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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al ?artidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit, joi dimineață, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o vizită de 
prietenie in Republica Populară 
Bulgaria, la invitația tovarășu
lui Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

Ora 9,15. Aeronava preziden
țială românească aterizează pc 
aeroportul din Sofia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășul Todor Jivkov se 
îmbrățișează cu căldură, iși 
siring mîinile cu prietenie, 
manifestindu-și deosebita sa
tisfacție pentru această nouă 
întilnire. Tovarășul Todor Jiv
kov adresează, de asemenea, un 
călduros bun venit tovarășei 
Elena Ceaușescu.

★
La puțin timp după sosirea 

pc pămintul Bulgariei prietene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășul Todor 
Jivkov, au fost oaspeții ora
șului Botevgrad.

în aplauzele mulțimii. în Pia
ța Eliberării din localitate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
rugați să primească în
semnul de onoare al orașului 
Botevgrad, ca o dovadă a sti
mei și prețuirii deosebite de 
care se bucură inalții oaspeți 
pe aceste meleaguri, a satis
facției unanime pentru cursul 
continuu ascendent al relații
lor româno-bulgarc, pentru 
prietenia, cu adinei tădăcini in 
istorie, de care sint puternic 
legate popoarele noastre ve
cine.

In continuare a fost vizitat 
Combinatul chimic din Botev
grad, obiectiv reprezentativ 
pentru nivelul de dezvoltare 
pe care I-a atins industria 
tării prietene.

Vizita .
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Botevgrad se în
cheie într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, manifestările 
de simpatie dînd expresie 
bucuriei locuitorilor orașului 
pentru întîlnirea cu solii po
porului român, satisfacției lor 
pentru noul dialog româno- 
buigar Ia nivel Înalt.

★
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. însoțiți de io-

tovarășului Nicolae
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a-varășul Todor Jivkov, s-au 
flat în mijlocul celor ce trăiesc 
și muncesc în Praveț, localitate 
înfrățită cu Scorniceștiul.

In piața centrală s-a adunat 
un mare număr de locuitori ai 
Pravețului, care au ținut să 
salute cu deosebită căldură, cu 
cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu, pe tova
rășul Todor Jivkov.

în aplauzele celor prezenți 
se dă citire hotăririi Comite
tului Executiv al Consiliului 
Popular, prin care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint declarați 
cetățeni de onoare ai orașului 
Praveț și li se inminează 
„Cheia de aur" a localității

După vizitarea muzeului de 
istorie a Pravețului. găzduit de 
Complexul cultural din locali
tate la Casa tineretului, care 
face parte din același complex, 
au fost prezentate inalților oas
peți cele mai noi realizări ale 
fabricii de computere din 
Praveț. In programul vizitei la 
Complexul cultural din Praveț 
a fost înscris, de asemenea, un 
spectacol folcloric oferit 
onoarea inalților oaspeți.

★
Joi, 29 martie, au început, la 

Praveț, convorbirile oficiale in
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comun-st 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de 
reciprocă.

in

înțelegere și stimă

★
Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului
Tovarășul 

secretar ______ __
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat parte joi la un dineu ofi
cial oferit in onoarea lor, la 
Praveț, de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

In timpul dineului oficial, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială șl prieteneas
că, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
și tovarășul Todor Jivkov au 
rostit toasturi.

Azi, la Palatul sporturilor și culturii, prima

manșă a marelui derby al baschetului nostru

DINAMO Șl STEAUA, DIN NOU

IN LUPTA PENTRU TITLU

Uglai (aruncind Ia 
coș) ți Ermurache 

(incercind să-l îm
piedice). doi din
tre protagoniștii 
derbiului Dinamo 
— Steaua, pe care 
li vom revedea 
astăzi ți miine. Ia 
Palatul sporturilor 

5i culturii
Foto
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Prcsd itâlidni după succesul lolbuliștilor noștri olimpici Ia Doiogna

ROMANIA A DOMINAT JOCUL CU UȘURINȚA"
LA GAZZETTA DELLO

Bea nat cit de

pentru Italia fctbalul 

românesc. - Adio America

la Bologna 
Staicu, ca 

Radulescu, dere- 
maî increzâ- 

adevârato pri-

prezent 
Gh. 

Mircea 
fi 

într-o

Din nou (pentru a cita 
oară ?) meciul derby DINAMO 
— STEAUA are Importantă 
majoră in stabilirea campioa
nei naționale la baschet. A- 
flate in cursă directă centru 
titlu, Dinamo (campioană) și 
Steaua (fruntașă a clasamen
tului) iși dispută astăzi, la 
Palatul sporturilor șl culturii 
(ora 18,30). prima manșă, ur- 
mînd ca a doua să aibă loc 
miine. Cine va ciștiga ? Di
namo. printr-un asalt viguros 
care să determine menținerea 
șanselor ? Steaua, dornică să-și 
sporească avantajul de ouncte 
ce-1 are în clasament (79 fată 
de 76 ale adversarilor) ? Cine 
va învinge în disputa dintre 
giganții Vinereanu si Opșitaru, 
sau în cea a coșgeterilor Ni- 
culescu, Braboveanu. de pe o 
parte, Cernat și Ermurache. pe 
de alta ?

Răspunsurile le vom afla azi 
și miine. cînd amatorii de bas
chet din Capitală au ocazia 
să urmărească o Întrecere care 
a oferit deseori spectacole 
sportive de toată frumusețea, 
așa cum dorim să vedem si in 
partidele care se bucură de 
cadrul splendid oferit de Pa
latul sporturilor și culturii.

IM **”
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să tragă foloase din ac-

poate spera $ă ajungă la

este

DELLA SERA Românii au

Los Angeles. CORR1ERE

țiunile lor. - Cu această

SPORT : Românii au știut

Minulul 15 al meciului de la Bologna : Zare a șutat puternic, balonul 
a deviat la Irimescu ți acesta marchează primul gol al echipei noastre 
olimpice,, moment surprins de fotoreporterul ziarului italian de 

specialitate, „La Gazzetta dello Sport"

ECHIPA OLIMPICA S-A DEPĂȘIT Pt SINE
Aplauzele pe care compo- 

nenții echipei olimpice a tării 
noastre le primeau la sfîrșitul 
partidei de pe Stadio Comu
nale 
doar 
unei 
gur.

din Bologna constituiau 
o părticică din răsplata 
victorii mult dorite. Sl- 

lupta pentru calificarea la 
turneul final al J.O. de la Los 
Angeles nu e încheiată încă, 
dar o victorie asupra formației 
olimpice a Italiei, pe 
acesteia, constituia o 
mantă excelentă șl ea 
apreciată ca atare. Si 
ce :

• antrenorul Cesare 
s-a bucurat din nou în pregă
tirea acestui meci de asistența 
lui Enzo Bearzot. directorul 
tehnic și antrenorul actualilor 
campioni mondiali.
• actuala echipă olimpică a 

Italiei este viitoarea Squadra 
Azzurra, pregătită să apere în

terenul 
perfor- 
trebuio 
iată de

Maldini

ETAPA KUWAIT" $1 ÎNVĂȚĂMINTELE El
noastre speranțe (la meciul cu 
Snania) în turneul final al C.E. 

înainte de a ne referi la io" 
cui selecționatei noastre am 
dori să vă facem o imagine, 
stimați cititori asupra 
reale a adversarului, 
unele lucruri despre 
echipei Kuwaitului la 
final C.M. din Spania 
coechipierii lui Al.Dakheel au 
făcut o imnresle frumoasă, 
constituind oentru snecialiști o 
surpriză înaintea meciului de 
miercuri am avut o Îndelun
gată discuție cu antrenorul iu
goslav Miljan Milianici care

Marius POPESCU

După meciul amical cu Gre
cia (2—0), de la Craiova, par
tida cu echipa Kuwaltului a 
reprezentat o nouă etapă în 
procesul de pregătire a selec- 
tionabililor In vederea partici
pării echipei României la tur
neul final al campionatului 
european. Cuprinzînd majorita
tea titularilor care au reușit 
calificarea oentru Franța. o 
selecționată divizionară — lip
sită de doi oameni de bază 
(Lung si Ungureanul si de alti 
citiva oameni de Iot (între care 
Hagi Coraș Lăcătuș, Balint, 
lovan) convocat! la olimpici — 
a susținut un test util, cu cl- 
teva tnvătăminte demne de 
luat In seamă In drumul spre 
Saint Etienne orașul primelor

Primăvară sportivă la Brăila

„ACASĂ" LA ANIȘOARA STANCIU,
IONEL CONSTANTIN Șl DANIELA MATEI...

Pentru plăcerea de

sănătate Des:ușim mai 
înțelesul imaginilor 

printre

Primăvară sportivi la Brăi
la. Cu sute, cu mii de prezen
te entuziaste in săli si pe sta
dioane .___  _
a face mișcare in timpul liber 
pentru un plus de vigoare fi
zică și 
bine înțelesul imaginilor a- 
mintindu-ne. printre iltele. 
că anul trecut, veste 162 (•00 
de tineri ți oameni ai muncit 
au pășit in arenele .Daciadei" 
Vorbesc astăzi, cu mindrie. 
brăilenii si despre ascensiunea 
județului in ierarhiile spor
tului de performantă. „Ani- 

Mexic '86 titlul mondial cuce
rit in Spania '82. Au reapărut 
8 din jucătorii folosiți în me
ciul de la Brașov, rulați acum 
de atitea ori in prima reprezen
tativă. Dealtfel pentru meciul 
dintre primele echipe ale Ita
liei și Cehoslovaciei, programat 
la 7 aprilie (după cum se afir
ma în „La CaZzetta dello Sport" 
de Ieri). Bearzot a selecționat 7 
dintre jucătorii care au evoluat 
miercuri în echipa olimpică : 
Vierchowod. Bagnl. Righetti, 
Battistinl, Massaro. Sabato si 
Fanna.

Așadar, acestea au 
tele despre forța de 
chioei italiene.

în formația noastră 
fost următoarea •

fost da- 
ioc a e-

situația a

Constantin ALEXE

(Continuare in vag 2-3)

A

valorii.
Știam 

evoluția 
turneul 

unde

(Continuare in vag 2-3)

șoara <Stanciu> e de la <101 de 
la Dunăre : e a noastră ‘ Acum, 
brăilenii o au De af’eta Daniela 
Matei .despt -ar nai
auzi". St il mai au pe Ionel 
Constantin, caia.istu! .are a a- 
dus Brăilei primul titlu de 
campion mondial. Sporturi frun
tașe — caiac-canoe. atletism, 
înot. Borui nu este nici el de
parte.. Există astăzi si o bază

Oor GAftlESTFANU

(Continuare in vag 2-3)



Din viafa secțiilor
. ' ■ X

Cuvintul de ordine al halterofililor noștri

DOTARE PRIN AUTODOTARE

LA MOTOCICLISM
A început un nou sezon de 

motociclism. Perioada dinaintea 
primului start a fost folosita din 
plin pentru reamenajarea atelie
relor, pregătirea temeinică a ma
șinilor. a echipamentului și ba
zelor de concurs.
CIMPINA : BAZA DE MOTOCROS - 

MODEL
împreună cu maestrul sportului 

Ștefan Chițu, vicepreședinte al 
asociației sportive Poiana Cim- 
pina. mergem pe traseul de mo- 
tocros de pe Dealul Muscel. Tur
nul de arbitraj, parcul de mașini 
compartimentat pentru 8 echipe, 
tribuna, startul mecanic, podurile 
de legătură și trambulinele arti
ficiale sînt vopsite și bine între
ținute. „In apropierea turnului 
de control, ne spune gazda, vom 
construi din materialele refolo- 
sibile un grup sanitar, manopera 
fiind executată în exclusivitate 
de suporterii secției de motoci
clism în orele lor de răgaz".

Cu aceste amenajări, traseul 
de pe Dealul Muscel va deveni o 
bază model, puțind intra în cir
cuitul marilor concursuri inter
naționale.
ARAD : DE LA BINE, SPRE MAI BINE

De la 15 februarie, după pro
gramul de lucru In marea în
treprindere de vagoane din Arad, 
tinerii motocicliști de viteză a- 
parținînd clubului Rapid se în
dreaptă zilnic spre sediul sec
ției, aflat sub tribunele stadionu
lui cu același nume. Sub în-

ZARNEȘTI : ATELIER CU... ETAJ
Acelorași arii de preocupări le 

sînt circumscrise șl eforturile 
conducerii întreprinderii „6 Mar
tie" din Zărnești și asociației 
sportive pentru a crea motoci- 
cliștilor condiții tot mai bune de 
pregătire și concurs. „Urmărim, 
ne-a explicat cunoscutul antre
nor Paul Miilner, realizarea ime
diată a unui atelier, anexă in
dispensabilă unei secții moto, ru 
mijloacele cele mai simple (n.n. 
cărămidă de la demolări. piatră 
adusă dlntr-un rlu apropiat, 
manopera asigurată de iubitorii 
sportului din întreprindere), dar 
avem in vedere și modernizarea 
întregii baze, intr-un program 
de perspectivă. Avem ambiția să 
amenajăm cel mai frumos ate
lier moto". Transformată dintr-o 
veche clădire, noua bază moto 
are jos șase boxe șl un garaj, 
iar sus grupul sanitar și maga
zia de piese. In prezent se lu
crează la instalația de apă și fi
nisarea exterioară, vitezistul Au
rel Popa și motocrosistul Ernest 
Mulner fiind adevârațil „diriginți" 
ai micului șantier.
BAICOI : ECHIPAMENT DIN MATE

RIALE REFOLOSIBILE
Multe lucruri bune se pot spu

ne și despre instructorii secției 
moto de la LU.P.C. Băieoi. 
inginerul Constantin Manta, 
canicul auto Ion Pascu si 
tronistul Gheorghe Maftei, 
au in pregătire aproape ÎO 
tineri legitimați. Hărnicia și

Cunoscutul antrenor 
Botofan la lucru...

arădean Ion Lăzărescu ji elevul său Cornel 
Foto : Șt BRAȘOV AN

sportului
Ion Lăzâ-

drumarea veteranului 
cu motor, antrenorul 
rescu, și a mecanicului secției, 
Virgil Șerban. au fost reparate 
bancurile de lucru și recondi
ționate polizoarele, bormașinile și 
alte dispozitive ale atelierului. A- 
vind condiții bune, antrenorul șl 
elevii săi au început mal devre
me programul de îmbunătățire 
a cunoștințelor tehnice, demon- 
tînd șl montînd mașinile „iin- 
bătrînite". din care au fost re
condiționate 17 motociclete de di
ferite capacități. Resursele pro
prii au fost puse în valoare și 
prin stimularea unor inovații: 
două carburatoare în loc de unul; 
răcirea motoarelor cu apă ; con
fecționarea unor carene din 
materiale recuperabile. Prin 
munca depusă, cei 20 de mem
bri ai secției au economisit circa 
30 000 lei.

ceperea lor gospodărească sînt 
atestate șl de transformarea 
unei vechi încăperi în atelier în
zestrat cu ustensilele strict nece
sare, au fost recondiționate fur
cile pentru mai multe mașini cu 
o capacitate de 250 cmc ; s-a 
realizat o matriță pentru com
ponentele de cauciuc ale moto
cicletelor ; iar din șorțuri de 
sudură uzate au fost croite fe
tele pentru cizmele motocicliști- 
lor.

★
Așadar, cu Inițiativă, iscusință 

și interes motocicliștii își asigură 
condițiile de pregătire, realizări 
care demonstrează ce resurse în
semnate pot fi puse în valoare 
cînd se acționează cu spirit gos
podăresc.

Traian IOANIȚESCU

NUMAI ÎNCERCĂRI
După opinia specialiștilor, 

„Cupa Dunării" la haltere o- 
cupă în ierarhia valorică euro
peană un loc însemnat. Facem 
această mențiune pentru a 
sublinia performanța halterofi
lilor români la recenta ediție 
a „Cupei Dunării" (a 24-a), 
găzduită în Sala „Festivalna" 
(1 200 de locuri, plină tot tim
pul) din portul bulgar Vidin : 
locul 2, cu 50 de puncte (Bul
garia — locul 1, cu 78 p ; 
Ungaria — locul 3, cu 13 p ; 
Cehoslovacia — locul 4, cu 3S 
p ; Austria 
Iugoslavia 
concurent 
grav la a 
halterofilii 
nu au participat). Iată, așadar, 
că reprezentanții noștri au reu
șit să treacă cu bine acest 
examen dificil, demonstrind că 
halterele noastre pot ti com
petitive pe plan internațional 
chiar și dacă aliniază o echipă 
secundă, cum a fost in cazul 
competiției de la Vidin (pre- 
gătindu-se pentru C.E. din Spa
nia. programate în ultima de
cadă a lunii aprilie, primei re
prezentative nu i se putea pre
tinde să atace două vîrfuri de 
formă la un interval de timp 
foarte scurt). Pină aici totul

ULUI U, eu IU p ,
— locul 4, cu 3S 

— locul 5. cu 32 p ; 
a avut un singur 

care s-a accidentat 
doua încercare, iar 
din R.F. Germania

este bine, dar acest bine este 
numai relativ, nu și absolut. 
Și iată de ce. De pildă, cei 
44 de halterofili cate au concu
rat ca titulari (in această ci
fră fiind incluși și sportivii 
români) la 264 de încercări (3 
Ia smuls, 3 la aruncat ; nu 
socotim încercările acordate in 
plus pentru tentative de re
cord și pe cele ale rezervelor) 
au ratat de 146 de ori (68+78). 
Și o ratare poate însemna 
foarte mult : dacă nu rata la 
„aruncat" încercarea la 155 kg, 
Mircea Tuli ar fi ocupat locul 
1 și Ia totalul categoriei 60 kg, 
înaintea bulgarului Kodjabașev. 
De aici, poate, și o explicație 
a faptului că din cei 44 de 
concurenți numai 10 au reali
zat recorduri personale (unele 
și naționale), numai 3 și-au e- 
galat recordurile personale. în 
timp ce 31 s-au manifestat pe 
podium sub adevăratele lor 
posibilități. Din echipa română, 
au evoluat in progres, din a- 
cest punct de vedere. Vlad 
Nicu (locul 2 la categ. 90 kg, 
cu 362,5 kg față de 360) și 
Ștefan Tașnadi (locul 3 la ca
teg. + 110 kg, cu 382.5 kg față 
de 360 kg). De altfel, aceștia 
doi intră și in componența pri
mei echipe, poziții pe care ei

PENTRU CINE JUCAM?
In sala Polivalentă din Tîrgoviște. la com

petițiile sportive din cadrul .Daciadei" sau 
din diverse campionate divizionare, tribu
nele sint aproape întotdeauna goale, creînd 
o atmosferă dezolantă, rece. La una dintre 
aceste competiții, in pauza jocurilor, mai 
mulți sportivi priveau decepționați peisajul 
tribunelor, iar unul dintre ei se întreba 
mihniț : „Pentru cine jucăm noi ?...“ Avea 
perfectă dreptate ! într-adevăr. jocurile e- 
chipelor din Divizia „B" de volei, baschet, 
bandbaL competițiile interzonale și alte în- 
tilniri cu caracter republican, pe care le 
găzduiește .polivalenta* tirgovișteană. sînt 
urmărite de un număr restrîns de spectatori. 
Adesea, in tribune se află doar sportivii și 
activiștii de pe lingă echipele care așteaptă 
rindul pentru intrare în concurs.

De ce această situație ? Oare tîrgoviștenii 
nu sint amatori de spectacole sportive ? Dvpă

DIVIZIA ,,B“ DE BASCHET
In etapa a 20-a a Diviziei 

„B“, de tineret, la baschet au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : MASCULIN : Elec
trica Fieni — Automatica Bucu
rești 84—80 (37—51), Urbis
București — Automatica Ale
xandria 101—72 (44—42), C.S.U. 

Oțelul Galati — Lotus Băile Felix 
102—61 (48—23), C.S.Ș. Comer
țul Timișoara — Metalotehnica 
Tg. Mureș 109—78 (60—42),
IMUAS Baia Mare — C.S.Ș. Oțel 
Inox Tîrgoviște 100—63 (63—32); 
FEMININ : Voința C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe — Robotul C.S.Ș. 
Bacău 73—64 (42—40), Comer
țul II Tg. Mureș — C.S.Ș. Vii
torul Universitatea Cluj-Napoca 
65—76 (29—41). Corespondenți : 
S. Nicolescu, C. Crețu, C. Albu, 
A. Crișan, Gh. Briotă.

REUȘITE!»
țin cu tot dinadinsul să și le 
consolideze prin evoluții con
vingătoare (precum cele de la 
Vidin. 16—18 martie!. Ceilalți, 
reamintim, au fost si ei pre- 
zenți pe podiumul de premiere 
la total (cu excepția lui Ion 
Balaș, locul 4 la categ. 56 kg, 
Ghcorghe Dinu, locul 5 la ca
teg. 75 kg și Teodor Popa, lo
cul 4 la catcg. 110 kg) : Teo
dor Iacob — 3 la categ. 52 kg ; 
Mircea Tuli — 2 la categ. 60 kg 
(locul 1 la aruncat) : Vasile 
Roșu — 2 la categ. 67,5 kg ; 
Ghcorghe Costică — 2 la ca
teg. 82,5 kg ; Dumitru Petre — 
3 la categ. 100 kg.

Discutînd cu cei doi antre
nori ai echipei secunde a 
României. Ștefan Achim și Li- 
sias Ioncscu, precum și cu 
secretarul federal. Lazăr Ba- 
roga, am reținut un lucru e- 
sențial : neajunsurile semnalate 
mai sus sînt remediabiie, cu 
condiția creșterii neîntrerupte 
a calității antrenamentelor, 
premisă pentru reducerea sub
stanțială a încercărilor nereu
șite în concurs. Ceea ce, se 
poate spune, Ie este la îndc- 
mînă și antrenorilor, și halte
rofililor.

Horia CRlSTEA

părerea noastră, nu poate fi vorba de un 
scăzut interes pentru sport în rindul publi
cului. Cauza este, fără îndoială, lipsa de 
preocupare pentru popularizarea întrecerilor 
programate în sală. Și nu e de mirare, avînd 
în vedere faptul că organele de resort se 
ocupă foarte puțin de propagandă, iar afi- 
șajul este mai mult dec't sărăcăcios și spo
radic. De altfel, aici nici nu ființează o co
misie de propagandă 1

Spectatorul trebuie informat prin toate 
mijloacele, inclusiv prin presa și stațiile de 
radioficare locale, despre competiții, ceea ce 
nu se întîmplă aici. Și atunci, să ne mirăm 
că tribunele sînt goale cel mai adesea și că 
unitățile sportive nu-și realizează nici pe 
departe planurile de venituri ?

Mișu AVANU

La bazinul „23 August14 din Capitală

SĂRITORII DE LA C. S. Ș. LIC. IND. 37
AU DOMINAT CONCURSUL JUNIORILOR

Concursul de sărituri 
organizat de Comisia 
pală București, desfășurat la 
bazinul „23 August", s-a bucu
rat de o largă participare. Cîș- 
tigătorii probelor : juniori I : 
N. Lepăduș (C.S.Ș. Lie. ind. 37) 
lâ- trambulină 1 m și platformă, 
I. Petrache (C.S.Ș. Lie. ind. 37) 
la trambulină 3 m ; junioare I : 
Andreea Dragomir (C.S.Ș. Tri
umf) la „1 m“ și „3 m“. Ileana 
Pirjol (C.S.Ș. Triumf) la plat
formă : juniori II : I. Herlaș

in apă 
munici-

(C.S.Ș. Lie. ind. 37) Ia toate 
probele ; junioare II : Daniela 
Lovi (C.S.Ș. Lie. ind. 37) la 
„1 m“ si „3 m“, Georgeta Anto- 
fie (C.S.Ș. “ ‘ “ -
formă.

întrecerile 
de săritorii 
ind. 37, 
locuri I. 
chipe : 1. 
2. C.S.Ș. 
București.

Triumf) la plat-

au fost dominate 
de la C.S.Ș. Lie. 

care au cucerit opt 
Clasamentul pe e- 
C.S.Ș. Lie. ind. 37, 

Triumf, 3. Progresul

Elevii ș< 
antrenat 
ticipă c 
de schi

• INT 
Arhitecti 
găzdui < 
șahistă i 
neu pe 
ționat^le 
lului și 
formațiil 
nica și ! 
țării nor 
tre alții,

ma: 
astă 
oam

material 
mereu îi 
modernă 
menajări

Ambiți 
mai 
că, 
rea
că, o șt 
decit alt 
neîmplin 
jumătate 
cepute. 
tului fi 
cu inim 
și cu m

„Avem 
totul dep 
munca n

Este fc 
arătam, 
tineri, 
muncii v

Ce vrea să însemne vocație, pasiune 
tornlcă pentru sport ne demonstrează 
antrenor aproape necunoscut... Pină 
ieri sportiv la întreprinderea electrică 
Pitești, alergător pe 3 000 și 5 000 de

ÎNSEMNĂRI CÎND
sta- 
un 

mal 
din 

__  ________  . . ___ ________me
tri (probe în care a dominat concursurile 
la nivelul județului Argeș), Dumitru Dră
guță a îmbrățișat din 1981 meseria de an
trenor, fiind încadrat la Clubul sportiv 
școlar „Aripi" din Pitești. L-a îndrumat 
către ' această meserie prof. Corneliu Stă- 
nescu, actualul inspector metodist al In
spectoratului școlar al județului Argeș, 
care ținea să sublinieze : „Acest tînăr an
trenor are toate calitățile să ajungă un 
bun tehnician in atletism : este competent 
si sirguincios, dovedește totodată răbdare, 
mult tact cu copiii, cu cei dornici să se 
dedice celui mai complet dintre sporturi...". 
Iar prof. Nlcolae Vameșu, directorul Clu
bului sportiv „Aripi", aduce o completare: 
„Noul antrenor nu lucrează la noi decit de 
doi ani, interval in care, iată, a și desco
perit citeva elemente care promit să se

AI HAR PENTRU MESERIE...
afirme : Cornel Ștefan, de la Liceul indus
trial C.F.R., în probele de 1 500 și 3 000 de 
metri, Constantin Stănilă, de Ia Liceul in
dustrial de petrol, specializat in probele de 
800 și 1 500 de metri, și Elena Comăniță, 
de la Liceul industrial de construcții civi
le, mărșăluitoare. Sînt tineri care n-au 
avut nici o afinitate cu atletismul. Acest 
pasionat antrenor le-a insuflat, insă, pro- 
pria-i dragoste pentru probele de fond, a- 
ducindu-i in prim-plan in județ și chiar In 
concursurile republicane; Cornel Ștefan, de 
pildă, a terminat printre primii toate În
trecerile atletice din 1382 și 1983. Iată de 
ce nu avem decit cuvinte de laudă pen
tru un astfel de tehnician devotat trup și 
suflet meseriei sale

Tinărul antrenor plteștean are — nota 
bene — In rezervă cel puțin 30 de elevi pe 
care ii pregătește pentru probe de demi- 
fond șl fond. I-a selectat din toate școlile 
profesionale și liceele industriale ale Pi- 
teștiului sau din localități învecinate. L-am 
văzut, deunăzi, lucrînd, pe o vreme cii-

noasă, pe aleile parcului Trivale sau pe 
stadionul central, cot la cot cu atletll săi, 
urmărit de zeci și zeci de copil (aria sa de 
selecție vizează, încă in acest an, și elevi 
aflațl la virsta cravatelor roșii cu trico
lor, ceea ce vrea să însemne cel puțin în
că o grupă, un „atelier" de mlnisportivi), 
in alergări pe teren variat, cu diverse 
tempo-uri, pentru sporirea rezistenței fizice 
șl fixarea unei anumite strategii, cum se și 
cere In probele pe distanțe mari. Totul cu 
grijă, cu migală, cu dăruire.

Foarte bine remarca prof. Corneliu Stă- 
nescu, fostul său mentor : „Parcurgem un 
drum al ambițiilor ; vrem să facem din 
atletism — și la Pitești — sportul nr. 1. 
Iar Clubul sportiv școlar „Aripi" poate 
contribui mult la realizarea acestui obiec
tiv, fiindcă dispune de asemenea antrenori 
cu mult har pentru meserie ca Dumitru 
Drăguța..."

Tiberiu STAMA

OAMENI CARE (prin sport) ALEARGA
Sîntem obișnuiți, cînd vorbim despre 

spectacolul sportiv de orice fel, sâ ne ima
ginăm la start, ori în arenă, tineretul. E 
și firesc. Dar evenimentul la care asistam, 
de curînd. era cu totul inedit : peste 100 
de oameni, bărbați și femei, mai toți cu 
părul bătut de brumă se precipitau la 
startul „Crosului primăverii" pentru ... ve
terani (etapa pe municipiu, desfășurată în 
Parcul. Herăstrău din Capitală). Veterani. 
Oameni trecuți de prima tinerețe, unii foști 
sportivi, dar alții niciodată în competiții 
pină... Pină au descoperit alergarea, ca o 
rețetă a sănătății, și aleargă cu consec
vență în întîmpinarea „tinereții"; cum spu-

nea cineva. Reporterul, care i-a mai urmă
rit și în alte concursuri, a adresat o în
trebare la trei dintre aceștia : Ce mai fa
ceți, tovarășe director Viorel Visarion ? 
(Centrul național de fizică). „Bine, dragul 
meu, sănătos tun !« ce mai faceți, tovară
șa Ilina Mingopol ? (Vulcan) „Mulțumesc 
de întrebare, bine, sănătoasă, după cîte 
am suferit..." Ce mai faceți, tovarășe Ma
rin Stanciu ? (C.I.L. Pipera). Făcea încăl
zirea ca un copil, sărind de pe un picior 
pe altul. „Tinerețe, tinerețe...".

Si acești oameni, alături de cei peste o 
sută la start, au pornit în „maratonul lor 
pentru sănătate": 12 km de alergare, li ur-

SPRE... TINEREȚE
măream pe traseu și admiram pasiunea 
lor. După 12 km au ajuns la cronometru 
primii, cei mai „vivace". Dar. au fost re
compensați cu toții cu diplome ale ,Da- 
ciadei". Val, cit țin de mult la aceste di
plome sportivii veterani! Pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului au urcat : Marin 
Stanciu (C.I.L. Pipera), Vasile Moldoveanu 
(I.T.B.), Aurel Mocanu (Steaua), Ilina 
Mlngopol (Vulcan). Se cuvine să notăm 
atenția și sprijinul pe care comisia de 
sport-turism a Consiliului municipal al 
sindicatelor (președinte Vasile Codrea) o 
acordă și acestei categorii de sportivi.

Viorel TONCEANU

Competiția a constituit un 
bun prilej de verificare a pre
gătirii tinerilor săritori, prin
tre care s-au aflat cei mai 
mulți dintre componenții lotu
lui național.

„Daciade 
„la jude 
nepregăti 
face preț 
rea e 
care, in 
zinte, aș 
ful Brăi 
ale „D 
Iceul 34 
anul trec 
1982). I 
ezită, a 
să caii, 
finalele i 
dei“ —

INVITAȚIE LA- a _
Sinaia, „perla" Carpaților, a devenit sin 

„reflexele" săptămînale ale bucureșteanuli 
slune montană; pentru a respira, acolo < 
tare al înălțimilor.

Sinaia este una dintre cele mai agreabil 
torii sporturilor de iarnă, punînd la q 
proape 15 pîrtii de schi și pentru săniui 
două centre de închiriat material sportii 
naia“ și „Montana"), care dispun de api 
mente complete pentru schi alpin și s< 
schi-boburi.

Stațlunea dispune de aproape 4 000 locu 
și hoteluri.

între mijloacele de agrement și divertisj 
ră Sinaia la ora actuală: două piscine a< 
„Montana" și „Sinaia", sală de jocuri meca 
tana“, un club cu sală de biliard, discote 
Ia hotelul „Păltiniș", vldeo-discotecl la H 
„Montana".

schi, cu 8 monitori calificați! 
6 zile, precum și lecții indivi 
pe zi, taxa este de 120 lei. 1

Școala de 
de 4, 5 sau 
a cîte 2 ore . 
cursul de schi au prioritate la mijloac 
cablu.

Captarea izvoarelor minerale din ValeJ 
Cîinelui, baza de tratament de la hotelul i 
că 26 de proceduri balneofizicale, au făc 
stațiune balneoclimaterică, profilată pe 
astenice, a afecțiunilor reumatismale crQrj 
burări circulatorii periferice.

Tarife: cazare — 33 lei/zi (camere fără t.

înscrier și informații la agențiile de 
din: str. Luterană nr. 4 (tel. 14.21.^058) 
14.98.81), Bd. N. Bălcescu nr. 35 (tel. 15 
bloc 55 bis (tel. 11.08.48), Bd. Republicii nr 
Tonitza nr. 13 (tel. 14.95.94), Calea Gri-riței



din comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud, 
uZ Zor de educație fizică Horst Hunyar. par- 
lin cele mai bune la concursurile județene 

fotografie — aspect de la un antrenament 
ii pe dealurile comunei Telciu

După meciul tur cu Ungaria din C.E. juniori I

| ELIMINAREA DIN MINUTUL 53 

A ÎNCLINAT BALANȚA!

ITATEA ȘAHISTĂ
Iprilie, sala 
Idemiei) va 
I întrecere 
I. un tur
bați selec- 
(Ss Israe- 
alături de 
le Politoh- 
clecțienata 
piua, prin- 
[ștri inter

naționali O. Foișor. C. Ionescu, 
A. Negulescu, D. Bâroulesc'J.

• SE APROPIE startul și in 
întrecerile republicane pe e- 
chipe. Turneele ligii secunde 
sînt programate, între 3 și 17 
aprilie, în două grupe de com
petiție, la Călimănești și Efo
rie Nord. Finala campionatului 
va avea loc, ca și anul trecut, 
la Eforie Nord (13—22 aprilie).

Sportivă la brăila
lg. 1)
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punzător. $i și-au propus 
(împreună cu factorii cu 
atribufii) să pună, cu toții, u- 
mărul pentru reușita deplină a 
unei acțiuni care să schimbe 
radical această stare de lu
cruri.

Celor citeva exemple de per
formeri, amintite la înce
putul acestor rinduri, u se 
pot adăuga cu ușurință încă 
multe altele. Dar, și în a- 
cest domeniu ambițiile brăile- 
nilor sînt mai mari. Locul 11 
în întrecerea județelor in 
cadrul „Daciadei" la spor
tul de performanță este un loc 
bun, dar tot ei, brăilenii, știu 
că el putea să fie mai bun. 
Pentru că nu toate contribuțiile 
au fost egale, pentru că in u- 
nele . unități se muncește cu 
multă pricepere și pasiune, 
m timp ce in altele nu se prea 
muncește. Iată, anul tre
cut, nu s-au realizat multe 
obiective de performanță, vo
leiul, handbalul, tenisul, lup
tele ș.a. se urnesc prea încet, 
în unele cazuri „performante
le" șituindu-se chiar nu de
parte de zona... agrementului.

Sînt multe cauzele. Printre 
ele (poate chiar prima) — sla
ba activitate de pregătire 
și selecție a copiilor si junio
rilor. Și in această direcție e- 
xistă toate condițiile, un 
potențial uman, tehnic, or
ganizatoric și material bun. 
Un exemplu : in judef ac
tivează 48 de secții cu peste 
1800 de copii și juniori, pregă
tiți de 59 de cadre de specia
litate, și peste 300 de echipe 
care participă la diferite 
competiții locale. Dacă din 
fiecare secție sau echipă, de 
la fiecare antrenor sau profe
sor de educație fizică..

Spunea doctorul Victor Fi- 
nescu, un mare animator al 
sportului brăilean : „Este da
toria noastră să înțelegem 
mai bine misiunea social-edu- 
cativâ a sportului, să-l iubim 
mai mult, să punem suflet 
și pasiune în tot ceea ce 
facem. Și să fadem mar mult 
ca pînă acum..." Așa gîndesc, 
ne-am convins, și mulți alți 
prieteni ai sportului din atît 
de frumoasele așezări brăi- 
lene...

I BUDAPESTA, 29 (prin tele- 
* fon). Sigur că e foarte mare I supărarea ! Să ajungi la numai

70—80 de secunde de un rezul
tat foarte bun, care să însem
ne un mare pas spre calificare 
și pînă la urmă să pierzi, să 

(pierzi in extremis, și după e- 
forturi considerabile! Dar, așa-i 
fotbalul ! Orice meci se ioacă 
pînă în ultima secundă. Echipa 

| noastră a pierdut la... mal me
ciul cu Ungaria din «prelimina- 

Iriile C.E. juniori I, l-a pierdut
pe nedrept și afirmăm acest 
lucru pentru că. în ansamblu. I echipa gazdă N-A FOST MAI
BUN A decit a noastră. Acesta 
este un adevăr incontestabil 
căruia i-au subscris marea ma- 

| joritate a celor care au vizio
nat meciul. Și pentru a de- 

Imonstra că e așa, să analizăm 
puțin elementele concrete ale 
confruntării de pe stadionul 

I Csepel.
I Partida a avut două mari pe- 
I noade distincte, despărțite, ca

o linie de hotar, de min. 53, 
Icind a fost eliminat înaintașul

Alexandru. Prima dintre aceste 
perioade a arătat o echipă a 
României foarte sigură pe ea. 

Icare a impresionat prin pute
re de luptă și dăruire, apărin- 
du-se exact și atacind fără 
complexe. In această perioaiă, 

(i—2 a fost raportul cornerelor 
și 4—3 cel al șuturilor la poar
tă, ambele în favoarea tricolo
rilor. în această primă parte 

Ia jocului, echipa noastră s-a 
apropiat de maj multe ori pe
riculos de poarta lui Petri si a 

| ratat trei bune ocazii, dintre 
care cea a lui Alexandru a 

Ifost, așa cum spuneam și in 
cronica de ieri, uriașă. După 
min. 53, insă, rolurile s-au

inversat, cornerele și șuturile 
au... trecut de partea gazdelor 
și ele s-au concretizat, pină la 
urmă. in golul lui Orovecz, 
marcat în final, principalii trei 
vinovați fiind, în ordinea cro
nologică a fazei, Achim, Bănu- 
tă și Zlotea. Seara, tirziu, a- 
cești trei jucători, ca și cei
lalți dealtfel, erau incă foarte 
marcați și supărați. și faptul 
că-i frăm nta mult înfringerea 
constituie, desigur, un element 
pozitiv. mobilizator, sperăm, 
pentru partida retur. Pentru că, 
in fond, meciul România — 
Ungaria nu s-a terminat ! Ur
mează returul de la 11 aprilie. 
Și atunci SE VA DECIDE cine 
va merge la turneul final din 
U.R.S.S. Reprezentativa noas
tră. in frunte cu Mateut (care 
a rămas dator coechipierilor in 
această primă manșă), are mari 
șanse să anuleze diferența mi
nimă de un gol. Pentru că 
„ll“-le nostru tricolor poate 
evolua pe teren propriu mult 
mai bine decit aici, la Buda
pesta. El are capacitatea ofen
sivă necesară depășirii apărării 
greoaie cum este cea a selec
ționatei ungare. Dar. pentru a 
realiza -golurile calificării". va 
trebui, in perioada care a ră
mas. să nu facă nici un rabat 
pregătirii, „și nu-l va face, 
după cum sublinia antrenorul 
M. Pigulea, pentru că echipa 
are armele necesare și dorința 
fermă să ciștige bătălia califi
cării !“

Juniorii noștri au pierdut in 
extremis la Budapesta. Nu le 
rămîne decit să se revanșeze, 
la Oradea, și să obțină califi
carea !

Lourențiu DUMITRESCU

Subiecte de actualitate

0 UTILĂ TRECERE ÎN REVISTĂ
Apuri;ia fotbalului nostru, 

miercuri, in cinci meciuri in- 
terselectionate. ne prilejuiește 
citeva constatări. Prima, in fapt 
o subliniere, ni se Dare a Ii 
aceea că există o tot mai pro
nunțată preocupare pentru an
gajarea de meciuri pentru toate 
categoriile de virstă aie selec- 
ționabililor. Alaltăieri au fost 
in arenă toate gSnerațiile 
de jucători : de la internațio
nalii consacrați la cruzii fot
baliști de 16 ani din formația 
de juniori II. Nu poate decit 
să folosească asemenea treceri 
in revistă ale loturilor repre
zentative prilejuite fie de com
petiții oficiale (cum a fost ca
zul pentru două dintre echi
pele angajate miercuri in În
treceri — selecționatele olim
pică și juniori I). fie de par
tide amicale. Politica de veri
ficare a forțelor fotbalului nos
tru dusă cu insistentă și cu 
bune rezultate de forul de spe
cialitate trebuie, deci, conti
nuată cu aceeași intensitate.

Comentariile afectate meciu
rilor se opresc, se înțelege, a- 
supra celor mai importante as
pecte oferite de evoluțiile in
ternaționalilor noștri. O pri
vire de ansamblu ar putea a- 
dăuga că. de pildă, lotul A, 
care a fost reprezentat în două 
partide — în Kuweit și în Ita
lia — a ieșit cu multe și utile 
învățăminte din aceste confrun
tări. Selecționata divizionară a 
trecut, fapt subliniat de cei de 
Ia fața locului, examenul mo
mentului defensiv, preocuparea 
cerindu-se îndreptată spre per
fecționări și corijări în jocul 
atacului. Echipa olimpică se 
constituie intr-un veritabil re
zervor al reprezentativei, dacă

nc gîndim la grupul de jucă
tori care i-a secondat. în me
ciul de la Bologna, oe unii 
dintre actualii titulari ai lo
tului (precum Lung, Ungu- 
reanu, Hagi. Coraș etc.). Po
tențialul de joc al olimpicilor 
noștri pe stadionul din Bo
logna. in fața unei formule de 
echipă italiană confundîndu-se 
cu viitoarea „squadra azzurra“, 
demonstrează că valoarea de 
ansamblu a lotului lărgit al 
primei reprezentative se pre
zintă intr-o frumoasă ascen
siune. Ca să nu mai vorbim 
despre efectul propriu-zis al 
victoriei de pe „Stadio Comu
nale" în privința luptei de ca
lificare la J.O. din acest an.

Să amintim și încercările de 
jucători noi sau mai puțin uti
lizați în ultima perioadă de 
timp efectuate la lotul de tine
ret, încercări atestate de exa
menul de pe stadionul din 
Gorzow Wielkopolski. Imbol
duri, deci, pentru antrenorii 
„speranțelor" noastre de a con
tinua în această hună direcție.

Credem în ambiția și puterea 
de luptă a juniorilor din prima 
reprezentativă și, deci. în șan
sele lor de a inlra in turneul 
final al C.E. printr-o recupe
rare a handicapului înregistrat 
pe stadionul Csepel in partida- 
retur, de la 11 aprilie, de pe 
stadionul orădean. După cum 
așteptăm ca noii pași ai celei 
mai mici selecționate — învin
gătoare miercuri in fața re
prezentativei Uniunii Sovietice 
— s-o impună cînd va deveni 
principala reprezentativă de 
juniori a țării.

Ettimie IONESCU
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lucrează acum în Kuwait, iar 
reputatul specialist (fost antre
nor tehnic al echipei Iugosla
viei, al lui Real Madrid etc.) 
ne-a avertizat că reprezentati
va Kuwaitului este la ora ac
tuală intr-un mare progres — 
atestat de rezultatele bune ob
ținute în compania multor for- 

europene —, ea puțind 
astăzi juca de la egal la egal 
cu .orice echipă de pe bătrînul 
continent. între vorbele specia
listului iugoslav si cele văzute 
ulterior în teren, la meci, nu 
a existat nici o diferență. In
tr-adevăr, Kuwaitul are o echi
pă puternică, omogenă, cu un 
ioc modern, de mare tehnici
tate și de mare viteză, 
suplinesc î„ bună măsură 
sența forței caracteristice 
rilor echipe europene.

Vă închipuiți ușor că un 
menea adversar a pus proble
me destule selecționatei româ
ne. care si-a dat seama — mai 
ales în repriza secundă — că 
are de trecut un examen mai 
greu decit și-1 închipuiau unii 
dintre jucătorii noștri, 
acest punct de vedere învăță
mintele extrase de antrenorul 
Mircea Rădulescu, ca si de ju
cătorii înșiși au o incontes
tabilă importantă, prețul lor 
sporind, firește, in clipa in 
care aceste învățăminte vor fi 
traduse în practică.

Referindu-ne la ceea ce 1-a 
lipsit (căci asta interesează în 
primul rînd) echipei noastre 
care a jucat în Kuwait, tre
buie să recunoaștem că in tim
pul celei de-a doua reprize 
ne-am gindit nu o dată la ro
lul pe zare l-ar fi putut juca 
— în atac — Hagi sau Coraș 
sau Lăcătuș, căci în atac au 
apărut golurile... de acțiune 
pauzele, ncsincronizările lipsa

mâții

care 
ab- 
ma-

ase-

Din

de coordonare. Și cum atunci 
cînd vorbești de coordonare te 
gîndești aproape reflex la Bă
lăci sau la înlocuitorul lui 
pe același rol, Hagi, trebuie să 
spunem că lipsa celor 
„creatori-coordonatori" 
care schimbă viteza, 
de acțiune, altertînd 
orientînd jocul etc.) 
simțită din plin. In 
lipsa titularilor Lung 
reanu nu prea s-a „văzut". Mo
rarii a fost sigur pe el în pri
ma repriză (a avut însă puține 
probleme de rezolvat), Iordache 
a apărat excelent in ultimele 
45 de minute (cînd gazdele au 
atacat foarte periculos), iar Red- 
nic a jucat aproape fără gre
șeală (atît ca fundaș stingă cit 
și ca fundaș dreapta) ; puternic, 
dar parcă mai puțin sigur ca 
în ultima vreme ni s-a părut 
Stănescu.

Analizînd jocul de atac (pen
tru că apărarea a funcționat în 
general bine), a apărut din nou, 
în chip 
complexă 
taru 
taru 
taru 
mos 
vîrf 
tut si miercuri „ca un leu" cu 
cite 2-3-4 adversari deodată, dar 
a si „cărat" inutil destule mingi, 
n-a fost mereu atent la coechi
pieri etc., aspecte mai vechi, 
care se ctfhosc si care trebuie 
reluate, in folosul echipei și al 
lui Cămătaru însuși. (Fără ^ex
plozia" obișnuită. Augustin, care 
la club este foarte stăpin pe 
sine si pare uneori irezistibil, 
iar la lotul reprezentativ îl 
simțim crispat, reținut parcă de 
teama de a greși. Promițătoare 
revenirea la lot a lui Crișan, 
tare a avut citeva frumoase 
treceri — în stilu-i bine cunos-

doi 
(jucători 
direcția 
ritmul, 

s-a făcut 
schimb, 

și Ungu-

cut — pe lingă fundașul ad
vers. Rămine să confirme).

Referindtt-ne la o altă carac
teristică mai veche a jocului in 
faza de atac, vom nota în con
tinuare nurr.ăru! insuficient de 
acțiuni ofensive încheiate cu 
șut la poartă, după cum vom 
semnala procentul incă nesatis
făcător al paselor decisive cu 
adevărat valoroase, de calitate. 

Subliniind aspectele pozitive 
din evoluția selecționatei divi
zionare în Kuwait, vom nota, 
în primul rind, stăpinirea de 

■ sine a echipei, care are evi- 
• dent azi conștiința valorii sale 

și nu tremură la orice șut ad
vers. reușind să iasă din „clin- 
ciuri” periculoase (după bara 
lui Al Dakheel. din penalty.

în min. 10, ca și in mai multe 
situații în repriza secundă). 
Este clar, echipa noastră se 
prezintă astăzi ea un bloc bine 
legat, solid, care rezistă șocu
rilor. Și nu încape nici o în
doială că „blocul funcțional" 
din teren arc Ia bază și o me
reu mai puternică legătură mo
rală. sufletească între jucători, 
cu adevărat buni prieteni in
tre ei. Este și acesta un as
pect realmente important, care 
scoate in evidență munca te
meinică — dusă în timp — a 
antrenorilor Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu, atenți la 
„fibra morală" a echipei, ele
ment de atîtea ori hotăritor în 
marile confruntări internațio
nale.

ECHIPA OLIMPICĂ S-A DEPĂȘIT PI SINE
(Urmare din pag l)

cu 
ca 
de

pregnant, problema 
a jocului lui Cămă- 
jocului pentru Cămă- 
colaborării lui Cămă-

a 
a 
ceilalți coechipieri. Ini- 
întotdeauna. valorosul 
atac craiovean s-a bă-

0 n-au putut fi selecționați, 
din cauza accidentelor, Geol- 
gău (autorul unor goluri deci
sive în meciurile internațio
nale), Mulțescu, Orac ;

0 la Oradea, în lot a apă
rut gripa, care nu i-a ocolit pe 
Ungureanu, Mânu, Balint, 
Coraș, Irimescu. Doctorul Flo
rin Brătilă și masorul 1. Parcea 
(care este și un priceput asis
tent medical) au depus toate 
eforturile să rezolve, cit mai 
bine situația ivită, totuși...

0 cînd se pregătea să intre 
în teren. Irimescu avea 37,6 
grade temperatură, dar s-a anga
jat să joace. Coraș. de aseme
nea. a cerut medicului să joa
ce. ca de altfel și Balint care 
a solicitat să fie trecut si el 
pe lista de rezerve.

Frumoase exemple de dărui
re exemplară pentru culorile 
tării, care au mobilizat între
gul lot să treacă peste mo
mentele grele care au premers 
jocului. Directorul tehnic al 
echipei noastre reprezentative.

le ofe- 
otelurile 
il „Mon- 
stractive 
naia“ și

cursuri 
1 6 zile, 
urmează 
port pe 

n Valea 
ire apli- 
IA și o 
’vrozelor 
Fior tul-

45 lei/zi.

I.T.H.R.
. 4-(tel. 
Moșilor 

.00). str. 
17.32.26).

<—

mhinihiuha or sur toro piîovospoih imobiiua
• ULTIMELE ZILE DE PAR

TICIPARE I După cum s-a mai 
anunțat, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni va avea loc o tragere 
excepțională Loto, la care se vor 
atribui cîștiguri în autoturisme 
,,Dacia 1300“, importante sume 
de bani și excursii peste ho
tare. Biletele de 25 lei varianta, 
achitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută, au drept de cîști
guri la toate cele șante extra
geri cu un total de 66 de nu
mere. Nu ocoliți prilejul de a vă 
număra și dv. printre benefi
ciarii acestei trageri deosebit de 
avantajoase !

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de astăzi,. 30 martie 1984, 
este programata începînd de la 
ora 17,1£ în sala clubului sportiv

Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîș- 
tigătoare vor fi radiodifuzate pe 
programul 2 în jurul orei 19 și 
pe programul 1 în jurul orei 23.

O CÂȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 23 MARTIE. Cat. 1 î 
3 variante 25% — autoturisme
„Dacia 1300“ (70 000 lei) ; cat. 2 : 
1 variantă 100° a 31.230 lei și 9 
variante 25% a 7.807 lei ; cat. 3 :
16.75 a 6.060 1:. ; cat. 4 : 35,25 a 
2.879 Iei : cat. 5 î 206,50 a 492 lei; 
cat. G r 341 a 298 lei ; cat. X ;
2.126.75 a 100 lei. Report Ia cat. 1: 
453,907 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ au fost cîștigate de Stan 
Tudor din Tg. Ocna, lacob Dăn- 
ciulescu din Topolet, jud. Caraș- 
Severin și Adela Rădulescu din 
București.

0 ASTÂZI, LA BRAȘOV, A 
DOUA ÎNTÂLNIRE ROMÂNIA — 
U.R.S.S. (JUNIORI II). Stadionul 
Tineretului din Brașov găzduieș
te astăzi, de la ora 16,30, întîi- 
nirea amicală dintre reorozenta- 
tivele de juniori II alo României 
și Uniunii Sovietice. Partida va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitrii brașoveni, avîndu-1 la cen
tru pe Radu Petrescu, ajutat la 
linie do L. Maerean și P. Cadar. 
Amintim că, în primul meci, 
disputat miercuri la Alba lulia, 
victoria a revenit juniorilor noștri 
cu scorul de 2—1.

0 BRIGADA DE ARBITRI RO
MÂNI LA MECIUL POLONIA — 
BELGIA. La 17 aprilie, la Var
șovia, este programată întîlnrrea 
amicală dintre primele reprezen
tative ale Poloniei și Belgiei. Par
tida va fi condusă de o brigadă

de arbitri din țara noastră alcă
tuită din Dan Petrescu (Ia cen
tru) — R. Petrescu și R. Matei.

0 TEHNOMETAL BUCUREȘTI 
— DINAMO BUCUREȘTI 3—5 
(0—4). Miercuri, pe terenul Teh- 
nometal, a avut loc partida ami
cală dintre divizionara ,.C“ Teli- 
nometal și campioana țării Di
namo București. La capătul unui 
joc spectaculos, cu numeroase 
faze de poartă și multe goluri, 
dinâmoviștii (deși au prezentat o 
formație fără numeroși titulari) 
au . cîștigat cu. 5—3 (4—0). Au 
marcat: Nemțeanu, Țălnar, V. 
Radu, Turcii și Tichigiu — auto
gol, de la învingători. respectiv 
Manolache (2) și Puriț. (N. Cos- 
tache — coresn.).

0 POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
4—1 (0—0).

Mircea Lucescu. le-a cerut tu
turor jucătorilor să se mobi
lizeze exemplar, să-și arunce 
în luptă toată energia, pentru 
a obține un rezultat cit mai 
bun. Avea dreptate Mircea Lu
cescu să fie mulțumit după 
meci, pentru că toți compo
nența echipei au luptat pil
duitor. au învins un adversar 
puternic. înscriind o nouă 
pagină frumoasă în primăvara 
fotbalistică românească, 
fără de dăruire, 
echipa noastră 
remarcat și prin 
tieă. După cum 
blic, antrenorul 
supărat că, la început, 
liștii români au 
cui (n.n. au pasat, au 
un adversar însetat de 
șă), pînă au marcat. golul, 
chipa noastră a gindit 
partida, s-a apărat 
a atacat judicios, 
șuturi a fost de 
tru gazde, dar ai 
mai preciși pe 
pentru România) 
cornere a ciștigat 
Italienii au înscris 
fericit al lui Bag: 
avut două ocazii, 
noastră a fost d< 
ori in situația de . 
min. 62 Dragnea 
bară. Lăcătuș a 
ocazie (singur in 
alunecat) în miii. ..
fost însă, un scor mai anrnane 
de realitățile jocului -de 'a 
Bologna. Oricum- chiar si cu 
2—1, victoria echipei 
olimpice a fost indent 
și a avut un puterni- e 
rândurile ziariștilor ale 
cialiștilor din pen'nsulâ.

Desigur, calific1’ r.?n pentru 
turneul final de la. I os Ange
les rămîne incă. dosebisă. me
ciurile Olanda — Iugoslava si 
România — Iugoslavia urmind 
să decidă dacă echipa română 
sau cea iugoslavă va face de
plasarea Ia Olimpiadă.

In a-
de angajare, 

olimpică 
disciplină 

o declara
Maldini

s-a 
tac- 
pu- 
s-a

fotba- 
..adormit" jo- 

calmat 
revan- 

E- 
bine 

organizat. 
Raportul de 
15—14 pen- 

noștri au fost 
poartă (6—3 

și doar la 
Italia : 8—1. 
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CONSTANTA, 29 (prin tele
fon). Cea de a 5-a etapă a 
competiției cicliste internațio
nale „Cupa F.R.C.", disputată 
joi dimineața, i-a reunit pe 
alergători la startul probei in
dividuale contracronomet.ru. 
Vremea nu i-a favorizat, vîn- 
tul constituind un adversar co
mun pentru toți concurenții. 
Etapa s-a desfășurat pe șo
seaua Constanța-Basarabi, pe 
distanța de 20 km.

în aceste condiții, „proba a- 
devărului”. cea mai grea din 
întreg ansamblul de examene 
ia care sint supuși cicliștii în 
„Cupa F.RC.“, a fost cîștigată, 
conform așteptărilor, de A. Fe- 
termann, component al primei 
reprezentative a RD. Germane, 
ciclist aflat la a treia victorie 
de etapă a competiției de la 
Constanța. Ciclistul oaspete a 
parcurs distanța de 20 km in 
27:08. ceea ce reprezintă o me
die orară excepțională (44,230 
km), ținind seama de vîntul 
puternic pa care cicliștii l-au 
avut de înfruntat.

Dintre rutierii români, cea 
mai frumoasă comportare a a- 
vut-o V. Mitrache (Dinamo). 
El a realizat al patrulea timp 
al zilei — 27:53, ceea ce re
prezintă, de asemenea, o me
die orară ridicată (13,600 km). 
Mai trebuie menționați C. Pa- 
rasebiv (Dinamo), C. Neagoe 
(Steaua), precum și cicliștii de 
la Metalul Plopeni — N. AI- 
duiea și V. Apostol. Iată cla
samentul etapei s 1. A. Peter- 
mann 27:08, 2. H. Miiller 27:28 
(ambii R.D.G.), 3. M. Somogyi 
(Ungaria) 27:52, 4. V. Mitrache 
(Dinamo) 27:53, 5. J. Frank 
(S.K. Cottbus) 28:04. 6. T. Her
zog (R.D.G.) 28:08. 7. C. Pa- 
raschiv (Dinamo) 28:11, 8. K. 
Lipovski (Cehoslovacia) 28:14,
9. Cr. Neagoe (Steaua) 28:36,
10. R Eckerhardt (Vorwârts) 
28:36.

Vineri are loc etapa a 6-a, 
pe ruta Constanța — Tariverde 
— Constanța (100 km).

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

PENTRU RUGBYȘTII NOȘTRI LA CAMPIONATELE

Alergătorul por
tughez Carlos Lo
pes in virstă de 
37 de ani, a adu
nat multe succese 
in îndelungata lui 
carieră sportivi 
competițională, in
tre care și recor
dul european in 
proba de 10 000 m 
(27:24,39 la Oslo, la 
26 iunie 1982). Dar 
dintre toate 
cesele sale, 
mai frumos 
cel mai reprezen
tativ este victoria 
repurtată dumini
că la campionate
le mondiale de 
cros, de la East 
Rutherford. Lopes 
a ciștigat, am zice 
fără probleme, dis
puta seniorilor, pe 
12 000 m. Iată-1, in 
imagine, trecind li
nia de sosire.

suc- 
cel 
î»

Laserfoto :
AP-AGERPRES

In luna aprilie, rugbyul nos
tru va fi prezent în Întreceri 
oficiale la două nivele : re
prezentativa națională va sus
ține partidele cu Maroc (la 
Brăila) și Italia (in deplasare) 
din cadrul competiției conti
nentale organizate de F.I.RA. 
— pentru seniori. în vreme ce 
selecționata de juniori va lua 
parte la turneul de tradiție 
organizat, sub egida aceluiași 
for, la Varșovia. Cum vor a- 
borda cele două loturi națio
nale confruntările amintite ? 
„Cu gindul Ia reușite pe ambele 
fronturi — ne-a spus antreno
rul federal Valeria Irimescu. 
In cazul primei reprezentative, 
așteptăm etapa de campionat 
de duminică, pentru a ne ve
rifica opțiunile asupra selec- 
ționabililor. In ce privește gar
nitura speranțelor, acțiunea de 
triere a celor mai buni tineri 
jucători a inceput mai de mult, 
din dorința de a forma o e- 
chipă cu adevărat competitivă, 
capabilă să-și reciștige locul in 
grupa de elită a C.E.**.

Selecția pentru juniori va a- 
vea loc astăzi (Stadionul tine
retului, ora 15) și duminică (în 
același loc, de la ora 12), cînd 
sint programate jocurile de trial 
între echipele „București” și 
„Provincie”. Noul cuplu de an
trenori. format din foștii in
ternaționali Constantin Fugigi 
și Petre Ianusevici, va urmări

la lucru un număr mare de 
rugbyști de perspectivă. Prin
tre care : Soare, Dumitrescu, 
Râducanu, Neaga (C.S.S. Loco
motiva 
(C.S.Ș.
(C.S.Ș. 
pia), 1 
(C.S.S.
Hanu
Nechita (C.S.Ș.
Cluj-Napoca), Ghenea, Ciorăscu 
(C.S.S. Unirea Iași).

Cine își va cîștiga dreptul 
de a fi prezent la competiția 
care debutează la 17 aprilie, 
în capitala Poloniei ? (G. R.)

MONDIALE DE ȘAH

va a-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

București), Sava, Io van
2 București). Buchez 
Triumf), Ispas (Olim- 

Nistase, Ținea, Bici
2 Constanța). Fulina, 

(Farul), Oroian, Deja, 
~ Locomotiva

între 1 și 14 aprilie 1984, la 
Champigny sur Marne, lingă 
Paris, se vor desfășura între
cerile unei tradiționale compe
tiții șahiste : Campionatele 
mondiale de juniori și junioare 
mici (sub 16 ani).

Din partea țării noastre vor 
participa Mădălina Stroe și 
Gruia Călinescu, asistați de 
antrenorul Gheorghe Candea.

BOX • Thailandezul Payao 
Poontarat și-a păstrat titlul de 
campion al lumii (WBC) la ca
tegoria semi-muscă. învlngîndu-1 
prin abandon în rep. a 10-a 
mexicanul 
tilnirea a

Russell 6—1, 6—3, Helena 
— Pascale Paradis 6—3, 
Optimi de finală la Boca 
Giammalva — Teltscner

pe 
Gustavo Espadas. In- 
avut loc la Bangkok.

Joanne 
Sukova
6—2 •
West :
6—1, 7—5, 7—6, Purceii — Odizor 
6—3, 3—6, 6—3, Connors — Krick- 
stein 6—0, 6—0, Arias — Gottfried 
6—7, 6—3, 6—4.

• Olandezul BertCICLISM
Oosterbosch a cîștigat cursa de 
trei zile de la Panne (Belgia), 
totalizînd 8.53:10. A fost urmat 
de belgienii Eric Vanderasrden 
la 24 s șl Ferdl Van Den Haute 
la 33 s • După două etape, în 
„Turul Normandiei” pe primul 
loc se află Crone cu 5.52:04 ur
mat, în acelaș timp, de Drogan 
(R.D.G.) • Francesco Moser a 
obținut victoria în a clncea edi
ție a „Turului Etnei» (192 km), 
în Sicilia, fiind cronometrat în 
4.57:01. La o secundă a sosit 
Plerino Gavazzl • Francezul 
Pascal Simon a cîștigat prima 
etapă a cursei de la Capvem Ies 
Bains (190 km), fiind înregistrat 
în 5.46:28. A fost urmat de Mi
chel Laurent (Franța) 5.51:04 și 
Edgar Corredor (Columbia) ace
lași timp.

TENIS DE MASA • La Praga 
au avut loc două meciuri ami
cale Intre reprezentativele Ceho
slovaciei șl R. P. Chineze. Oas
peții au cîștigat cu 5—1 la băr
bați șl 3—2 la femei.

TURNEUL DE ȘAH
MOSCOVA. In runda a șasea 

a turneului internațional femi
nin au fost consemnate rezul
tatele : Modrova—Mathe 1—0, 
Ioseliani — Fatalibekova 1—0,

DE LA MOSCOVA
Wagner Michel—Konopleva 0.5 
—0,5. Partidele Titorenko—Ahs- 
roumova, Zaițeva—Nuțu, Vois- 
ka — Baumstark, Balașova — 
De Armas au fost întrerupte.

UN MARE CONCURS DE GIMNASTICA LA BEIJING
BEIJING, 29 (Agcrpres). — 

în perioada 22—24 aprilie se va 
desfășura la Beijing un puternic 
turneu internațional de gimnasti
că, la care vor participa spor
tivi și sportive din Bulgaria, Ca
nada, R.P.D. Coreeană,R.P.D. R. D.

Germană, Franța, Ungaria, Ita
lia, Polonia, România, U.R.S.S., 
Spania șl R.P. Chinez’ă, anunță 
agenția China Nouă.

La competiție se vor desfășura 
întreceri la individual compus, 
precum și concursuri speciale pe 
aparate.
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F. C. LIVERPOOL 
ÎNVINGĂTOARE

Miercuri seara, Ia Manchester, 
s-a rejucat finala „Cupei ligii 
engleze”, dintre F.C. Liverpool 
șl Everton, după ce în prima 
partidă desfășurată duminică la 
Londra, cele două formații ter
minaseră la egalitate (0—0), după 
prelungiri. Primul joc a consti
tuit o luptă aprigă dintre for
mația campioană și cealaltă for
mație din Liverpool. Marcați de 
oboseală după meciul în care au 
învins, în C.C.E., cu 4—1, pe 
Benfica, jucătorii lui F.C. Liver
pool nu s-au putut impune în 
prima finală. Dar iată că în 
partida de miercuri ei au jucat 
excelent, și chiar dacă scorul nu 
indică real raportul de forțe de 
pe teren, victoria la limită a lui 
F.C. Liverpool, cu 1—9, este 
pe deplin meritată. Singurul gol 
al meciului a fost înscris de 
Souness, in min. 22. După meci. 
Joe Fagan, antrenorul lui F.C. 
Liverpool, declara : „ghinionul
nostru este că jucătorii de Ia E- 
verton — fiindu-ne concetățeni — 
ne cunosc foarte bine atit lip
surile cit și calitățile. Sint fe
ricit că i-am Întrecut pe teren 
neutru. Acum ne așteaptă me
ciuri grele in campionat și in 
C.C.E.”.

F.C. Liverpool, se spune, este 
o adevărată selecționată brita
nică (cu jucători internaționali 
englezi, scoțieni, galezi ș.a.), 
care poate fi mai puternică decît 
o reprezentativă de pe insulă I...
• tn Portugalia, ambele seml-

finale ale Cupei s-au terminat 
la egalitate și se vor rejuca la 
Porto și Rio Ave : Sporting Lisa
bona ”" -------  " '
tiv Guimaraes
(ambele după prelungiri).
• In „Cupa Olandei”, în semi

finale : Sittard — Groningen 2—0 
și Haarlem — Feyenoord 1—1 (se 
va rejuca la Rotterdam). Se poa
te, deci, . prevede o finală Feye
noord — Sittard.
• In „Cupa Belgiei” au fost 

desemnate finalistele : Standard 
Liege — La Gantolse.

— F.C. Porto 1—1, respec- 
Rio Ave 0—9

Aleinikov. Litovcenko, Zigmanto- 
vici — Stukahov (Protasov), Cu- 
rinovici. După cum se vede, în 
formație au evoluat mai mulți 
jucători ' 'de la Dinamo Minsk.

★
Bordeaux, o altă 
la turneul final al 

Franței, a

CALEIDOSCOP

greu: 
mar- 
(min. 
tlrziu 
min.

VICTORII LA LIMITA 
LA HANOVRA Șl BORDEAUX

Prima echipă a R.F. Germa
nia a jucat la Hanovra cu Se
lecționata olimpică a U.R.S.S. pe 
care a învins-o- extrem de 
2—1 (1—1). Primul gol l-a 
cat sovieticul Litovcenko 
5). Iar trei minute mai 
Văller a egalat și abia în
89 Brehme a reușit să marcheze 
golul victoriei. „A fost un test 
excelent pentru noi, a declarat 
Jupp Derwall, pentru că olimpi
cii sovietici ne-au pus 
probleme. Poate nici cu 
Rummenlgge nu puteam ___
mai mult”. Arbitrul turc Amoglu 
a condus echipele : R.F. GER
MANIA : Schumacher (Roieder)
— Roiff (Otten), Herget, K.H.
Forster. Briegel — Mattlîăus, 

Meier, Miilewski — Bommer, 
Voller. K. Allots (Brehme). SEL. 
OLIMPICA A U.R.S.S. : Cianov
— Iupikov, Șișkln, Pavlov (lanu- 
șevski), Posdniakov — Pudîșev,

VARIA

multe
K.H. 
face

• La 
cipantă 
reprezentativa 
nut un meci amical. Ea a 
nit echipa Austriei pe care 
vlns-o doar cu 1—0 (0—0), 
golul lui Rocheteau din min. 84. 
Este adevărat că tn formația gaz
delor nu a evoluat Platini, unui 
dintre cei mai valoroși jucători 
europeni la ora actuală. Pe de 
altă parte, nu trebuie să trecem 
cu vederea că reprezentativa 
Austriei este bine cotată pe 
continental, fapt dovedit și 
cele trei formații de club 
au ajuns pînă în sferturile 
finală ale cupelor europene 
pid Viena, Austria Viena 
Sturm Graz).

ALTE MECIURI 
INTERNAȚIONALE

• în preliminariile J.O. 
zona europeană, grupa „A”, 
Sliven : Bulgaria — Grecia
• La Gijon, în cadrul preli

minariilor C.E. de juniori, Spa
nia a învins Franța cu 3—1 și 
s-a calificat pentru turneul final, 
după ce în prima manșă fran
cezii au cîștigat cu 1—0.
• La Alger, echipa dț tineret 

a Algeriei a dispus cu 1—0 (1—0) 
de selecționata secundă a Ita
liei. Singurul gol a fost înscris 
de Amâni (min. 14).

parti- 
C.E., 

susți- 
intll- 
a în- 
prin

plan 
de 

care 
de 

(Ra- 
și

la 
o—o.

ÎNOT • Campionatele de Iarnă 
ale S.U.A., la Indianapolis : băr
bați : 100 m liber Rowdy Gai
nes 50,23 (în serii 49,92), 200
m spate : Jesse Vassalo 2:01,48, 
200 m fluture : Craig Beardsley 
1:58,77, 200 m bras : Doug Soltis 
2:19,84 : femei: 100 m 
Nancy Hogshead 55,99, 
spate : Amy White 2:14,91, 
fluture : Mary Meagher 
200 bras : Jeanne Childs

liber : 
209 m
200 m 

2:07.87, 
2:35.23.

polo 0 La Marsilia Începe as
tăzi un important turneu inter
national cu participarea a șase 
reprezentative: Australia, Franța, 
Spania, 
ria.

S.U.A.. Suedia și Unsa-

■ Cursa de 20 
la Murmansk
Kașkarov în 1.05:07,8 (2

km biat- 
a revenit

SCHI 
Ion de 
lui furi 
min. penalizare). Fostul camnion
mondial Frank Ullrich a sosit al 
10-lea in 1.11:22.9 (4 min. pena
lizare)

TENIS • Turneul feminin de 
Ia Boston : Kim Sands — Vir
ginia Ruzici 6—2, 6—4. Alycia 
Moulton — Mary Lou Piatek 
6—4 7—5. Barbara Potter —

• Specialistul sovietic Nikanorov Petrov,
antrenor al atletului Serghei Bubka, cam
pionul mondial la săritura cu prăjina, re- 
ferlndu-se la întrecerile olimpice din vară 
a declarat : „Cred că la Los Angeles 5,80 
vor fi suficlențl pentru victorie, la sări
tura cu prăjina, deoarece va fi un con
curs care va (ine mult și, tocmai de ace
ea. - - - - .__ ; 2.
vedere nervos. Dar, după opinia mea, poa
te că înainte de Jocuri sau după ele, pînă 
la încheierea sezonului, recordul lumii va 
trece de 5,90 m. tn ceea ce privește un 
rezultat de 6,00 m, este posibil să fie ob
ținut, chiar cu prăjinile actuale, tn urmă
torii dol-trel ani 1”
• Secretarul Federației de rugby a 

Angliei, Bob Weighill, a făcut publică ho- 
tărîrea forului său de specialitate, arătînd. 
că acesta... „va acorda statut de meci in
ternațional viitoarei întîlniri intre Anglia 
și Romania, care va avea loc în Ianua
rie anul viitor. Jucătorii englezi care vor fi 
aleși vor avea dreptul să-și înscrie in pal
mares încă o selecție, exact ca In cazul 
tuturor meciurilor test cu reprezentative 
naționale din International Board”. După 
cum se aprecază tn lumea rugbyulul, a- 
ceasta este o hotărire foarte importantă în 
perspectiva, mal mult sau mai puțin în
depărtată. a transformării faimosului tur
neu anual din cinci națiuni tn... șase 1 Pe 
de altă parte, programul de Întîlniri ale 
rugbystilor români cu echipe naționale 
membre ale iui „I.B.” reprezintă o recu
noaștere, în plus, a valorii pe care a 
atins-o acest loc. tn ultimele decenii tn 
țara noastră t
• Joe Frazier a fost, cu ani tn urmă, 

un boxer de mina întîl. Campion olim
pic la Tokio, tn 1964 (in finală t-a învins 
De vest-germanul Hubert) el a folosit me
dalia de aur de la .Korakuen” pentru a 
putea beneficia de o bursă mai mare, ca 
profesionist, domeniu In care s-a impus 
încet dar sigur, tn 1970 a devenit cam
pion al lumii la categoria grea. Intrecîn- 
du-1 oe marele Cassius Clay. Frazier este 
tatăl a trei copii, pe unul dintre el. Marvis. 
urmărind să-l facă, de asemenea... camni-

va fi foarte solicitant din punct de

on I Dar fiul n-are prea multe dintre ca
litățile tatălui, astfel că, cel puțin pina 
acum, Marvis n-a depășit un anumit ni
vel valoric. I s-a aranjat chiar un meci 
cu Larry ’
piu, l-a 
principal 
perat de
„lasă-mă . ____  _________ ___ ______ ____ .
în ultimele trei reprize. La 42 de ani, cred 
că tot aș face mai mult !“ ...De unde se 
vede că proverbul „ce se naște din pisi
că...” nu este întotdeauna valabil I
• La „europenele” de atletism de 

Gateborg, francezul Thierry Vigneron

Holmes, dar acesta, pur și sim- 
ridiculizat I Joe este consilierul 
al fiului său șl într-o zi, exas- 
neputlnța Iul Marvis, i-a spus t 
pe mine să boxez in locul tău,

Popoarele și cultura lor se pot judeca 
foarte bine ți după stilul lor sportiv. 
De asta. în competiția mondială, în atî- 
tea domenii ale inteligenței si forte! ome
nești. sportul ocupă un loc de seamă 
și ajută la cunoaștere, prețuire, stimă 
reciprocă Intre națiuni.

GEORGE SBIRCEA, 
critic muzical și publicist

la 
_. --------- ---------- -------- a

reușit un record mondial de sală la prăji
nă (5,85 m) cu un centimetru superior re
cordului său din aer liber. Astfel de situa
ții au mal existat în atletism : la aceeași 
probă, insă, cu o prăjină din bambus, Cor
nelius Warmerdam a obținut, în 1943, un 
record „Indoor” de 4,78 m, mai bun cu 1 
cm decît -recordul său oficial, din aer li
ber din 1942. Sau, iată la săritura tn înăl
țime. sovieticul Vladimir lascenko a rea
lizat în sală, la Milano, tn 1978. un record 
de 2,35 m în timp ce. la ora respectivă, re
cordul său afară era de 2,33 m, din 1977 
și tot așa, conaționala sa Tamaca Bîko- 
va, anul trecut, în sală, la Budapesta a 
sărit 2.03 m cu 1 cm mal mult decît re
cordul Ulrikăi Meyfarth. de la „europene
le” de la Atena.

Din multele exemple pe această temă 
vom mai reține două, ambele românești și 
amîndouă de la săritura în înălțime. A- 
drian Proteasa sărise în 1989. tn sală la 
Sindelfingen, 2,29 m cu 1 cm mal mult 
decît tn aer liber, iar anul acesta Sorin 
Matei a obtinut 2,32 m față de cei 2,39 
m ai recordului său national din Iulie tre-m al recordului său national 
cut.

In toate aceste cazuri avem 
o clauză de regulament total 
viață potrivit căreia „doar „_____ _______
în aer liber pot fi luate tn considerație ca 
recorduri !• De ce ? Nimeni nu mai știe... 
în această privință nl se pare interesantă 
declarația Iu! Pierre Dasrlaux. membru în

de-a face cu 
depășită de 

performanțele

consiliul • Federației internaționale : „Atita 
timp cit nu vom primi nici o cerere de 
modificare a regulamentului, noi nu vom 
putea propune nimic... In orice caz, nimic 
nu va interveni înainte de *985 șl numai 
cu condiția ca o cerere să fie făcută, în 
acest sens, pentru modificarea regulamen
tului de omologare a recordurilor la sări
turi și la aruncarea greutății”... Să vedem, 
deci, cine la inițiativa in această privin
ță ? Dar poate că și I.A.A.F. s-ar putea 
sesiza singură de acest anacronism, fără ca 
să mal aștepte cererea cuiva...
• Patlnatoarea Karin Enke, din R. D. 

Germană, a fost tn acest an marea vedetă 
a „inelului de gheată”: la Sarajevo ea a 
cîștigat medaliile olimpice de aur la 1000 m 
șl 1 500 m și pe cele de argint la 500 m 
și 3000 m, apoi titlurile de campioană mon
dială Ia sprintere și la pollatlon. Karin, in 
virstă de 23 de ani, practică patinajul de 
.„„Cind am împlinit cinci ani mama mi-a 
făcut cadou o pereche de patine. M-am 
dus, desigur, la patinoar și am început să 
învăț a.b.c.-ul alunecării pe gheață. Nu-mi 
prea mergea și cum cădeam deseori, în- 
tr-o bună zi m-am lovit serios și... doi ani 
n-am mai pus patinele la nicioare. Pe vre
mea aceea gtndeam ca as outea deveni 
patinatoare Ia artistic, dar am renunțat 
pentru că, tulnd parte ta un trial de vi
teză, am avut o comportare bună care a 
atras atenția specialiștilor. care specia
liști... m-au decis să rămtn. iată, la această 
disciplină... Și vă rog să mă credeți nu-mi 
pare rău !“... Dar cui l-ar putea părea rău 
cînd a realizat asemenea succese ’

Romeo VILARA

contracronomet.ru

