funcția de președinte. 
Federația noastră a avut ef- 
teva realizări. între care voi 
aminti pregătirea unitart a 
arbitrilor, factori de mare importanță în dezvoltarea ho
cheiului șl readucerea Cana
dei îa camnionatele mondiale. 
Cucerirea titlului mondial de 
către echipa Uniunii Sovieti
ce, precum și rezultate bune 
obținute de hochelștil sovie
tici tn competitive desfășura
te în Canada si fn Statele U- nlte demonstrează că. tn pre
zent hocheiul european este, 
nrîn acestea, cel mal valoros 
din lume*.  .

'eolîTot*  fie 
Romeo VIL AR A

TELEX > TELEX ? TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Recordmana mon

dială la aruncarea suliței Sofia 
Sakorafa (74,20 m) s-a căsătorit 
recent cu antrenorul ei Dimitris Kos ta veil.

AUTOMOBILISM a „Raliul 
Atlas", cu plecarea și sosirea la 
Aga<flr. în Maroc, a fost cîști
gat de francezii Pierre Lartigue 
(auto) și Serge Bac ou (moto).

BASCHET • Meci amical mas
culin. la Toulouse : Franța — RJ. Germania 77—3® (37—41)
• Turneul feminin de la Havana: S.U.A. — Franța 84—81, Bulgaria 
— Cehoslovacia 79—71. Cuba A — 
Ungaria 97—85. Cuba B — Cuba tineret 93—77. în finală vor juca 
formațiile Bulgaria și Cuba A.

BOX • Portor’canul Wilfred 
Benitez.. fost campion mondial 
la super-ușoară, se mi-mijlocie și 
super aemi-mijlocie. și-a făcut o 
reintrare victorioasă, de data a- 
ceasta la cat. mijlocie. La Las 
Vegas ei l-a întrecut la puncte, 
în 10 reprize, pe americanul An
tonio Cerda.

SCHI • Valorosul sportiv so
vietic Aleksandr Jirav (locul 3 
tn „Cupa Mondială" în 1981) a 
decedat joi, într-un accident ru

• OLANDEZUL HOUTMAN, LiDEfl 1N CLASAMENTUL GOLGETERiLOR 
EUROPENI • AZI, A 102-a FINALĂ A „CUPEI ANGLIEI"

tier, nu departe de Moscova.
TENIS • Turneul feminin din Berlinul Occ. : Chris Evert-Lloyd— Lea Pich ova 6—1, 6—2 Pam 

Casale — Pilar Vasquez 6—1,6—1 (in 16-imi). Andrea Jaeger
— Beverly Bowes 6—2, 6—1 He
lena Sukova — Lena Sandin 7—«, 6—2, Kathy Horvath — Andrea 
Lean 6—3, 6—3 (in 8-imi)
• Munchen. campionatele mter- 
naționale ale Bavarid (optimi de finală) : Smld — Kuharszky 6—2, 
6—2, Lewis — Adams 6—2 2—6,
6— 3, Simonsson — Borowlak 6—L,
7— 5. Slozii — Dupre 7—5 6—2,
Elter — Depalmer 6—2, 6—4,
Luna — Fromm 4—6. 6—2 6—1
• Internaționalele Italiei la 
Foro Italic©, din Roma (optimi de finală) : Teltscher — Tulasne 
6—4. 6—2, Dibbs — McNamee 
6—1, 6—3, Higueras — Barazzutti 6—2, 6—4.

VOLEI • Turneul de- calificare 
pentru C.E. masculin, de la De
brețin : Ungaria — Anglia 3—0 (1, 5, 8). R.F. Germania — Da
nemarca 3—0 (3, 5, 13). în clar 
s am ent, după două jocuri, con
duc echipele : Ungariei 4 o șl 
R.F. Germania 3 p.

cu 18 g, urmat de AltobellI 
(Internazionale) cu 16 g
• In preliminariile turneu

lui olimpic (zona Americil 
Centrale) ; Costa Rica — Hon
duras 3—2 (0—Z). In tur 1—0. 
Pentru turul următor s-a ca
lificat Costa Rica. In zona 
europeană, gr. „B“ : Dane
marca — Norvegia 2—2 (0—1).
• După 25 de etape în cam

pionatul Ungariei conduce 
Gy6r cu 36 p. urmată de Fe- 
rencvaros și Honved cu rfto 
35 p. Citeva rezultate : Cse- 
pel — Honved 3—5. Vasas — 
Videoton 2—1. Ferencvaros — 
P<5cs 5—2, Tatabanya — Uj- 
pesti Dozsa 4—1.

• Azi pe ..Wembley" cea de 
a 102-a finală a „Cupei An
gliei" : Manchester United — 
Brighton.
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