
ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU,
Împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUSESCU, 
ÎN BULGARIA

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
revenit, vineri după-amiază, 
în Capitală, după vizita de prie
tenie efectuată in Republica 
Populară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopeni.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Constantin Dăscăles- 
eu. Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Ni- 
rolac Constantin, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manca Mănescu, Paul 
N’iculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorgtae Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu. Ilie Verdeț, Mia Do- 
brescu. Marin Enache, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea, Ana Mu- 
reșan, Elena Nae, Ion Ursu, 
Richard Winter, precum și de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Un grup de pionieri a oferit 
flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu.

★
Vineri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit 
cu tovarășul Todor Jivkov, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Dialogul Ia nivel inalt romă- 
no-bulgar, care a continuat cu 
acest prilej, a fost consacrat 
unor probleme actuale ale vieții 
internaționale.

Convorbirile româno-bulgare 
la nivel inalt au continuat apoi 
in cadrul unui dejun oferit în

Astăzi, in Sala sporturilor din Rm. Vilcea

CHIMISTUL-VfL OLDENBURG, PARTIDĂ RETUR
A FINALEI „CUPEI I.H.F." LA HANDBAL FEMININ
® Interes deosebit pentru 
are speranțe • După 20 

cuceri din

tele-RM. VILCEA. 30 (prin 
fon). Orașul de pe Olt trăiește 
intens emoțiile unui mare eve
niment sportiv, pe care are 
convingerea că-1 poate trans
forma într-o entuziastă sărbă
toare. Mîina (n.r. astăzi), de la 
ora 17,30, Sala sporturilor (ne- 
încăoătoare pentru cererea de 
bilete) va găzdui manșa a doua 
a finalei „Cupei Federației In
ternaționale de Handbal”, afla
tă la a IlI-a ediție, partida 
dintre formațiile femin’ne Chi
mistul Rm. Vilcea si echipa 
vest-germană VIE Oldenburg. 
Lingă dragostea statornică de 

bucură Chimistul in 
iubitorilor de 
Vilcea se află 
general pentru 

sport 
acum 
cîsti- 

trofeu

care se 
rîndurile 
din Rm. 
interesul
garea acestui prestigios 
continental. După cum se știe. 
Chimistul Rm. Vilcea a reușit 
în manșa-tur. disputată dumi
nică 25 martie, la Oldenburg, o 
prețioasă victorie. 22—18. gra
tie căreia speranțele intr-o vic
torie finală au crescut simțitor.

Credem, alături de entuziaștii 
suporteri din Rm Vilcea si de 
toți iubitorii handbalului din 
tara noastră, ta posibilitatea fe
telor de la Chimistul de a ob
ține succesul final. Izbînda lor 
ar însemna un arc peste două 
decenii (ultima cupă continen
tală cucerită de handbalistele 
noastre datează din 1961. în 

onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, «1 a tovarășei 
Elena Ceausescu de tovarășul 

Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Convorbirile si dejunul au 
decurs intr-o atmosferă de 
caldă prietenie.

★
Tovarășul Nieolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu an 
vizitat, vineri după-amiază, îm
preună eu tovarășul Todor Jiv
kov, casa natală, din orașul 
Pravet. a secretarului general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

★
Vineri, 3t martie, s-a iacbe- 

iat vizita de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-e, impreună eu tova
rășa Elena Ceausescu. In Re
publica Populară Bulgaria, la 
invitația tovarășului Todor Jiv
kov.

De la Pravet pină Ia aero
port al din Șefia, unde a avut 
loe ceremonia oficială a pte.- 
cării, tevarășnl Nicolae 
Ceausescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de 
tovarășul Todor Jivkov.

Numeroși locuitori ai capita
lei Bulgariei au aclamat pen
tru prietenia dintre popoarele 
român și bulgar, dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, condu
cted. la plecare, pe solii po
porului român cu calde mani
festări de simpatie și stimă.

Luindu-și un călduros rămas 
bun, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov și-au 
strîos nriinile cu prietenie, s-an 
îmbrățișat. Tovarășul Todor 
Jivkov și-a luat, de asemenea, 
un cordial rămas bun de la to
varășa Elena Ceaușescu.

La ora 16.15, aeronava pre
zidențială românească a deco
lat. indrepttedn-se spre patrie.

această partidă * VIL Oldenburg mai 
de ani, handbalul nostru feminin poate 
nou o cupa europeana

urmind să 
asupra tu- 
le stimu- 

optimismul

C.C.E.. și aparține echipei Ra
pid București), o nouă si vi
guroasă contribuție la relansa
rea handbalului nostru feminin 
ta ..înalta societate” a perfor
mantei internaționale, o răs
plată binemeritată pentru spor
tivele de la Chimistul, pentru 
antrenorii lor. pentru toți cei 
care au crezut ta „steaua” a- 
cestei formații, sprijinind-o din 
toată inima. Este, vom subli
nia. un moment important pen
tru handbalul nostru feminin, 
victoria Chimistului 
se răsfrîngă pozitiv 
turor echipelor, să 
leze. să le asigure 
necesar unei noi ascensiuni.

Partida de sîmbătă (n.r. as
tăzi) nu va fi Insă o simplă 
formalitate. Echipa Iui Robert 
Schumann, tîn&ră. viguroasă, 
dornică de afirmare (pe care a 
Si obținut-o tn parte, califi
carea sa ta finala „Cupei 
I.H.F.”. ta dauna unor formații 
cu bogate „cârti de vizită”, fi
ind un argument de netăgăduit) 
va lupta cu siguranță pînă la 
epuizare pentru o șansă care, 
chiar teoretic, ar părea pier
dută. Portarul Sylke Arnold 
(titulară ta echipa națională a 
R. F. Germania) poate stăvili 
multe dintre atacuri, interul 
Maike Becker aruncă cu forță 
la poartă iar Birgit Witte, Inge- 
Breithaupț si Maike Schmidt
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De fiecare datd. iute de tineri ți tinere la itartul croturilor 
de mată din cedrul ^Daciadei“

Analizind desfășurarea între
cerilor de iarnă (noiembrie 
19E3 — martie 1980. Comisia 
teatrală de organizare a -Da- 
O-ider a stabilit, ieri. ca. in
cepted de la 1 aprilie, te ra
port de condițiile existente din 
fiecare județ, să aibă loc inau
gurarea oficială a etapei de 

Mîîie, etapa a 25-a a Diviziei ,,A<< de fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO, DERBYUL ZILEI
• La Slatina, F. C Olt alertată de „seria* Petrolului
• La București, in „Regie*, colocviu studențesc 0 La 
Baia Mare, gazdele vor să confirme... victoria de la 
Tirgoviște, dar băcăuanii vin după un 3—0 cu Steaua I
• La Rm. Vilcea, mureșenii vor să recupereze punctul 
pierdut in tur • La Orodea, bihorenii sînt favoriți după 
victoria din tur, insă gâlățenii mai speră să scape de 
retrogradare B La Tirgoviște, „lanterna* dorește să se 
apropie de barem, rapidiștii să se distanțeze de „zona 
periculoasă* 0 La București, Steaua nu uită că a invins

dovedesc o mare putere de lup
tă. în replică. Chimistul — cu 
cele trei mari jucătoare ale 
sale. Mana Verigeanu, Cristina 
Lada-Rouă și Edith Torok, dar

Hristache NAUM

(Continuare te pap a S-a)

/n derbyul Diviziei „A“ de baschet

IERI, DINAMO - STEAUA 80-79,
IAR MECIUL DE AZI POATE DECIDE

La capătul unui meci în care 
evoluția scorului (cu dese si 
captivante răsturnări) a tinut 
încordată atentia celor 4 000 de 
spectatori prezent! tn tribunele 
Palatului sporturilor si cultu
rii, DINAMO a învins pe 
STEAUA cu 80—79 (43—44). re- 
ductad astfel scorul meciurilor 
directe la 2—3. In felul acesta, 
returul derbyului (azi. la ora 
18.30) capătă o importantă de
cisivă : în ipoteza unul nou 
succes al dinamoviștilor. aceștia 
realizează același număr de 
victorii cu Steaua (deci. scor 
3—3) și ar urma ca titlul să 
fie hotărît în partida directa, 
din cadrul turneului final. Alt
minteri Steaua se detașează ta 
cîsticătoare.

Referitor 1» disputa de ieri. 

vară a marii competiții spor
tive naționale, aflată la cea de 
a rv-a ediție.

S-au desprins, cu acest pri
lej, concluzii care dovedesc că. 
mai ales te ultima perioadă. 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și orga
nizațiile centrale cu atribuții

cu 2—1 la Hunedoara, in 
toamnă 0 La Petroșani, 
F. G Argeș in fața unui 

examen foarte greu
«wmw PROGRAMUL

Slatina : 
București

Baia Mare 
g Craiova : 
$ Rm. Vilcea

Oradea :
Tirgoviște :
București :

F.G OLT
SPORTUL STUD. -

(Stadionul Sportul 
FOTBAL CLUB 
UNIVERSITATEA 
CHIMIA 
F.G BIHOR 
CLUBUL SPORTIV 
STEAUA

(Stadionul
5 Petroșani
3

JIUL
Toate partidele vor începe la ora 17.

vom puncta din secvențele sco
rului : Dinamo — Steaua 8—0 
(min. 4), 16—18 (min. 8). 34—30 
(min. 15), 43—41 (min. 20), 60- 
46 (min. 26). 66—60 (min. 29) 
77—67 (inin. 35), 80—79, scor fi
nal. Deși au învins la numai 
un punct, dinamoviștil au reali
zat o victorie incontestabilă, 
deoarece au practicat. în ma
joritatea timpului, un joc co
lectiv. la înscrierea celor 80 de 
puncte adueîndu-si contribuția

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag e 6-a) 

tn lupta pentru minge, David 
(tricou alb) ți Opșitaru 

Foto : Ion MIHAlCĂ 

te mișcarea sportivă au acțio
nat, cu eficiență crescută, in 
spiritul orientărilor și indica
țiilor cuprinse în Mesajul adre- 
dat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului. Conferinței 
pe țară din 5—6 martie 1982, 
pentru dezvoltarea continuă a 
activității de educație fizică șl 
sport. Ca urmare a măsurilor 
luate, a creșterii răspunderii 
organizațiilor sportive, a celor
lalți factori cu atribuții te a- 
cest domeniu, în perioada de 
iarnă s-au diversificat și am
plificat acțiunile sDortive și 
turistice, organizate pe plan 
local, întregistrîndu-se o mai 
largă participare a copiilor, e- 
levilor șl oamenilor muncii la 
diferitele concursuri și manifes
tări inițiate in cadrul ediției de

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag a 6-a)

CLASAMENTUL

ET AP El a\\\\\\\\\\\\\^

1. DINAMO 23 13 8 2 44-20 34
2. Steaua 24 15 3 6 49-19 33
3. Uni». Craiova 24 13 3 8 38 21 29
4. Sportul stud. 24 12 5 7 35-25 2^
5 F.G Argeș 24 13 3 8 30 22 29
6. S.C Bacâu 24 11 4 9 25-29 26
7. F.G Bihor 24 10 5 9 36-32 25
a. F.G Olt 23 7 10 6 22-15 24
9. Chimia Rm. V. 24 9 8 9 28-33 24

ia. Polii. lăți 24 7 9 8 22 26 23
ii. M 24 9 5 10 21 28 23
12. F.G Baia M. 24 9 5 10 25 39 23
11 Corvi nul 24 8 6 10 31-29 22
14. Rapid 24 7 7 10 20-25 21
15. A.S.A. Tg. M. 24 8 4 12 21 32 20
16. Petrolul PI. 24 6 5 13 20-35 17
17. Dunărea GS.U. 24 4 8 12 16 28 16
18. GS. Tirgoviște 24 3 6 15 17-42 12

PETROLUL 
POLITEHNICA IAȘI 
studențesc)
S.C. BACAU 
DINAMO 
A.SJK. TG. MUREȘ 
DUNĂREA C.S.U. GALAp 
RAPID
CORVINUL

Steaua)
- F.C. ARGEȘ

I

I

8
■ * <•' ■ - Pi



Cacti noi

Sub genericul „Daciadei" in Capitală SCRIMA DE LA A“ 7“ ♦»<-

„RALIUL EEMEir

LA AUTOMOBILISM

în modelism s-a încheiat se
zonul de iarnă, desfășurat mai 
ales în ateliere sau la planșele 
și mesele de realizare a apara
telor, firește mai puțin specta
culos. dar absolut indispensabil 
acestor discipline care cuceressc 
tot mai mult tineretul. Urmează 
acum latura sportivă a activității, 
cea mai atractivă, desigur, compe
tițiile în aer liber, „exam ?nele“ 
după „sesiunea" de iarnă. D n 
cîte sintem informați de către 
secretarul federației de speciali
tate, Dumitru Cerchezeanu. au 
existat preocupări, s-au luat mă
suri pentru ca în' arenele modelis- 
mului să se înregistreze în acest 
an un progres vizibil. în ce ar 
consta aceste măsuri * Prima ține 
de domeniul organizatoric : comi
siile de discipline actualizează 
regulamentele de competiții po
trivit cu modificările făcute de 
organismele internaționale F.A.T.

11 județe 
pentru

și NAVIGA, apoi în 
se desfășoară lectorate 
perfecționarea pregătirii viitorilor 
oficiali ai competițiilor. S-au în
treprins măsuri de sporire _a ba
zei materiale : I.C.P.I.C. 
produce placaj aviatic 
modelism, de la 0,5 și. pentru 
prima 
sime ; 
intrat 
toare 
(preocupări

Pipera 
pentru

rată. pînă la 2 mm gro- 
la C.S.T.A. Suceava au 

în fabricație de serie mo- 
pentru 

în
r a che to-m-o d<ele 

acest sens, 
perspectivă de succes, există și 
la A.s. Metalul Tîrgoviște) ;

■ Bacău se confecționează motorul 
de 2,5 cmc .,Mobac“. perfecțio
nat ; la 
cializată 
bilă „23 
să pună

cu

la

cmc . . .
Tg. Mureș, secția spe- 
a întreprinderii de mo- 
Augu.st" depune eforturi 
la dispoziția celor mai

mici iubitori ai acestor sporturi 
truse de prefabricate.

Ce urmăresc toate aceste mă
suri, tovarășe secretar Dumitru 
Cerchezeanu ? „înainte de toate, 
lărgirea bazei de masă a acestor 
sporturi menite să contribuie la 
pregătirea tineretului pentru teh
nici de vîrf ale economiei 
tre. De aceea, am putea 
că anul acesta este un 
juniorilor, firește, nu in 
mentul performanței. S-a 
tuturor secțiilor afiliate să for
meze grupe de juniori cu ins
tructori profilați în materie, a 
fost condiționată participarea la 
campionate de prezența juniorilor 
In concursuri pînă în etapele se
mifinale. Programul de demons
trații modelistice pe stadioane 
și cu prilejul unor evenimente 
deosebite, pe care îl vom ampli
fica în acest an, 
demonstreze __
sporturi și să atragă tineretul, 
începind 
rea Ior“.

Nu ne 
cîteva cifre care vorbesc despre 
ceea ce se va petrece în mode- 
lism. în această vară : aproxi
mativ 1000 de concursuri locale, 
cu peste 100 000 de participant!. 
680 de demonstrații publice (50 
de nivel județean). 30 concursuri 
interjudețene, 6 republicane și 9 
campionate. Fără îndoială că" rea
lizarea acestor acțiuni, succesul 
lor depinde de sprijinul pe care 
asociațiile sportive și organismele 
cu atribuții îl vor da modelis- 
mului. această ramură sportivă 
cu atîtea virtuți educative și 
tehnice.

noas- 
spune 
an al 
detri- 
cerut

urmărește să 
frumusețea acestor

cu copiii, în practica-

rAmine decit să dăm

Viorel TONCEANU

PE LUNGIMILE DE UNDA ALE RADIOAMATORILOR
sporturile cu audiență 

tineretu-
Prlntre ... _ . _ _

tot mai mare in rindul 
lui hunedorean se numără si ra
dioamatorismul. Ne confirmă 
acest lucru cîteva grăitoare ele
mente statistice comunicate de 
Gheorghe Pantelimon, seiful Ra- 
dioclubulul ’ ‘ ' 
piui Deva. 
Bionat.
• Există 

leotive de 
orașe. în 
sportive, licee si case ale pionie
rilor șl șoimilor patriei. • Sint 
organizate peste 20 de cercuri de 
electronică, radlotelegrafie șl ra- 
diogoniometrie, în care activează 
anual peste 600 de tineri. • Cele 
mai bune rezultate le-au reali
zat radioamatorii din Deva, Hu
nedoara, Vulcan, Lupenl, Hațeg. 
• Numai în anul 1933 sportivii 
județului au realizat peste 1000 de

județean din munici- 
un om inimos si Pa

în județ 15 stații co-
emisie-recepție, în

cadrul unor asociații

aflîndiu-^alegături, printre el
Emil Drăgulescu — Y02 BM ,
Constantin Morar YOfi CY. Gheor- 
ghe Simonoviei YO2 CNY.

— Despre activitatea de perfor
manță ce ne puteți spune 1

— Peste 40 de radioamatori au 
participat cu rezultate bune în 
campionatele republicane organi
zate de federația de specialitate. 
Iată și cîteva succese mai deose
bite : Emil Aldea — Jocul 3 Ja 
campionatul republican de radio- 
gonlometrie pe 3,5 MHz. Vero
nica Preoteasa — locul 1 în proba 
pe 3,5 MHz 
MHz.------

șl locul 2 pe 144 
Echipa de fete, compusă 

din Veronica Preoteasa. Liliana 
Baloț, Marcela Pantelimon și Iu- 
liana Rada, a cucerit titlul de 
campioană republicană la radio
goniometric pe 3,5 MHz. iar echi
pa formată din Veronica Preo
teasa, Mihaela Slcoe, luliana Rada

EXCURSII DE 1 Șl 2 MAI
I.T.H.R. BUCUREȘTI ORGANIZEAZĂ EXCURSII CU sejur de 

5 zile in perioada 28 aprilie — 2 mai 1984
SIBIU — cazare în hotelurile „Bulevard” și * - - - - -

manilor" sau la Hanul „Dumbrava Sibiului”, 
urant, transport cu„ autocarul.

CIMPULUNG — cazare la hotelul „Muscelul", 
rant, transport cu autocarul.

TÎRGU MUREȘ — cazare la hotelul „Grand”, 
rant, transport cu trenul.

IAȘI — cazare la hotelul „Traian”, masa la restaurant, trans
port cu microbuzul.

CURTEA DE ARGEȘ — cazare la hotelul „Posada”, masa la 
restaurant, transport cu autocarul.

ALBA IULIA — cazare la hotelul „Cetate”, masa la restau
rant, transport cu trenul.

SUCEAVA — cazare la hotel, masa la restaurant, transport 
cu trenul.

TUȘNAD 
autocarul.

SFÎNTU GHEORGHE — cazare la hotelul „Bodoc”, masa la 
restaurant, transport cu autocarul.

BALVANYOS — cazare în vile, 
cu autocarul.

HERCULANE — cazare în vile, 
cu trenul; sau cazare la hotelul 
rant.

VILCELE — cazare in vile, masa la restaurant, transport cu
autocarul.

CALIMĂNEȘTI — cazare In vile, masa la pensiune, transport 
cu autocarul.

GOVORA — cazare in
autocarul.

MALNAȘ —
autocarul.

CACIULATA — cazare
port cu autocarul.

PUCIOASA — cazare In vile, masa la pensiune, transport cu 
autocarul.

BORSEC 
trenul.

GHEORGHENI — cazare la 
rant, transport cu trenul.

DURAU — cazare la hotel, 
microbuzul.

mamaia — cazare la hotel categ. I, masa la restaurant, 
transport cu trenul.

NEPTUN șl OLIMP — cazare la hoteluri de categ. I și lux, 
masa la restaurant, transport cu trenul.

MAMAIA, NEPTUN și OLIMP — cu o zi in R.P. Bulgaria, 
transport cu autocarul.

Excursii de o zi cu trenul special pe VALEA PRAHOVEI, cu 
plecare în zilele de 1 și 2 mal.

înscrieri șl informații la agențiile de turism ale I.T.H.R. 
din: str. Luterană nr. 4 (tel. 14.21.77/2958), Bd. 1848 nr. 4 (tel. 
14.98.81), Bd. Băleescu nr. 35 (tel. 15.74.11), Calea Moților 
bloc 55 bis (tel. 11.08.48), Bd. Republicii nr. N (tel. 14 03.00), 
str. Tonltza nr. 13 (tel. 14.95.94), Calea Grlvlțel nr. 138 (tel. 
17.32.28).

„împăratul Ro- 
masa la resta-

masa

masa

la restau-

la restau-

cazare în vile, masa la pensiune, transport cu

masa la pensiune, transport

masa la pensiune, transport 
„Hercules", masa la restau-

vile, masa la pensiune, transport cu
cazare în vile, masa la pensiune, transport cu

la hotel, masa la restaurant, trans-

cazare în vile, masa la pensiune, transport cu

hotelul „Mureș", masa la restau-

masa la restaurant, transport cu

Astăzi, in Capitală și împre
jurimi. are loc o interesantă 
competiție automobilistică : ♦♦Ra
liul Femeii" — etapa De muni
cipiu. întrecerea va avea loc pe 
un traseu lung de 62 
controale orare, 5 probe 
sament. un concurs de 
nare) cu startul la ora 
Piața Puișor. Se va trece apoi, 
prin Drumul Taberei — Ghencea
— Domnești — Bragadiru — 
Vîrteju — Măgurele — Balta Albă
— Poligonul din str. Ilioara 
(punctul terminus al raliului, 
unde va avea loc proba de în
demânare).

înscrierea concurentelor se 
poate face chiar la locul startu
lui, începind de la ora 11. Tot 
azi,  _____ —__ -
de raliuri al municipiului 
rești.

km (4 
de cla- 
indemî-

14 din

1, începind de la ora 11. — 
:i. prima etapă din campionatul -- - - - ■ ----- - Bucu

★

Automobil Clubul Român 
inițiativa editării unor 
deosebit de interesante 
conducătorii auto. Prima din cele 
trei cărți este „îndrumar juridic 
pentru automobiliști", de dr. Otto 
Rein dl, a doua „Drum cu prio
ritate". de Haralambie Vlăsceanu. 
iar ultima — care va ieși în 
aceste zile de sub tipar — „In
troducere în mecanica auto pen
tru Dacia, Lada și Skoda“, de 
ing. Octavian Palade (sînt de
scrise sistemele, principiile de 
funcționare, defecțiuni, modul Iot 
de remediere

Interesantă 
autoturismul, — ,r— .
hotare", editată de A.C.R. Filiala 
Galați, condusă de Șt. Gherasim 

reguli de circulație, 
și fotografii).

(decrete, 
hărți, planșe

a luat 
lucrări 
pentru

ș.a.).
și lucrarea „Cu 
în țară și peste

YOZ... HUNEDOARA
titlul de campioană pe 144 MHz.

— Gînduri de viitor 1
— ' ărgirea activității de masă, 

pentru a ajunge la un număr de 
1900 de membri in radioclubul 
Județean.

Ioan VLAD-cor esp.

NU-I UȘOR

După tenis, baschet, volei, 
rugby, box, editura „Sport- 
Turism" a trimis recent in 
librării un nou volum „de la 
A la Z“, dedicat, de această 
dată, scrimei, avîndu-i ca au
tori pe Ruxandra Ionescu Fe- 
trovici (o apreciată specialis
tă), Paul Slăvescu și Tiber iu 
Stama (colegii noștri, binecu- 
noscuți gazetari în acest do
meniu).

Respectînd „tradiția" celor
lalte apariții din aceeași se
rie, în ceea ce privește struc
tura formei, volumul in cau
ză se impune cititorilor inte
resați de fenomenul sportiv 
și specialiștilor printr-o gamă 
de elemente specifice, datora
te abilității autorilor de a se 
strecura prin noianul 
formații și de a pune 
derîță „prim-planurile“ 
tr-un limbaj atractiv, 
apelarea la stiluri publicisti
ce diferite, prin plasarea in
formației și cifrelor statisti
ce la locul și momentul po
trivit, pentru a nu încărca si 
deruta.

Această carte de 
(mai ales) spadă 
te istpria în 
lui, pentru a se opri pe plan
șele sportive de astăzi. Un 
drum lung, foarte lung. în 
care scrima a urcat și cobo- 
rît pentru 
„armă 
celor trei 
pagină, 
marea „ 
triumful dorinței de întrecere, 
la duelul pe viață, 
odată pe moarte, 
faimoșii eroi ai 
la „mușchetarii" 
istoria scrimei, 
derulează autorii, curge firesc, 
aducînd în avan-scenă nume
roși ași ai sportului. Detauui 
este firesc introdus în planul 
general, asțfel că tablourile 
se succed unul după altul, 
formînd un ansamblu omo
gen, în care culorile se evi
dențiază ca într-un vitraliu, 
căpătînd consistentă.

Un amplu capitol este dedi
cat și scrimei românești, care

de in- 
în evi- 

prin- 
prin

„capă și 
" își porneș- 

vremea silexu-

a ajunge de la 
la „sport". In cartea 

autori, pagină cu 
asistăm la transfor- 

„răului- în „bine", la

lui 
de 

așa

dar mci- 
De la 

i Dumas, 
astăzi, 

cum o

ne-a adus multe victorii pres
tigioase in arena marilor 
competiții, printre asii „îm
punsăturilor" floretei, spadei 
și săbiei aflîndu-se Olga Orban 

Ecaierina iencic —

rranso
Uta.WX.1i SWLY-A

Stahl. Petru Kuki. Anton 
Powgracz. Mihai Țiu, loan 
Pop ș.a.

Această carte se înscrie, 
deci, pe linia deplinei reuși
te (să adăugăm bogata și 
frumoasa ilustrație — desene 
Valeria Paulian, fotografii de 
bună calitate —. precum 
munca plină de răbdare 
redactorului Arety Anastases- 
cu) acestei colecții inaugura
te în 1979 și care continuă cu 
succes prin strădaniile editu
rii. Dar. apropo de 
serie, readucem 
necesitatea unor 
apariții — între unele 
le dintre volume 
destul de mari ...
scurtarea drumului de la au
tor la librărie, precum șj 
nevoia de a se reveni, tinînd 
seama că sportul este un fe
nomen în continuă mișcare și 
evoluție, pentru a pune pe
riodic aceste „mici enciclope
dii" la zi.

și 
a

această 
discuție 
ritmice 
și alte- 
existînd 

decalaje —.

în 
mai

Emanuel FĂNTÂNEANU
ALTE APARIȚII

Nicolae D. Pangică — „Vulturii cerului"
Maria Șerban, Marcel H. Șerban — ,,La porțile afirmării" 
Vasile Marcu — Masaj și kinoteraple
Gavril Csiidor — „Handbal pentru clasele T—IV"
Gh. Graur Florescu — „Popasuri în împrejurimile Bucu
reștilor"
Fernande Chirea 
niei")
Titus Vîjeu „Cea mai frumoasă statuie" (col. „Cîntarea Ro
mâniei")
Florentin Popescu — „Pe urmele lui Vasile Voicules'.u" 
* • • — „Box" (regulament)

„Plai de baladă" (col. „Cîntarea Româ-

SA FII GHID DE TURISM
• Istorie, geografie, etnografie, 
indispensabile in pregătirea celor care ii 

excursiilor și drumeției

Recent, întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante 
București ne-a oferit prilejul 
efectuării unor călătorii — pe 
Valea Oltului și Valea Praho
vei — pe cit de interesante și 
instructive, pe atit de agrea
bile. Am însoțit, de fapt, la 
drum — alături de alți invi
tați — un grup masiv de 250 
de excursioniști, cu toții elevi 
ai unui ' ’
nizat de această întreprindere. 
Oameni de cele mai felurite 
virste ți profesiuni — munci
tori, tehnicieni, intelectuali, u- 
nii dintre ei aflați acum la 
anii pensiei — participau la o 
excursie documentară, în care 
aveau, desigur, multe de învă
țat, dar pe parcursul căreia 
urmau, de asemenea, să facă 
dovada însușirii unor cunoș
tințe multilaterale — din do
meniile istoric, geografic, etno
grafic, economic și altele — ce 
le-au fost predate în orele de 
curs și seminarii. Un test, deci, 
binevenit înaintea examenului 
de atestare pe care acești as
piranți la condiția de ghid ur
mează a-l susține în curînd.

In lipsa unei recunoașteri o- 
ficiale ca profesie, îndeletni
cirea de ghid rămâne, totuși, 
extrem de necesară activității 
turistice, iar exercitarea ei nu 
poate fi lăsată la indemina 
oricărui amator. Pentru a fi 
un bun ghid, capabil să con
duci un grup de turiști și să 
asiguri — sub toate aspectele 
— reușita excursiei acestora, 
trebuie să dispui de anumite 
calități, precum și de o pre-

curs de ghizi orga-

economie și... sport — elemente 
insoțesc pe iubitorii

gătire adecvată. Dar cine să-i 
pregătească pe viitorii ghizi ? 
Este, printre altele, și meritul 
I.T.H.R. București — întreprin
dere distinsă recent cu titlul 
de Erou al muncii socialiste 
pentru realizările sale deose
bite în organizarea si desfășu
rarea activității turistice des
tinate populației Capitalei — 
de a fi inițiat, încă cu ani în 
urmă, acest curs de ghizi pen
tru acoperirea propriilor sale 
necesități, mereu sporite.

Timp de șase luni, de două 
ori pe săptămînă, după-amiaza, 
participanții la acest curs se 
pregătesc cu rîvnă pentru a 
deveni ghizi atestați si a putea 
conduce — în zilele lor libere, 
îndeosebi la sfirșit de 
tămină — grupurile de turiști 
pe traseele de ei alese.

Profesori și conferențiari re- 
putați — în marea lor -majori
tate de la institutele de învă
țământ superior din Capitală, 
de la diferite instituții cen
trale de artă și cultură sau 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești — le lăr
gesc viitorilor ghizi, prin in
teresante prelegeri, orizontul 
cunoștințelor, iar lectori din
tre cei mai competenți în ma
terie (Andrei Licher, Daniel 
Stoenescu, Nicolae Micu, Geor- 
geta Marin, Ion Dragomir sau 
Traian Iorgoaia), ca și inimo
sul conducător al cursului, Ion 
Antonescu, le asigură instrui
rea practică.

Cu satisfacție, 
remarcat că nici 
ducației fizice și

săp-

desigur, am 
domeniul e- 
sportului nu

lipsește din programul de pre
gătire a viitorilor ghizi. Fapt, 
de altfel, absolut normal de 
vreme ce turismul se îmbină 
in ultima vreme din ce în ce 
mai bine cu sportul. Un exem
plu edificator îl constituie chiar 
excursiile organizate la sfirșit 
de săptămînă de I.T.H.R. Bucu
rești, in al căror program figu
rează nu de puține ori și în
treceri sportive. Mai mult, li
nele dintre aceste excursii au 
fost special organizate pentru 
a se oferi oamenilor muncii 
din întreprinderile și institu
țiile bucureștene, ca și mem
brilor lor de familie, posibili
tatea de a participa la diferite 
concursuri de schi și săniuș 
pe pirtiile de pe Valea Pra
hovei. Bineînțeles că in toate 
aceste ocazii ghizii au pus și 
ei umărul la reușita acțiunilor. 
Pe de altă parte, este de men
ționat că, dintre eursanții de 
azi, vreo 50 la număr, oameni 
pasionați și bine antrenați, se 
specializează pentru a deveni 
ghizi de munte. El vor fi a- 
ceia care — străbătînd neobo
siți cărările munților 
călăuzi pe amatorii 
meții montane.

Peste puțin timp, 
nouă promoție de 
primi atestarea, li așteptăm 
interes în această ipostază 
cu speranța că — devenind 
mai folositori activității turis
tice pentru care s-au pregătit 
— vor reuși, totodată, să se 
afirme și ca buni propagan
diști ai sportului, ai mișcării 
în aer liber, ca inițiatori și 
organizatori ai unor atractive 
acțiuni sportive.

— vor reuși, 
afirme și ca

— ii vor 
de dru-

deci, 
ghizi

o 
va 
cu 
și 

cit
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NELU QUINTUS, PLOIEȘTI.

In clasamentul mondial al Ju
niorilor, întocmit de F.I.T.,
Mihnea Năstase ocupă locul 11 : 
Nu-1 rău deloc 
și-n viitor
Același loc
Șl ca... senior !

N. BOLOGA, reșița. Este 
greu de multe ori de a ne re
feri precis la greșelile arbitri
lor sau la... subiectivismul su-

portarilor ! Oricum, deciziile ar
bitrilor intr-un meci de fotbal 
sint inapelabile. Chiar si in even
tualitatea unor greșeli flagranta 
deciziile lor nu pot fl revocate. 
Deciziile nu, dar arbitrii da ! Ne- 
programarea lor. un timp mal 
lung sau mai scurt, reflecta 
această situație.

GHEORGHE MARIN, PIETRO- 
ȘANT, PRAHOVA Ne spuneți că 
versurile dedicate Petrolului sini

Constantin FIRANESCU

primele din viața dv. Ce efecte 
are revenirea echipei din 
iești I Propun să așteptăm 
minarea campionatului. care 
putea inspira un catren mal

IOSIF HARTMAYER, TIMIȘOA
RA La începutul fiecărui cam
pionat, Gînd publicăm „cărțile de 
vizită” ale divizionarelor A de 
fotbal, dăm și adresele lor. Spa
țiul nu ne îngăduie să repu
blicăm 13 adrese. Dar nu mai e 
chiar atit de mult plnă la înce
perea noului campionat. Veți avea 
atunci avantajul ca veți afla a- 
dresele echipelor care încep noua 
întrecere. Altfel, ar fi valabile 
toate adresele, dar nu și toate... 
echipele !

Plo- 
ter-
v-ar 
bun.



„NU VOI FACE NICI UN RABAT 
DE LA CE MI-AM PROPUS ÎN 19841“

Am avut deunăzi prilejui unei lungi si foarte interesante 
discuții cu soții Marieica si Ion Puică, o discuție despre cite 
toate : despre atletism, despre muncă, despre viață, etc, etc.. 
Partea cea mai grea, la ce a urmat, a fost ca din atitea „vorbe" 
să alegem, pentru întinderea acesltui material, doar pe cele de 
interes mai larg, dar si special pentru cititorii noștri. Si. vă 
rugăm să credeți, nu ne-a fost prea ușor...

REP. Anul trecut, nu o dată, 
am fost sunați la telefon și am 
primit scrisori prin care ni 
s-au cerut lămuriri despre 
activitatea mai puțin „specta
culoasă" a Maricicăi Puică în 
comparație, să zicem, cu 1982, 
sezon în care atleta a fost a 
doua la „europenele" de sală 
de la Milano și la cele în aer 
liber, la Atena, a fost prima 
la „mondialele" de cros de la 
Roma, sezon ’în care, de ase
menea, a doborît recorduri...

I.P. Așa^ este : 1983 a fost cu 
totul altceva decît anii prece
dent! și decît va fi și acesta, 
1981. Din 1976, fiecare an în 
parte a avut ceva specific, o 
anumită încărcătură de răspun
dere pentru realizarea fiecărui 
obiectiv. Fiecare an in parte 
și in întreaga lor succesiune au 
fost stresanți și obositori...

MP... și pentru că doresc, cu 
tot dinadinsul, să fac ceva deo
sebit la Olimpiadă, cu bună 
știință am decis să „sacrific" 
anul 1983, lipsindu-1 de obiecti
ve majore, chiar dacă anul 
trecut a avut loc prima ediție a 
campionatelor mondiale, o 
competiție tentantă pentru 
oricine. Am făcut, deci, 
pauză, ințclegînd prin aceas
ta o pregătire la un volum și 
o intensitate sub nota o- 
bișnuită, pentru refacerea ce
lulei nervoase, pentru reface
rea fibrei musculare, pentru 
înlăturarea sechelelor anu
mitor traumatisme...

REP. ...într-un cuvînt, pen
tru reîncărcarea bateriilor !

I.P. Exact ! La 1 octombrie 
trecut am început însă pregăti
rea pentru noul sezon, por
nind, ce mai, de la ZERO, dar 
tinind scama că este vorba de

Laura Cutina, mezina echipei noastre la „mondialele* de la 
Budapesta, s-a clasat pe locul 2 la Individual compus la recenta 

ediție a „Cupei America*

INTRE NEW YORK Șl LOS ANGELES, OBIECTIVE NOI
Desfășurată la cunoscuta a- 

renă Madison Square Garden, 
recenta ediție a „Cupei Ame
rica" la gimnastică a avut o 
semnificație deosebită, deter
minată de organizarea în a- 
cest an, tot pe sol american, 
a întrecerilor olimpice. Cu atît 
mai interesant ni s-a părut, la 
înapoierea în țară, un dialog 
cu antrenoarea MĂRIA COS- 
MA, prezentă ca arbitră inter
națională la concursul de gim
nastică de la New York.

— V-am ruga să vă referiți, 
mai întîi, la nivelul competi
ției, pentru a aprecia, prin a- 
ceastă prismă, rezultatele obți
nute de cele două gimnaste 
românce, Laura Cutîna și Eu
genia Golea.

— După opinia mea, se poate 
aprecia că gimnastele care au 
evoluat la „American Cup* sînt 
dintre cele mai bune din țările 
lor și vor fi, nu mă îndoiesc, 
printre sportivele care tor e- 

o posibilă candidatură la podiu
mul olimpic... Fiecare amănunt 
a fost luat în discuție și ana
lizat pe toate fețele. N-am ne
glijat absolut nimic...

REP. Și ce va însemna, la 
modul general, anul 1934 1

M.P. In mod sigur anul ma
rilor încercări, al marilor răs
punderi și...

REP. „așa cum merg lucru
rile, zicem noi, al marilor sa
tisfacții !

M.P. Sinceră să fiu, le doresc, 
le aștept și nu voi face nici un 
fel de rabat, în munca mea de 
fiecare zi, pentru a realiza in 
1984 tot ceea ce mi-am propus, 
tot ceea ce se speră de la mine. 
Asta înseamnă, in primul 
rind, îmbunătățirea recordu
rilor personale la toate pro
bele, a celor naționale la 1500 
m și la 3000 m, a celui mondial 
Ia o milă etc. Toate acestea 
înseamnă, in mod obiectiv, 
că voi depăși parametrii anu
lui 1982, cel mai rodnic și cel 
mai valoros din întreaga mea 
carieră.

REP. Și la Olimpiadă ?
M.P. Dacă totul va decurge 

normal, Los Angeles va în
semna a treia mea participare 
olimpică. La Montreal am fost 
a 16-a la 1500 m (4:12,62). apoi, 
la Moscova, am avut timpul
6—7 (4:01,3). Ia vară, la Los An
geles, doresc să particip la 
1500 m și la 3000 m. Nu-mi va 
fi ușor, dar nu mă tem ! Pro
gramul îmi convine, doar la 8 
august dimineața, la ora 11, voi 
avea serii la 1500 m, iar seara. 
Ia ora 19,20, semifinale la 3000 
m. Dar cum și altădată, in 
„Cupa Europei", spre exemplu, 
la Pescara și Antony am concu

PENTRU GIMNASTELE NOASTRE
volua la viitoarele Jocuri O- 
limpice. De altfel, majoritatea 
gimnastelor prezente in con
cursul respectiv (trei din S.U.A., 
două din R.P. Chineză, cite 
două din Cehoslovacia și Bul
garia) s-au și numărat printre 
competitoarele ultimelor cam
pionate mondiale de la Buda
pesta. tn aceste condiții, cla
sarea Laurei Cutina (șl ea 
componentă a echipei Româ
niei, medaliată cu argint la 
C.M. din 1983) pe locul II la 
individual compus și cu evo
luții aplaudate mai ales la sol 
și paralele, și a Eugeniei Go
lea, pe poziția a IV-a, repre
zintă rezultate meritorii, care 
onorează cărțile de vizită ale 
celor două sportive. Cîștigătoa- 
rea întrecerii, Mary Lou Ret

rat în nici o jumătate de oră 
Ia cîtte două probe, și cu bune 
rezultate, nu văd de ce n-aș 
putea faoc și acum Ia fel, încă 
și mai bine. In aceeași situa
ție va fi și campioana mondia
lă Mary Decker...

REP. Dar pentru dă veni 
vorba de aceasta, ce părere a- 
veți despre iea ?

L P. In mod normal, Decker 
are prima șansă ! Este doar 
campioana mondială de la 
Helsinki, acolo unde nu intra
se in probă ca principală fa
vorită. La Los Angeles însă 
va fi altceva, va fi favorita 
nr. 1, mai ales că, așa cum se 
spune, acasă și pereții ie a- 
jută...

M.F. Dar nu chiar întot
deauna ! Uneori, cind ești 
Investit cu o răspundere prea 
mare, se mai intimplă să nu 
realizezi ceea ce ți-ai prepus. 
O cunosc bine pe Decker, deși 
n-am concurat cu ea ! Anul 
trecut, la Helsinki, i-am înre
gistrat pe bandă toate cursele, 
pe eare le-am văzut apoi de 
zeci și zeci de ori la vidcoea- 
setofon. Asta se cheamă că, 
de fapt, am alergat cot la cot 
eu ea. Este, ea și mine, o a- 
lergătoare de tempou, care se 
bate foarte bine în final. . Alte 
adversare puternice sînt so
vietica Zaharova, ' vest-ger- 
manca Krauss, englezoaica 
Smith Acestea la 3000 m. La 
1500 m, sînt, de asemenea, câ
teva alergătoare redutabile. 
Olimpiada nu este o joacă, dar. 
repet, mă simt capabilă să 
lupt pentru poziții frunta
șe în cele două probe.
rREP. Iartă-mi o întrebare 
Marieica: recent. la Ciu-
pria, la .Crosul Balcanic", de 
ce-a fost nevoie să alergi atit 
de tare, că l-am auzit chiar și 
pe antrenor strig:ndu-te să mai 
„frtnezi" ?

M.P. Dar n-a fost deloc 
prea tare și apoi de eiud mă 
știn nn m-am menajat in vreo 

ton, este o sportivă foarte bine 
pregătită la exercițiile liber a- 
lese fi nu sint puțini acei spe
cialiști care, urmărind-o in în
trecerile preolimpice de cnul 
trecut (pe care le-a cițtigut), 
cit și acum, la New York, o 
socotesc printre favoritele com
petiției olimpice de la Los 
Angeles.

— Fără îndoială, .Cupa A- 
meridi" a fost in măsură să 
vă sugereze câteva învățăminte 
pentru pregătirile viitoare ale 
lotului reprezentativ de la 
Deva. Care ar fi acestea ?

— Cel puțin in parte, preo
cupările noastre viitoare tre
buie si pornească de la faptul 
că întrecerile olimpice din a- 
cest an vor avea loc in „am
bianță americană*. Am in ve
dere, desigur, publicul, care se 
dovedește foarte receptiv la 
ceea ce execută sportivele. 
Știm foarte bine că exercițiile 
fetelor noastre se încadrează 
in haremurile de virf stabilite 
de federația internațională A- 
ceasta din punct de vedere teh
nic. Dar pentru ca si publicul 
să ne încurajeze, să fie alături 
de echipa noastră, va trebui sd 
lucrăm foarte mult pentru a- 
sigurarea unei virtuozități și 
amplitudini maxime in execu
ții, a unei precizii ireproșabile, 
a unei desăvirșite acurateți 
tehnice și, de ce să n-o spu
nem, a unei „prezențe scenice* 

ell mai atrăgătoare. Acestea 
sînt sarcini, de la care nu a- 
vem voie să facem nici cel 
mai mic rabat. Atit Laura Cu
tina, cit și Eugenia Golea au 
fost ovaționate la Madison 
Square Garden. Aceasta în
seamnă că gimnastica româ
nească va putea să ciștige pu
blicul american prin forța și 
măiestria fetelor noastre.

— Cum se desfășoară activi
tatea de pregătire la Deva, 
sînteți mulțumită de nivelul a- 
tins de componentele lotului ?

— Ecaterina Szabo, Lavinia 
Agache, Laura Cutina, Mihaela 
Stănuleț, surorile Camelia și 
Simona Renciu, Mirelâ Barbă- 
lată, Cristina Grigoraș, Lenuța 
Rus, Simoha Păucă și Eugenia 
Golea se află Intr-o bună dis-

cursă ca să rezolv totul intr-un 
final spectaculos. După cîteva 
{:ile doar. Ia „mondialele" de 
a East Rutherford mă aștepta 

o întrecere grea, cu unele din
tre cele mai bune crosiste ale 
lumii. Ciupria a fost, de aceea, 
o bună verificare pentru difi
cila dispută care a urmat și in 
care, spre bucuria mea, am iz
butit să ciștig pentru a doua 
oară titlul individual de cam
pioană a lumii. In altă ordine 
de idei insă, în ceea ce mă 
privește. îmi place— „bătaia" 
intr-o cursă, iar fiecare cursă 
e ceva nou. o altă „bătaie", 
îmi place mai ales crosul, unde 
timpul nici nu contează, pentru 
că, evident, împărtășesc opinia 
soțului meu, potrivit căreia nu 
te poți pregăti pentru o anume 
probă folosindu-te doar de 
mijloacele acelei probe. Or, 
pentru alergători, costul este un 
mijloc principal de pregătire—

I.P. Marieica, lasă-mă să duc 
eu „ștafeta- mai departe— Nu 
vrean să dau lecții altor colegi 
de-ai mei, dar prin folosirea 
crosului, ea mijloc de pre
gătire, se realizează volumul 
și intensitatea atit de ne
cesare antrenamentului din. 
prima parte a anului, pe su
portul căruia se pot clădi ul
terior, in primăvară și în vară, 
performanțele dorite și suc
cesele așteptate— Ceea ce am 
făcut cu Marieica. dar și cu 
alte eleve ale mele, ea aces
tea, eele mai noi. Paula Ilie și 
Lenuța Rață !

Romec VILARA

poziție de pregătire șt concurs, 
ele participi cu regularitate la 
programul de antrenamente și 
sint gata in orice clipă să-și 
încerce forțele — cu succes, 
sint convinsă — in orice între
cere internațională. In conti
nuare, vom pune accentul pe 
asigurarea unei bune pregătiri 
fizice, perfecționarea noilor e- 
lemente introduse in exerciții, 
șlefuirea permanentă a exer- 
cițiilor impuse și asigurarea 
unei inalte măiestrii în execu
tarea-exercițiilor la sol, armo
nizate acum pe noi acorduri 
muzicale. Dorim ca la apropia
tele Campionate internaționale 
ale țării noastre să facem o 
verificare utilă și concludentă 
a ceea ce am realizat pină a- 
cum și să stabilim prioritățile 
pentru etapa următoare.

— Cel mai important exa
men competițional al acestui 
an rămîne, desigur, concursul 
olimpic de Ia Los Angeles. 
Cum va aborda echipa noastră 
feminină această competiție ?

— După cum bine se știe, 
vom aborda Jocurile Olimpice 
de pe o prestigioasă poziție in
ternațională, in sensul că la 
ultimele campionate mondiale 
formația noastră a cucerit me
dalia de argint. De altfel, a 
fost interesant să constat că in 
comentariile ziariștilor sportivi 
americani, echipele Uniunii So
vietice și României erau cre
ditate in unanimitate cu cele 
mai mari șanse la locul I. In 
orice caz, colectivul nostru de 
tehnicieni evaluează cu lucidi
tate șansele fiecăreia dintre e- 
chipele participante si încearcă 
să aprecieze cit mai obiectiv 
posibilitățile de care dispunem. 
Valoarea fetelor noastre, talen
tul lor incontestabil, dăruirea 
cu care știu să lupte pentru 
culorile patriei, dorința de a 
repurta noi succese de presti
giu ne dau dreptul să aspirăm 
la un loc pe podium în disputa 
pe echipe. După cum bine au 
spus Ecaterina Szabo și Lavi
nia Agache, la Los Angeles NE 
VOM BAȚE PENTRU LOCUL 
I. Numai abordind in acest fel 
importantul examen din vară 
ne vom putea atinge obiectivul 
propus, acela' de a cuceri o 
medalie în întrecerea celor mai 
bune echipe feminine de gim
nastică. Bineînțeles, nu omi
tem șansele reale pe care Eca
terina Szabo,' Lavinia Agache 
și Laura Cutina le au și in 
întrecerea individuală.

Constantin MACOVEI

SPORTIVI
ROMÂNI

PESTE
HOTARE

Campioana lumii 
la crosul 

„Cinque mu li ne"
La o s apt amină după evolu

ția victorioasă la East Ruther
ford, în S.U.A.. unde a cîști- 
gat titlul de campioană mon
dială la cros, Marieica Puici 
ia startul acum într-o nouă 
competiție de amploare. Este 
vorba de tradiționalul cros 
„Cinque muline". care se des
fășoară mîine în împrejurimile 
orașului italian Milano.

Florin Gheorghiu 
învingător in turneul 

din Berlinul 
Occidental

Marele maestru Florin Gheor
ghiu a cîștigat turneul inter
național de șah din Berlinul 
Occidental, realizînd 6,5 puncte 
din 9 posibile (4 victorii și 5 
remize). Pe locurile următoare 
s-au clasat maeștrii internațio
nali Lau (R.F.G.) și Krusinski 
(Polonia). Marea maestră Mar
gareta Mureșan a realizat 3 
puncte în acest concurs mas-\ 
culin. Acest nou succes obți
nut de marele maestru Florin 
Gheorghiu confirmă rezultatul 
său de prestigiu din marele 
..open" de la Lugano (locul 2), 
unde i-a devansat, printre alții, 
pe marii maeștri Hort. Spaski 
și Korcinoi.

Gimnaste și gimnaști 
români 

la Moscova și Riga
Astăzi încep la Moscova tra- 

ditiona'ele Campionate interna
ționale de gimnastică ale U- 
niunii Sovietice, la care par
ticipă și sportivi din tara noas
tră. Este vorba de Marian Ri- 
zan, Marius Tobă și Adrian Că- 
pățină (la masculin), respectiv 
Daniela Silivaș, Raluca Bugner 
și Aurelia Dobre. în continua
re. in zilele de 3. 4 și 5 apri
lie. gimnastele și gimnaștii ro
mâni vor evolua în concursul 
internațional de la Riga.

„Olimpicii" judoka 
la „Internaționalele" 

R. F. Germania
Azi și mîine. la Koln. se vor 

desfășura Campionatele inter
naționale de judo ale R. F. 
Germania. La startul acestui 
turneu vor fi prezenți judoka 
din multe țări, printre care și 
din România : Gbeorghe Dani 
și Silviu Lazăr (cat. superușoa- 
ră). Constantin Niculae și Iile 
Șerban (semiusoară). Ștefan 
Nagy (ușoară). Mircea Frățică 
(semimijlocie). Costel Năftică 
(semigrea) și Mibai Cioc (grea). 
Sportivii noștri — componenti 
ai lotului olimpic — sînt înso
țiți de antrenorul Dorin Gavra.

Sportul]Pag.n3a
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ÎN SPORTURILE DE IARNĂ ESTE NEVOIE DE MAI MULTĂ MUNCĂ, PASIUNF, PERSEVERENTĂ, DISi 

DE RACORDARE LA PARAMETRII MONDIALI Al PREGĂTIRII SPECIEICE, DE DOTĂRI Șl EXPERIENȚĂ INTERNA

CE NE-A ARĂTAT 
OLIMPIADA ALBĂ

DE LA SARAJEVO?
La Sarajevo s-a demon

strat. o d^tă în plus, că o 
Olimpiadă modernă înseam
nă, în primul rînd, o impor
tantă desfășurare de mijloace 
pe care organizatorii le pun 
în mișcare pentru ca perfor
merii (și antrenorii lor) să 
se poată întrece în condiții 
optime, pentru ca cei mai 
buni să urce pe podium. 
Așa s-a petrecut și la Sa
rajevo — „cea mai bună 
dintre gazdele Olimpiadelor 
albe“ — conform afirmații
lor unanime. Aici s-au in- 
tilnit, cu puține excepții, 
într-o încleștare rar întîl- 
nită. 1510 concurenți din 49 
de țări, cei mai buni din 
lume. S-a văzut că, în a- 
ceste condiții, problemele 
gigantismului încep să a- 
tingă, de acum înainte, șț» 
variantele hibernale ale O- 
limpiadelor. Dar, la startul 
acestor uriașe competiții se 
aliniază nu numai un nu
măr impresionant de com
petitori, ci și o pleiadă de 
supercampioni, extrem de 
bine antrenați, beneficiind 
de ultimele descoperiri în 
materie de știință a pregă
tirii, de colaborarea com
plexă cu laboratoare de tot 
felul (biologice, medicale, 
biomecanice, fiziologice), fie
care avînd acumulată o 
mare experiență competi- 
țională. Bazate pe o aspră 
pregătire fizică generală și 
specifică de vară, concursu
rile cu adversari puternici 
an devenit un mijloc de
osebit de eficient de pro- 
'greș, nu numai în clasicul 
exemplu al probelor alpine 
(după modelul tenisului de 
cîmp) ci și la sanie, bob, 
patinaj artistic și viteză. A- 
cum, dezvoltarea așa-numi- 
tului „simț al lunecării" — 
valabil în majoritatea spor
turilor de iarnă — a de
venit scopul principal al su
telor de coborîrj la schi și 
patinaj, la bob și sanie, e- 
fectele nefaste ale vitezelor 
de peste 100 de kilometri pe 
oră asupra reacțiilor creie
rului puțind fi anulate doar 
prin repetări nenumărate în 
condiții specifice. Fără a- 
proximativ 5—600 de cobo- 
rîri, nici un sănier, nici 
un bober și nici un sla
lomist fără 25—30 de star
turi oficiale pe sezon nu 
pot emite pretenții de 
clasare în partea superioa
ră a clasamentelor. Or. 
o asemenea cantitate de 
travaliu nu poate fi efec
tuată într-un sezon olimpic 
decît dacă performerii lu
crează, la aceiași parametri, 
în toate cele trei ierni care 
preced fiecare ediție a J.O. 
Pe primul plan a trecut mun
ca în echipă, de organizarea 
și efectuarea întocmai a an
trenamentelor * unui sportiv 
ocupîndu-se formații inter- 
disciplinare, alcătuite din 
antrenori, medici, specialiști 
fizio-recuperatori, mecanici, 
personal administrativ, spe
cialiști dieteticieni. în plus, 
fiecare comitet olimpic na
țional depune, în scopul 
prezenței sportivilor din 
țara proprie în lupta pentru 
medalii și puncte, mari e- 
forturi tehnice pentru îm
bunătățirea permanentă a 
materialelor de concurs. Și 
chiar dacă F.I.B.T. s-a vă
zut, bunăoară, în situația de 
a interveni pentru a stopa 
avalanșa de noutăți tehnice 
care trec în plan secund ca
litățile și contribuția per
formerilor, ureînd inova
țiile de ultimă oră (și pre
țurile!) la rangul de cauză 
principală în obținerea vic
toriei, competiția materia
lelor rămîne un fapt real.

Marca performanță pri
mind îh foarte multe țări 
rang prioritar (discipline de 
vară și de iarnă în egală 
măsurăj, accesul Ia medalii 
și puncte olimpice a devenit 
rodul unor imense eforturi 
de tot felul, al unei înalte 
specializări, al investițiilor 
morale și materiale extinse 
Ia mai mulți ani de zile.

La întrecerile Jocurilor O- 
limpice de iarnă de la Sa
rajevo a fost prezentă o 

delegație alcătuită din 20 de 
sportivi români care au partici
pat la întrecerile de schi fond și 
alpin, patinaj viteză, biatlon, 
bob și sanie. Deși nu s-a aș
teptat de la sportivii români 
ciștigarea unor probe sau a 
unui număr însemnat de me
dalii, COMPORTAREA LOR 
GENERALĂ NU A AVUT DA
RUL SA SATISFACĂ. Nici 
unul dintre cele 6 sporturi nu 
a adus vreun punct și la prea 
puține probe prestațiile sporti
vilor noștri au fost cit de cit 
onorabile.

BOB. Echipajul de 4 (pilot : 
Dorin Degan, împingăiori : 
Cornel Popescu, Gheorghe Li- 
xandru, Costel Petrariu) a îeu- 
șit, o dată cu locul 7 în cla
samentul final, cea mai bună 
performanță românească de Ia 
Ion Panțuru încoace. Benefi
ciind de un bob competitiv, de 
construcție Podar, boberii noș
tri n-au fost întrecuți decît de 
echipaje din 4 țări : R.D.G., 
Elveția, U.R.S.S. si S.U.A. Pi
lotul Dorin Degan se află în 
progres și foarte puțin i-a lip
sit să aducă un punct delega
ției noastre. Dar, echipajul 
S.U.A. I (locul 11 după prima 
manșă !) a achiziționat pe loc 
un bob de . excelentă calitate 
și în următoarele 3 manșe a 
urcat pînă pe locul 5, împin- 
gînd echipajul românesc pe 
poziția a 7-a. La bob 2, cele 
două-echipaje, conduse de De
gan și de Ion Duminicel, n-au 
avut timpul material să se a- 
comodeze cu noile aparate, a- 
cestea aflîndu-se la dispoziția 
lor cu doar două zile înaintea 
începerii antrenamentelor ofi
ciale. Totuși, locurile ocupate 
în aceste condiții (18 — I. Du
minicel, 23 — D. Degan) au 
demonstrat posibilități de pro
gres, vizibil după numai două 
săptămîni, în „Cupa Carpați" 
desfășurată la Sinaia, cînd cele 
două echipaje ale noastre s-au 
situat pe primele locuri, după 
8 ani de încercări infructuoase.

GABRIELA HAJA

SANIE. Două clasări bune 
(locul 8 și locul 4), înaintea 
J.O., in două întreceri din 
„Cupa Mondială", ne dădeau 
oarecari speranțe într-o clasare 
onorabilă a dubloului de sanie 
alcătuit din loan Apostol și 
Laurenfiu Bălănoiu. In con
cursul olimpic însă, ambele 
manșe au fost executate cu 
-bilbîieli" în virajele 8 și 10 
(în a doua parte a traseului), 
nesiguranțe care au condus la 
pierderea a prea multe zecimi 
de secundă pentru a se mai 
putea emite pretenții la o cla
sare „de puncte". In conse
cință, un loc 11, modest față 
de posibilități și pretenții. Mai 
mult. loan Apostol a fost des

calificat în ultima manșă la 
individual, cînd s-a răsturnat, 
demonstrînd că cele doar a- 
proximativ 200 de coboriri e- 
fectuate în acest sezon i-au 
fost insuficiente pentru a-i 
consolida o „ținută de drum" 
sigură, curajoâsă, eficace. în 
schimb, la cei 18 ani neîmpli
niți, Gabriela Haja (experiență 
de concurs foarte redusă) a 
demonstrat o valoare poten
țială remarcabilă, alternîhd 
două manșe bune cu două mai 
slabe, pentru un loc final (14) 
insemnînd o clasare în prima 
jumătate a numărului de con
curente care au luat startul și 
un salt de 7 locuri față de 
precedenta prezență la J O., a 
unei săniere românce, la Lake 
Placid.
SCHI ALPIN. Locul 35 reali

zat de Liliana Ichim la slalom 
uriaș nu are darul, de a sa
tisface, chiar dacă îi a- 
duce «chioarei noastre 59 de

0 COMPORTARE GENERALĂ NESATISFĂCĂTOARE.
CARE TREBUIE EVITATĂ ÎN VIITOR

puncte F.I.S. și ii deschide 
perspectiva de a concura pe 
cheltuiala organizatorilor — ei, 
și încă unei colege — in „Cupa 
Mondială". Nu trebuie omis, 
însă, nici faptul că înaintea 
concursului olimpic, Liliana 
Ichim nu luase decît două 
starturi oficiale în întreceri de 
slalom uriaș. In schimb, cla
sările, mai mult decît modeste, 
ale băieților (Balazs — locul 
42, Bâră — locul 46. la dis

Echipajul bobului de 4, condus de Dorin Degan, a avut o com
portare satisfăcătoare la Olimpiada de la Sarajevo, demonstrînd 

că această disciplină e pe cate să revină in elita mondială

tanță mare de cîștigător, la 
slalom uriaș) precum și desca
lificările lor și ale Lilianei 
Ichim la slalom special (probă 
pentru care aveau, oricum, o 
pregătire mal bună, mai înde
lungată) au dezamăgit profund. 
Imposibilitatea de a se concen
tra în cursă, lipsa de forță în 
regim specific, absența acelei 
„răutăți" pozitive pentru un 
performer, a tăriei morale de 
a te bate pînă la ultima pică
tură de energie pentru a ter
mina cursa, pentru a te clasa 
cit mai bine au determinat o 
comportare foarte slabă a schi
orilor alpini, mai cu seamă pe 
pirtia de la Bjelasnica. Alpinii

Examenul olimpic, cel mai 
important criteriu — cu 
adevărat obiectiv de de

terminare a valorii reale a 
unui performer — n-a fost 
nici de astă dată trecut de 
către sportivii români, din a- 
celeași vechi cauze, nu o dată 
evidențiate. Practicanții spor
turilor de iarnă din țara noas
tră NU EFECTUEAZĂ O CAN
TITATE DE MUNCA RACOR
DATĂ LA CERINȚELE IN
TERNAȚIONALE. Nu poate fi 
negat faptul că la noi iernile 
nu sînt, în general, geroase 
și nici bogate in zăpadă, incit 
să se asigure o pregătire în
delungată a unui număr mare 
de sportivi, în condiții speci
fice, în stațiunile montane ale 
Carpaților. Pe de altă parte 
însă, e la fel de adevărat că, 
din motive subiective, lunile 
friguroase și cu zăpadă nu 
sînt precedate de o pregătire 
PE USCAT cu adevărat pro
ductivă, pentru dezvoltarea for
ței și rezistenței generale, a 
calităților motrice, a valențe
lor psihice de care au atîta 
nevoie sportivii în concursurile 
oficiale. S-a văzut la Sarajevo 
că alpinii Balazs, Bâră, Liliana 
Ichim, fondista Elena Reit, pa
tinatorii Jenei și chiar Kopacz, 
biatlonistii Berdar. Todașcă, 
Rădulescu Forika au fost lip
siți, în primul rind, de forță 
și de rezistență, adică de acele 
calități care se cultivă mai cu 
seamă în perioadele premer
gătoare sezonului alb. Nu in- 
tîmplător, cele mai bune re
zultate au fost obținute de 
boberi : ei au muncit cu rîvnă 
în vară, alergînd (au partici
pat chiar la campionatele na
ționale de atletism !), ridicînd 
mii de tone, împingînd de sute 
de ori bobul pe uscat, la Si
naia. Asta s-a văzut pe pîrtia 
de la Trebevici, unde boberii 
români au avut în fiecare 
manșă starturi excelente, unde 
au... economisit zecimi pre
țioase. In schimb, „ieșirile în 
decor" ale schiorilor alpini își 
au motivația mai cu seamă in 
lipsa de rezistență, chiar dacă 
se afirmă că, în general, a- 
ceste accidente sint cauzate de 

noștri mai sînt încă posesorii 
unui stil desuet de a traversa 
porțile, romantic, lipsit de e- 
ficiență. Ei nu atacă direct 
jaloanele, înlăturîndu-le cu 
pumnul sau cu gamba din ca
lea lor într-o parcurgere a 
traseului cît mai puțin ondu
lată, în linie cit mal dreaptă.

SCHI FOND. Nu se poate 
spune că reprezentanta noastră 
la Jocurile Olimpice de la Sa
rajevo, Elena Beii, nu a avut 

condiții bune de pregătire. A- 
nul acesta a fost zăpadă mai 
din belșug ca în precedenții, 
ea și antrenorul său de la lot 
au avut la dispoziție perioade 
de pregătire peste hotare mai 
lungi decît în sezoanele pre
cedente. A fost folosită în a- 
ceastă ultimă toamnă și o zonă 
nouă de antrenamente ce se 
pot desfășura în condiții ex
celente, în regiunea Piatra 
Fîntînele, din județul Bistrița- 
Năsăud. Și totuși, alături de 
cele mai bune alergătoare ale 
lumii, Elena Reit a părut lip
sită de forță, de vioiciune, de 
rezistență. Traseele concursuri
lor olimpice s-au dovedit mult

MARII CAMPIONI ÎȘI PREGĂTESC TEMEINIC, > 
PERFORMANTELE NOTABILE PENTRU SEZONUT DE

o redusă pregătire specifică pe 
zăpadă. Elena Reit n-a fost 
depășită la capitolul tehnicii 
de alunecare, ci la cel al ca
pacității de a trece cu brio 
urcușurile dificile ale traseelor 
olimpice. Or, în ultimă in
stanță, aceasta înseamnă tot o 
activitate redusă în timpul 
verii, absența* unei baze fizice 
solide pe care să se grefeze 
iarna pregătirea specifică. Vlă- 
guiți au părut și patinatorii 
(deși, în cazul lor, deficien
tele privesc mai degrabă virful 
de formă), dar mai cu seamă 
biatloniștii. După părerea noas
tră, principala piedică din ca
lea împlinirii obiectivelor a- 
cestora din urmă tine de a- 
lergarea pe schiuri : 7 pînă la 
10 minute sînt risipite de biat
loniștii noștri pe traseu ! Ei 
nu au o capacitate de efort 
mare, care să Ie permită nu 
numai să rămină în apropierea 
adversarilor lor la alergare, ci 
in același timp să-i aducă 
proaspeți în poligon unde, re- 
venîndu-și rapid, să greșească 
mai puțin. Cauza acestei ne- 
impliniri tot î® sezonul estival 
trebuie căutată !

ORGANIZAREA DEFEC
TUOASA A PROCESULUI DE 
PREGÂTIRE în majoritatea 
sporturilor cu care ne-am pre
zentat la Sarajevo se află Ia 
baza altor deficiențe. Este e- 
videntă absența caracterului 
profund științific pe care tre
buie să se fundamenteze fie
care antrenamient, fiecare ciclu 
săptămînal și fiecare perioadă 
mai lungă de pregătire. Antre
norii de schi-fond și biatlon 
în principal n-au ținut cont 
că cel mai simplu precept al 
pregătirii științifice recomandă 
ca numărul kilometrilor de la 
antrenamente să fie sensibil 
mai mare decît cel din concurs. 

prea dificile pentru campioana 
noastră, cu urcușuri prea greu 
de escaladat. S-a demonstrat 
astfel că pregătirea Elenei Reiț 
n-a fost făcută, cantitativ și 
calitativ, în condiții de dificul
tate sporită. Față de pretențiile 
unei întreceri olimpice, numă
rul de kilometri și intensitatea 
lucrului au fost sub cerințe.

BIATLON. Comportarea ge
nerală nesatisfăcătoare a biat- 
loniștilor (locuri în a doua 
jumătate a clasamentelor in
dividuale, locul 13 la ștafetă) 
a fost cauzată, în primul rînd, 
de faptul că, după mai mulți 
ani de întrerupere a contacte
lor cu biatlonul internațional, 
colectivul de antrenori n-a știut 
să apeleze la cele mai eficiente 
metode de aducere mai rapidă 
a componenților lotului olimpic 
la un nivel valoric acceptabil. 
Lipsa de fermitate in respec
tarea programelor inițial, alcă
tuite și acceptate (s-a mers 
pînă la a fi „învoiți" sportivi 
de la testele de control), can
titatea insuficientă de cartușe 
trase la antrenamentele de tir 
(lotul nu a avut un antrenor 
specializat pentru tragerea la 
țintă, după cum nu a avut 
nici un medic afectat în mod 
special), absența unei colabo
rări sțăînse cu specialiștii Cen
trului de cercetări și ai Cen
trului de medicină, consfințită 
mai cu seamă prin soluții prac
tice, oferite procesului și pro
blemelor ivite în pregătire, au 
îngreunat vizibil un progres 
dorit și posibil.

PATINAJ VITEZĂ. Multă a- 
mărăciune a produs evoluția, 
mai ales în proba sa favorită, 
5 000 m, a medaliatul cu bronz 
la C.E., Tibor Kopacz. Că an
trenorul său Dan Lăzărescu și 
medicul Gheorghe Ionescu nu 
stăpinesc încă problema — 
complicată, e adevărat — a 
vîrfului de formă e clar. în
trebarea este însă : cum de 
cei doiv specialiști' n-au învă
țat nimic din experiența si
milară (la fel de neplăcută) a 
anului trecut cînd lucrurile 
s-au petrecut exact la fel, după 
locul 5 la „europene" venind 
un loc 19 la „mondiale" ?! Așa 
cum s-au petrecut lucrurile, 
oricine poate fi înclinat să 
creadă că pregătirea pentru 
campionatele europene a inte
resat în mai mare măsură cu
plul Lăzărescu-Kopacz, decît 
cea mult mai importantă, în 
vederea Jocurilor Olimpice 1
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Pot spune acești antrenori cu 
mina pe inimă că sportivii lor 
au alergat cînd au avut la în- 
demînă zăpadă suficientă, în 
țară sau peste hotare, atît cît 
ie pretindea o pregătire cu a- 
devărat intensivă ? Pe de altă 
parte specialiștii noștri nu 
manifestă acea elementară cu
riozitate pentru ce este nou in 
lume în sportul lor. Antreno
rul Gheorghe Gârniță, de pildă, 
a fost un excelent sportiv, știe 
biatlon, nu încape îndoială, dar 
de cînd a încetat activitatea 
competițională s-au schimbat 
multe în materie de pregătire... 
El și colegul de la lot, C. Ar- 
ghiropol, doresc să facă multe 
pentru biatlon, dar fără a se 
pune Ia punct cu noutățile, 
fără a conlucra strîns cu cer
cetarea științifică nu prea se 
mai poate face mare lucru. 
Sigur, nu sînt ei singurii vi- 
novați că brigăzile interdisci- 
plinare i-au vizitat prea rar, 
sau că lotul olimpic de biatlon 
n-a avut un medic permanent. 
E cert, însă, că punerea la 
punct cu ultimele noutăți în 
materie de știință a antrena
mentului rămîne — în cazul 
lor și al multor antrenori de 
loturi olimpice — un dezide
rat.

Tot de caracterul științific al 
pregătirii aparține și realizarea 
vîrfului de formă, în care s-a 
dovedit deficientă și echipa de 
specialiști care s-a ocupat de 
patinatorii de viteză. Dar, in 
cazul patinajului, trebuie puse 
și alte probleme. Bunăoară, a- 
ceea a atmosferei generale care 
a existat în lot, îrilre compo
nenței săi pe de o parte și 
între antrenori și sportivi pe 
de alta. O anumită stare de 
suspiciune privind o așa-zisă 
„atitudine preferențială" a an
trenorului față de un sportiv 
sau altul a existat în preajma
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PORNIT SPRE LAKE CASSITASAU
Sna-după-amiază pe lacul 

la lucru pe caiacisti si pe
numai 4 luni pînă la startul 

ționdial,

PE LACUL. SNAGOV, AmBÂRCAȚIILE

ai sînt
marii întreceri a sportului
Jocurile Olimpice de vară de la Los 

Angeles. Deci 4 luni, dar cei aflați in în
trecere eu timpul, sportivii candidați -la lo
tul olimpic si antrenorii lor, vorbesc de zile, 
de ore...

Am fost într-o 
gov. să-i vedem _ _
canoisti. să le vedem pe canotoare, sportivi 
și sportive cu un vrednic palmares interna
tional si. mai presus de toat? cu o mare si 
fierbinte dorință de a reprezenta cu cinste 
sportul românesc, patria iubită, la Los An
geles.

„FLOTILA DE AUR“ DOREȘTE
SÂ-SI CONFIRME RENUMELE
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Zile de primăvară pe lacul 
Snagov, cu soare mult. cu 
sălcii înverzite cu zeci de am- 
barcatii pe apă. Cele mai multe 
par a părăsi pontoanele albite 
de valuri, din dreptul „bazei 
vechi". Sînt caiaciștii și ca- 
noistii din „flotila de aur", 
care, vara trecută, la campio
natele mondiale de la Tampere, 
au cucerit trei medalii de aur, 
trei de argint și trei de bronz.

Urmărim dintr-o șalupă 
sprintenă. caiacele si canoele 
care, cînd în sir indian, cînd 
aliniate ca la start, străbat cu 
iuțeală întinderile apei. Ivan 
Patzaichin este , inconfundabil. 
chiar dacă se află în mijlocul 
unui pluton numeros de ca
noe. chiar dacă trage pe sim
plu. La ultimele C.M.. de pe 
lacul Kaukajarvi. marele nos
tru campion a cucerit medaliile 
cu numărul 26 si 27 din prodi
gioasa Iui carieră. „La Jocuri
le Olimpice de Ia Los Angeles
— ne spune Ivan Patzaichin
— va fi ultima si cea mai 
strălucitoare medalie din acti
vitatea mea. Voi lupt» pentru 
ea împreună cu tenacele To
ma Simionov. încă din prelimi
nariile probei de canoe dublu 
1 000 m. Va fi extrem de greu, 
dar cu atît mai frumos 1“

Către prînz. soarele arde ca

vara pe lacul Snagov, caiaciștii 
și canoiștii care au „arat" la
cul în lung si lat se reîntorc 
la „baza veche". Vîslesc scurt, 
deloc forțat. cu graba omului 
care știe că pornește la drum

simplu — 500 m și una de ar
gint in finala cursei de canoe 
simplu — 1000 m. Bine legat, 
Costică Olaru nare un luptător 
la categoria mijlocie. Un luptă
tor. însă, care înțelege prin

Ivan Patzaichin și Toma Simionov. un dublu cunoscut 
pe toate pistele nautice

Costică Olaru — „sprinterul nr. 1“ al canoei de simplu
lung, anevoios. Toma Simionov 
îsi „asmute" canoea după Cos- 
tică Olaru, marea surpriză de 
la C.M. din Finlanda : o me
dalie de aur în proba de canoe

„tuș" desprinderea de adversar 
încă din start, apoi sprintul 

/susținut, aproape dîntr-o răsu
flare. cu corzile mușchilor 
gata să sară1. Ambițios, sîrgu-

incios si combativ. Costică O- 
laru se pregătește pentru prima 
lui medalie olimpică.

Prin dreptul malului, rînduit 
cu trestii cîntătoare în bătaia 
vîntului. trec acum tinerii me- 
daliati cu aur în proba de 
caiac 4 — 1 000 m la campio
natele mondiale din vara tre
cută :* Angelin Velea, Ionel 
Lețcaie. Ionel Constantin si 
Nicolae Fedosei. Pe Lake Ca- 
sitas băieții se vor alinia la 
sfertul aceleiași probe, cu spe
ranța de a cuceri o medalie 
olimpică. Se pregătesc pentru 
marea confruntare nautică de 
la Los Angeles si ceilalți me- 
daliati la ultimele campionate 
mondiale : Gheorghe Titu,
Dumitru Bețiu, Feodor Gurei.

în bătaia soarelui de primă
vară. caiacele fetelor par niș
te suveici strălucitoare ce țes 
continuu fire nevăzute pe pîn- 
za albastră a cerului. E lotul 
olimpic de caiac fete. Printre 
ele : Maria Ștefan (medaliată 
cu bronz, la C.M. de la Tam
pere. în proba de K1 — 500 m), 
Agafia Buhaev-Constantin, Te- 
cla Borcănea-Marinescu, Maria 
Ștefan, Nastasia Ionescu (de 
asemenea medaliate cu bronz

în proba de K4 — 500 m). Pen
tru Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. caiacistele se 
pregătesc îndelung si asiduu, 
drumul spre medalii nefiitnd 
deloc ușor si deloc singuratic.

Pe lacul Snagov. reîntîlnirea 
cu timpul frumos, cu primă
vara a fost întotdeauna o săr
bătoare cinstită prin trudă de 
așii padelei si pagaiei noastre. 
Urmează un nou sezon nautic, 
cu multe concursuri internațio
nale puternice, cu numeroase 
piste de control menite să ve
rifice stadiul de pregătire a 
sportivilor pentru ediția de la 
Los Angeles a Jocurilor' Olim
pice. O linie ușor înălțată, că
tre coltul de sus al graficului 
de pregătire arată că startul 
este de bun augur. E meritul 
sportivilor. al comipetenților 
tehnicieni, antrenorii Manoilă 
Milicin, Gheorghe Simionov, 
Aurel Vcrnescu, Alexandru 
Skurka, Ștefan Pocora.

Așadar, din nou zile fru
moase pe lacul Snagov. Zile 
pline, cu multă activitate pe 
apă. cu toate bazele nautice 
deschise, cu „flotila de aur" 
în drum spre noi medalii olim
pice !
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Elena Horvat și Rodica Ar- 
ba aspiră la o medalie in 
finala olimpică a probei de 

2 rame

CANOTOARELE VÎSLESC PUTERNIC SPRE MARILE PERFORMANTE
Canotoarele care au evoluat anul trecut 

pionatele mondiale de la Duisburg vîslesc 
pe lacul Snagov. Vîslesc puternic, cu gîndul la ma
rea întrecere nautică ce se va desfășura între canioa- 
nele fierbinți ale Californiei. în prima săptămînă a 
Jocurilor Olimpice de la Los Angeles. Echipajele au 
ieșit pe apă cind ghețurile încă mai stăruiau pe sub 
maluri, cînd vînturile ridicau schifurile pe creste 
de valuri, cînd ploaia și ninsoarea țineau morțiș să 
asiste — separat ori împreună — la fiecare antre
nament. Acum, impermeabilele, treningurile cele 
groase au mai puțină căutare, fetele au început să 
prindă bronzul primelor zile - de primăvară. E semn 
că noul sezon de canotaj începe curînd !

La marea rega
tă de pe Lake 
Cassitas. școala de 
canotaj din Siliș
tea Snagovului va 
trimite. desigur, 
cele mal silitoare, 
cele mai bune e- 
leve : premiantele 
de la ultimele 
campionate mon
diale, dar si aspi
rantele la noi me
dalii S-a pregătit 

— si în continuare se pregă
tește pînă la amănunt — tot 
ce este legat de viitoarea re
prezentare a canotajului româ
nesc la Jocurile Olimpice de 
vară. Pînă si desprinderea zii-

la cam- 
din nou

nică de ponton a ambarcați- 
ilor se face, parcă. în ordi
nea desfășurării probelor în
scrise in programul olimpic. în- 
tîi, ambarcația de 4+1 rame : 
Olga Bularda, Maria Fricioiu, 
Chira Apostol. Florica Lavric, 
Viorica Vereș-Ioja. Anul tre
cut. în finala de la Duisburg, 
echipajul a condus tot timpul 
un valoros pluton de canotoare 
(din Canada. S.U.A., Bulgaria), 
iar în final — printr-un exem
plar efort, printr-o mare vo
ință — a întrecut si puternica 
ambarcațiune a Uniunii Sovie
tice. cucerind medalia de ar
gint. Acum. în lunga lor cursă 
către o nouă medalie, fetele 
vîslesc mult mai încrezătoare 
în forțele lor.

Zile frumoase pe lacul Snagov, activitate rodnică la canotaj La „baza nouă“ — o ultimă verifi
care a ambarcațiilor înainte de ieșirea pe lac

In dreptul „bazei noi" se mai 
avîntă spre larg schiful de 2 
vîsle (Elisabeta Oleniuc, 
rioara Ciobanu-Popescu), 
daliat cu bronz la 
campionate mondiale. Oamenii 
apelor au fețele mai aspre, 
căutătura scifrtă iar ..Arta con
versației" aici, pe Siliștea Sna- 
govului, este departe de ceea 
ce se joacă la Teatrul Giulești. 
Si totuși, de cite ori reporterul 
aduce vorba despre acest tînăr 
echipaj, pe chipurile tehnicie
nilor înflorește un 
cum se spune că. 
ziasmul ei de a se 
mai bine. Marioara 
Popescu se autodepășește în- 
tr-atît, îneît... nu mai respec
tă1 Indicațiile antrenorilor. Eli
sabeta Oleniuc, 
respectă graficul de pregătire 
întocmai, dar se 
îndeaproape de... limitele posi
bile ale omului. Oricum, echi
pajul se completează armonios, 
aspiră la o medalie olimpică.

Văzut de pe mal, schiful de 
2 rame pare un tot. perfect 
sincronizat, masiv prin forța 
loviturilor sale*. Rodica Arba 
si Elena Horvat au devenit, 
vara trecută. vicecampioane 
mondiale la această probă, 
problemele personale nu con
stituie un lest pe drumul afir
mării. iar dacă totul va merge 
conform planurilor...

Pe Iac, soarele arde mai 
ternic. apa — primenită 
zăpezile iernii — miroase 
proaspăt. în fierbințeala raze
lor se pare că Valeria Răcilă 
se simte cel mai bine. Duisbur- 
gui a rămas undeva, 
la orizont prinde tot mai mult 
contur Los Angeles. „Vă sîn- 
tem recunoscători — își încheie 
Barbara Murruy (din Comitetul 
de Organizare al LfO. 1984) re
centa sa scrisoare către Comi
tetul Olimpic Român — pentru 
orice date biografice pe 
le considerați importante 
vederea întocmirii 
lui oficial 
din 1984) 
canotoarea 
Cele bune

Ies pe apă 
de 4+1 vîsle 
4. respectiv 5, 
Duisburg). Printre canotoare : 
Srrfia Corban, Camelia Diaco- 
nescu, Anișoara Șorohan. Ioa
na Badea, Aurora Darko-Pleț-
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ca. Adriana Chelariu. Mihaela 
Armășescu. Lucia Sauca. An
trenorul emerit Victor Mociani 
Va definitiva aceste două echi
paje mai către vară, după re
gatele Lucerna si Griinau. du
pă multe alte întreceri si piste 
de control. Nu sînt singurele

Valeria Răcilă fi schiful ei.

semne de întrebare care aș
teaptă răspuns. Un caiet întreg 
cu alte numeroase probleme aș
teaptă rezolvare^ din partea 
celor care se ocupă cu ceea ce 
numim .prestări servicii sport". 
I-am văzut prima finală : cine
va scrisese apăsat si nervos : 
pistă de 1 000 m (de măsurat 
si balizat). pistă transversală 
pentru vint lateral (idem), 
nometre (de reparat) etc.

Așadar, din nou soare 
lacul Snagov, cu echipaje
lentate. harnice si ambițioase, 
care vîslesc cu încredere spre 
țărmul marilor performante.

cro-

p< 
ta-

Reportaje : Vasile TOFAN
Fotografii de : I. MIHAICA, 

D. NEAGU, V. BAGEAC



Campionatele de volei — Divizia ,,A“

LA SIBIU, DERBYUL ETAPEI:
LIBERTATEA-DINAMO (f)C.S.M.

Milne. o noua etapă In cadrul 
campionatelor naționale de vo
lei : a 20-a, la masculin, si « 
21-a, la feminin.

Dintre meciurile programate se 
distinse în mod special cel de 
la Sibiu. unde echipa locală 
C.S.M. Libertatea — merituoasa 
formație sibiană se află acum pe 
locul doi al clasamentului —, va 
întilnl lidera, Dinamo București, 
campioana țării. De o parte a II- 
leului se va afla echipa care a

FEMININ
Sibiu:
Bacău:
Craiova:
Galați:
Iași:
București:

C.S.M. LIBERTATEA
ȘTIINȚA 
UNIVERSITATEA 
C.S.U. I.M.N. 
PENICILINA 
FLACARA ROȘIE

(Sala M.I.U. — ora 10)
MASCULIN

Baia Mare:

Tg. Mureș:
P. Neamț: 
Oradea: 
București:

EXPLORĂRI
ȘTIINȚA MOTORUL 
A.S.A. ELECTROMUREȘ 
RELONUL SA VIN EȘTI 
C.S.U. ALUMINA 
DINAMO

(Sala Dinamo — ora 10)

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SCHI FOND SENIORI
PREDEAL, 30 (prin telefon). 

Pe traseele de pe Valea Rîș- 
noavei, din apropierea Predea
lului. s-au desfășurat întrece
rile probei de 15 kilometri din 
cadrul Campionatului național 
de schi fond al seniorilor. Con
cursul a fost dificil, necesitind 
din partea competitorilor efor
turi fizice In special, întrucît 
pe unele porțiuni traseul a fost 
înghețat (la adăpostul pădurii), 
iar pe altele cu zăpadă moale, 
udă. Și de astă dată Gyula 
Kiss (A.S.A. Brașov) s-a impus, 
intrind în posesia celui de al 
doilea titlu (după cel cîștigat 
în prima zi, la 30 km). O plă

„CUPA DINAMO" LA SCHI ALPIN
La Poiana Brașov au luat 

sfîrșit întrecerile de schi al
pin dotate cu „Cupa Dinamo". 
In ultima zi s-a disputat slalo
mul special pentru băieți si 
fete. Cursele au avut loc în 
două manșe (a cite 59 porți) 
pe pîrtia de sub gondole. La 
fete a cîștigat Carmen Cozma, 
in timp ce la băieți s-a impus 
Carol Adorjan. REZULTATE 
TEHNICE : fete : 1. Carmen
Cozma (C.S.Ș. M. Ciuc-A.S.A.) 
1:46.37. 2. Delia Parate (Dina

ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

iarnă a „Dac .dei“, care a cu
prins, în numeroase întreceri, 
circa 2 000 300 de cetățeni din 
toate județele tării. De un 
frumos succes s-au bucurat, 
.îndeosebi, m .ifestările spor
tive de iarnă desfășurate la 
Vatra Dornei, Suceava, Izvorul 
Mureșului, Predeal, Miercurea 
Ciuc, Harghita, Cimpulung 
Moldovenesc, amplele acțiuni 
de învățare a schiului (peste 
100 000 de preșcolari și școlari) 
și patinajului (130 000 de par- 
ticipanți), ca și finalele pe țară 
organizate de unele organizații 
și departamente cu atribuții in 
mișcarea sportivă.

Au fost, de asemenea, relie
fate o serie de lipsuri, care se 
cer grabnic analizate și, firește, 
eliminate. Este vorba, printre 
altele, de atenția insuficient 
acordată, încă, etapelor de 
masă, de slaba inițiativă pen
tru amenajarea bazelor spor
tive simple, de preocuparea 
necorespunzătoare pentru des
coperirea elementelor dotate 
pentru activitatea de perfor
manță din sporturile de iarnă. 
Toate aceste aspecte generale, 
ca și cele desprinse din ana
liza activității unor comisii ju
dețene (Neamț, Sibiu, Caraș- 
Severin) s-au constituit într-o 
experiență folositoare, credem, 
și pentru etapa de vară, care 
va debuta mîine în numeroase 
localități ale țării.

Comisia centrală de organi
zare a „Daciadei" a stabilit, cu 
această ocazie, importante mă
suri pentru ca, odată cu star
tul întrecerilor de vară, să se 
realizeze — prin desfășurarea 
marii competiții naționale — o 
nouă calitate in întreaga acti
vitate de educație fizică șî 
sport, care va cuprinde nu
meroase acțiuni sportive oma
giale organizate în întîmpina- 
rea celei de a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și anti- 
impcrialistă si a celui de al 

reușit — singura, in ultimii 5 ani 
— să întreacă (anul trecut, In 
turneul final desfășurat la Con
stanța) pe campioană. Meciul va 
fl condus de către arbitrii S. Po
pescu (din Constanța) șl O. Ma- 
nlțiu (din Brașov).

Un plus de interes îl prezintă 
Si meciurile : Universitatea Cra
iova — Chimia Bm. Vîlcea (f) : 
Dinamo — Tractorul Brașov, ști
ința Motorul Baia Mare — Elcond 
Dinamo Zalău, C.S.U. Alumina 
Oradea — Steaua. (M. FR.)

— DINAMO BUC.
— CALCULATORUL BUC.
— CHIMIA RM. V.
— FARUL C-ȚA
— CHIMPEX C-TA
— MARATEX B. M.

— CALCULATORUL BUC.
— ELCOND DINAMO ZALÂU
— UNIV. C.F.R. CV.
— C-S .M.U. SUCEAVA
— STEAUA
— TRACTORUL BV.

cută surpriză, ocupantul locului 
doi — dinamovistul A. M»ldo- 
veanu. REZULTATE TEHNICE, 
15 km : 1. G. Kiss (A^-A. Bra
șov) 42:11. 2. A. Moldoveana 
(Dinamo Brașov) 42:58, 3. L 
Lestyen (A.S.A. Brașov) 43:00, 
4. A. Csalla (Dinamo Brașov) 
43:29, 5-8. V. Băjenariu și Gh. 
Berdar (ambii A.S.A. Brașov) 
43:41, 7. I. Lungociu (Dinamo) 
43:55. 8. N. Stoian (A.S.A. Bra
șov) 44:24, 9. M. Ciocă (AS A.) 
44:52.

Peste 70 de concurent! au luat 
parte la concursul de schi do
tat cu „Cupa B.T.T. Pirinl 
Rece“, la care au fost prezenți

mo) 1:46,97. 3. Suzana Nagy
(C.S.Ș. M. Ciuc-A.S.A.) 1:48,18, 
4. Mihaela Fera (Șoimii Sibiu) 
1:48,59, 5. Adriana Macrea (Șoi
mii Sibiu) 1:49,14, 6. Claudia
Postolache (Dinamo) 1:49,92 ; 
băieți : 1. Carol Adorjan (A.S.A) 
1:45,02. 2. Mihai Biră (Dinamo) 
1:45,31, 3. Vili Podaru (Dina
mo) 1:46,13. 4. Dorin Dinu
(A.S.A.) 1:46,44. 5. Ion Frățilă 
(AS. A.) 1.49.53. 6. Viorel Con
stantin (Dinamo) 1:49.79.

XIII-lea Congres al partidului.
Se cere tuturor comisiilor 

județene, tuturor organizațiilor 
sportive și celorlalți factori cu 
atribuții o intensificare a e- 
forturilor, acțiunilor și iniția
tivelor de cuprindere iu între
cerile etapei de vară a „Da
ciadei" a întregului tineret, a 
maselor largi de oameni ai 
muncii, prin realizarea inte
grală a competițiilor de masă 
și de performantă prevăzute în 
calendarul sportiv central și in 
cele locale. Sarcini crescute re
vin asociațiilor sportive și con
siliilor locale pentru educație 
fizică și sport, care vor trebui 
să organizeze sâptâminal cro
suri de masă, sub genericul, 
„Aleargă pentru sănătatea ta 
întreceri la diferite probe at
letice, divizii locale pe muni
cipii și orașe, cu mai multe 
etape — pină la sfirșitul anu
lui, drumeții, excursii și ac
țiuni cicloturistice, campionate 
școlare în toate unitățile de 
învățămînt, trecerea normelor 
Complexului polisportiv „Sport 
și sănătate". Alte măsuri vi
zează domeniul sportului de 
performanță, asigurarea carac
terului unitar al acestei acti
vități, astfel ca toate compe
tițiile cuprinse în calendarul 
anual să fie integrate în cadrul 
„Daciadei", lărgindu-se astfel 
baza de selecție cu elemente 
tinere, talentate care să poată 
fi nominalizate în secțiile clu
burilor și în loturile reprezen
tative ale țării.

Primim de cîteva zile, la re
dacție. vești din diferite ju
dețe despre intense pregătiri 
desfășurate pentru un start cit 
mai bun în etapa de vară a 
„Daciadei" ; au fost stabilite și 
principalele acțiuni pentru tri
mestrul care începe mîine. Sînt. 
și acestea, semne că, în acest 
an aniversar, „Daciada" va cu
noaște un nou și puternic avint 
pe drumul afirmării ei ca o 
uriașă mișcare sportivă de 
masă, a adevărată „Olimpiadă 
a sportului românesc".

în Diyizia ,,A“ de rughy

0 ETAPĂ CU MULTE PARTIDE DE ATRACȚIE
SERIA I

București: R.C. GRIVIȚA ROȘIE (locul 4) — FARUL (3)
stadion Parcul copilului, ora 10; arb. șt. Crăclunescu (Buc.); In tur: 
6—24.
C.S.U. SP. STUD. C-ȚII (9) — ȘTIINȚA PETROȘANI (7) 
Compl. sp. Tel, ora 10; V. Chirondojan (C-ța); in tur: 3—7. 
Sibiu: C.S.M. (6) — STEAUA (2)
teren Dumbrava, ora 9,30; Th. Witting (Buc.); în tur: 3—38.
Bala Mare: ȘTIINȚA CEMIN (5) — DINAMO (1)
teren Recea, ora 11; Const. Udrea (Buc.); în tur: 3—24.
Timișoara: POLITEHNICA (10) — POLITEHNICA IAȘI (8) 
stadion 1 Mal II, ora 10; I. Vasilică (Buc.); in tur: 4—22.

SERIA A ll-a
București: M.G. OLIMPIA (8) — GLORIA P.T.T. ARAD (2) ✓
stadion Olimpia, ora 10; C. Cristăchescu (Buc.); în tur: 9—16. 
Blrlad: RULMENTUL (1) — T.C. IND. MIDIA (5)
stadion Rulmentul, **>ra 9,30; I. Davidolu (Buc.); în tur: 0—14.
Cluj-Napoca; UNIV. 16 FEBRUARIE (6) — RAPID BUCUREȘTI (7) 
stadion Babeș-Bolyai, ora 11; Fl. Zamfirescu (C-ța); în tur: 19—20. 
Buzău: RAPID (10) — C.S.M. SUCEAVA (3)
teren Chimia, ora 13; C. Stanca (C-ța); în tur: 6—13.
Cugir: METALURGISTUL (9) — VULCAN (4)
teren Metalurgistul, ora 13; Al. Pavlovici (Buc.); în tur: 6—16.
Etapa a 14-a a Diviziei ,A“ de 

rugby prezintă cel puțin trei 
puncte de atracție. Mai întîi. 
meciul de la Bala Mare, acolo 
unde Știința CEMIN va căuta să 
.încurce* calculele actualului li
der, Dinamo. Studenții mineri, 
care știu să se mobilizeze ori de 
cite ori întilnesc formații valo
roase, sînt. realmente, capabili 
de o surpriză, cum au mal rea
lizat în campionat... După aceea, 
partida de la Sibiu, dintre C.S.M.

reprezentanți ai unor asociații 
sportive din Predeal si Brașov. 
Ciștigător.i probei de slalom 
băieți : pini ta 1» ani : D. Ra
dulescu ; peste 18 ani : V. Ma
xim ; 28—38 de ani : C. Boncu; 
30—W de ani : L Mușat : 48—58 
de ani ; I- Vintilă ; 58 <8 de 
ani : D. Cincu : 68—78 de ani : 
P. Patrăulea : peste 70 de ani : 
L Purlea ; fete, avansate : Nuti 
Pucheanu ; ineepitoare : Tama
ra Nițoiu.

L CODLEANU. coresp.

Miine, in Capitală fi in fără

BOGAT PROGRAM COMPtTIJIOm DI HANDBAL
Duminică se va desfășura ul

tima etapă (a XVT-a) a cekd 
de al doilea turneu al Cam
pionatului femmin de handbal 
Divizia „A". In pruna grupă 
valorică (locurile 1—6) este 
programat unul dintre impor
tantele derby-uri ale acestei 
ediții, in care se vor intUni 
deținătoarea locului I în cla
sament. Rulmentul Brașov, si 
formația in a cărei vitrină se 
află acum trofeul Știința Ba
cău. Va fi — anticipăm — un 
meci frumos si- nu ne îndoim, 
in spiritul luptei sportive de- 
săvîrsite.

Programul complet al etapei: 
Grup* valorică I BRAȘOV : 

Rulmentul — Știința Bacău ; 
BUCUREȘTI ăSala Floreasca, 
de la ora 1130) : Rapid — Hi
drotehnica Constanța. Partida 
A.E.M Tîm:șoara — Chimis
tul Rm. VUcea se va disputa 
in ziua de 3 mal

Grup* valorică II. TIMI
ȘOARA : Constructorul — Pro
gresul București ; IAȘI : TE- 
ROM — Confecția București ;

CAMPIONATUL DIVIZIEI „A" DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

mai multi jucători (Niculescu 
Si Ugîai au fost deosebit de 
eficienți), iar apărarea a iz
butit să țină „in friu" pe 
majoritatea adversarilor (mai 
puțin pe Cernat și Ermurache). 
Elevii lui Gh. Novac puteau 
învinge mai clar dacă nu ar 
fi făcut greșeala ca din min. 
35. cind aveau un avans de 10 
puncte, să aleagă calea atacu
rilor ..lungi", cu frecvență scă
zută a aruncărilor la coș. în 
aceste condiții. Steaua, pe fon
dul unei apărări agresive, s-a 
apropiat Încet si sigur (Neto- 
litzchi și-* impulsionat bine 
partenerii) și puțin a lipsit să 
transforme o infrîngere clară 
intr-o victorie. Trebuie mențio
nat că steliștii au fost departe 
de a practica un joc de echipă 
și. in linii mari. au evoluat 
sub nivelul posibilităților, prin
tre cei vizați aflîndu-se Opși- 
taru si Căpușan.

Au înscris : Uglai 22 (cu to
tul remarcabilă precizia Iui în 
aruncările de Ia distantă), Ni
culescu 20. Vinereanu 12. Bra- 
boveanu 12, David 8. Popa 4, 
Vasilică 2 pentru învingători, 
respectiv Cernat 30. Ermurache 
23. V. loan 6. Oczclak 6. Ne- 
tolitzchi 6 Opșiiaru 4. Brăniș- 
icanu 2. Căpușa» 2. Competent 

și campioana țării, Steaua, în 
care XV-le bucureștean va tre
bui sa facă mari eforturi pen
tru a-și apropria victoria și a 
se menține astfel in .plasa4* 
dinamovistllor. In fine, In Capi
tală. un interesant .duel- pentru 
locul 3. între R.C. Grivița Roșie 
(care beneficiază de avantajul 
terenului) șl Farul. Șl tot Capi
tala va fi gazda unei alte întil- 
niri așteptată cu mult interes, 
cea dintre C.S.U. Sportul stu
dențesc — Construcții șl Știința 
Petroșani. Prima este dispusă să 
facă totul pentru victorie (se 
înțelege, tn limitele falr-play-u- 
lul) spre a se menține In pri
ma grupă valorică.

-------------- «—=sum ■! i ■■■jMegntaaMa’aaaruB.--.**' ----------

PRIMELE CONCURSURI OFICIALE
DE MOTOCROS

• Duminică, «de la ora 9,30, 
se va desfășura în comuna 
Cindești (jud. Buzău) prima e- 
tapă a „Cupei Federației" la 
motocros. în organizarea secției 
moto I.T.A-Chimia Buzău. 
Si-au anunțat participarea se-

BUHUȘI : Textila — Mureșul 
Tg. Mures.

• DUMINICA înceoe si re
turul campionatului Diviziei 
. B“ Tn Capitală sin- programa
te partidele : Calculatorul
IIKCC — Universitatea (teren 
Dxnamo, de la ora 9.30 — 
mase 1 Universitatea IEFS 
București — Filatura Focșani 
(Teren Facultatea de Drept, de 
la ora 11 — fem.).
• In „Cupa de primăvară" 

la handbal masculin (echipe 
divizionare „A") : .Steaua — 
Tractorul Brașov (sala Floreas- 
ca, de la ora 10).

MASĂ ROTUNDĂ
Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 

împreună cu Consiliul municipal pentru educație fizică șl sport, 
sub auspiciile Universității cultural-științifice din București, or
ganizează in ziua de 2 aprilie 1984, orele 12,30, In sala Dalles, 
masa rotundă cu tema: „Potențialul sportiv al cluburilor bucu- 
reștene pentru 3.0. din 1988". Participă conducerea cabinetului 
metodic și specialiști ai clubului Dinamo (partea a IT-a). Dez
baterile vor fl conduse de conf. dr. Nicu Alexe.

și autoritar arbitrajul cuplului 
P. Pasere — C. Dumitrache.

I.C.E.D.  — C.S.U. SIBIU 95— 
84 (49—36). Primul meci al ga
lei baschetbalistice de la Pala
tul sporturilor și culturii din 
Capitală a fost destul de inte
resant, el încheindu-se cu vic
toria favoriților. Au marcat 
Ardeleanu 24, Mărgărit 2, Mi- 
halcea 3, Marinescu 2, Carpen 
19, Ciocan 5, Voicu 8. Grădiș- 
teanu 12, Pogonaru 20 pentru
I.C.E.D.,  respectiv Chirilă 31, 
Palhegy 2, Bleahu 6, Apostu 
18, Dăianu 12, Mate 4/Bretz 11. 
Au arbitrat bine Fl. Baloșescu- 
Z. Kaduly.

CARPATI GRUP 8 — ACA
DEMIA MILITARĂ 102—97 
(49—42). O întîlnire echilibrată, 
plină de virtuți tehnice, mani
festate în special de tinerii 
jucători de Ia Carpați, care 
fac astfel dovada calităților lor. 
Ei au cîștigat pe merit un 
meci foarte frumos. Au înscris 
V Constantin 20. Rcisenbucher 
16. lacob 16, Tzachis 28, Pintca 
12, Mitei 16 respectiv Zechi- 
țeanu 4, Zdrenghca 22, Neculce 
4, Ghiță 26, Tarău 4, Neagu 26, 
Vilcinschi 11. Au condtis bine 
N. Constantinescu — I. Breza.

A doua manșă a derbyului 
Dinamo — Steaua se desfășoa

„PRIMĂVARA 
RUGBYLLU1“
A devenit a frumoasă tradi

ție ca în fiecare primăvară co
misia de rugby a C.M.B.E.F.S. 
București să lanseze invitații 
în toată1 tara pentru cei mai 
tineri practicanți ai acestui 
sport. Intitulată extrem de su
gestiv chiar „Primăvara rug- 
byului", competiția, ajunsă la 
a cincea ediție, va reuni cu în
cepere de la 10 aprilie, pe Sta
dionul Tineretului din Capitală, 
un număr impresionant de 
sportivi : circa șapte sute ! Pe 
cele patru terenuri vor putea 
fi urmărite, timp de cîteva 
zile, întreceri de rugby în 8, 
în 12 si în 15 jucători, con
form categoriilor de vîrstă. 
Comisia (al cărei președinte 
este cunoscutul fost interna
tional ing. Paul Ciobănel) a- 
nunță' si o premieră : partici
parea unei echipe de peste ho
tare — o selecționată din 
R.S.S. Gruzină...

Jocurile vor fi conduse de 
unii dintre cei mai buni „cava
leri ai fluierului" si sperăm că 
elevii, aflati In vacanță în a- 
cea perioadă, niu vor ezita să 
meargă la „Tineretului", dimi
neața si după-amiaza. spre a-sd 
urmări si încuraja colegii de 
scoală.

Șl DIRT-TRACK
’ niorii și juniorii din toate cen
trele moto. „Situată Ia circa 14 
km de municipiul Buzău, ne-a 
spus antrenorul Gheorghe Du
mitru. comuna Cindești ne-a 
oferit posibilitatea alegerii u- 
nui traseu regulamentar, cu 
locuri de unde se poate urmări 
întreaga cursă, avînd „tribune" 
naturale pentru aproape 10 000 
de spectatori". în program fi
gurează clasele 250 cmc seniori. 
125 cmc tineret, 80 și 50 cmc 
juriiori.
• Amînatâ din cauza timpu

lui nefavorabil, „Cupa Primă
verii" la dirt-track a fost re- 
programată mîine. de la ora 11. 
pe noua pistă a asociației spor
tive I.P.A. din Sibiu. își vor 
disputa întîietatea alergători de 
la Steaua/ Metalul București, 
C. S. Brăila. Voința’ Si I.P.A 
din Sibiu. întrecerile constitu
ind si un test al lotului re
publican.
• O nouă secție de motoci- 

clism. aparținind I.T.S.A.I.A 
Timișoara, a fost afiliată la fo
rul de resort. Ca președinte a 
fost ales ing. Emanoil Bîrsan, 
iar ca instructor va activa vo
luntar maestrul sportului Gri- 
gore Berenvi.

ră astăzi (ora 18,30) la Palatul 
sporturilor și culturii. Reuniu
nea este completată cu două a- 
tractive meciuri divizionare 
„A“. cu o demonstrație de mi- 
nlbaschet în premieră și cu in- 
tîlnirea de old-boys Steaua — 
Dinamo. în cursul căreia vor 
evolua foștii internaționali An
drei Folbert. Emil Niculescu, 
Alin Savu, Mihai Dimancea, 
Mihai Popa, Mircea Câmpeanu, 
Francisc Dikay, Romulus Ba
ciu, Dorin Dumitru (la Steaua). 
Radu Diaconcscu, Mircea Chi- 
vulescu. Nicolae Viciu. Mibai 
Kiss, Florin Dudescu, Pavel 
Visner, Horațiu Giurgiu, Adolf 
Cernea (la Dinamo). Echipele 
vor fi conduse de antrenorii e- 
meriți Constantin Herold și, 
respectiv. Dan Niculescu.

Programul reuniunii : ora 14 :
I.C.E.D.  — C.S.U. Sibiu (m. 
1—6). ora 15,30 : Academia Mi
litară — Carpati București (m.
7—12). ora 17: demonstrație de 
minibaschet. ora 17,3(1 : Steaua 
— Dinamo (old-boys). ora 18,30: 
Dinamo — Steaua (m. 1—6).

Celelalte meciuri ale etapei a 
32-a a Diviziei „A“ : grupa 
1—6 : Rapid — Dinamo Oradea 
(sala Rapid, sîmbătă la ora 15. 
dumi.rcă la ora 10) ; grupa 
7—12 : Farul — „U“ Cluj-Napo- 
ca. Politehnica Iași — C.S.U. 
Brașov.



*

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO, 
UN DERBY MULT AȘTEPTAT...

...și un nou apel la sportivitateFRUMOSUL
care.

înaintea meciului de la Bo
logna. puțini erau cei care în- 
trevedeau o victorie în fața 
unei echipe ca Italia, 
scutită de povara obligațiilor 
de calificare, se afla într-o si
tuație extrem de favorabilă — 
aceea a afirmării. într-adevăr, 
noua squadra azzurra apărea 
în fata publicului bolognez și 
a antrenorului naționalei (Enzo 
Bearzot) nu ca o formație o- 
bligată să „ciupească“ o victo
rie. ci ca una %apabilă să se 
afirme în întreaga peninsulă. 
Cu alte cuvinte, venise mo
mentul în care să se spună : 
..Noi sîntem urmașii lui Rossi, 
Antognoni. Scirea si ai tuturor 
celorlalți11.

Iată. însă. că. în fața unui 
asemenea adversar ..olimpicii11 
noștri au realizat un rezultat 
excelent si — nota bene— au 
marcat două goluri, ceea ce 
nu este o performantă obiș
nuită la Bologna, la Milano
sau la Roma. a animat miercuri noaptea ma-

De ce oare ? rea tribună a fotbalului roma-
Cu puține zile în urmă, seri- nesc. este tot o consecință a 

ind despre Dinamo, făceam ob- emulației de care vorbeam E- 
servatia că. în ultimul timp, în chipa olimpică. după un start

Cornel Drăgușin, după jocul de la Gorzow :

„DIN VECHEA ECHIPĂ DE TINERET 
A MAI RĂMAS DOAR BELODEDICI"

— Cornel Drăgușin, acest 
0—0 al „tineretului11 obținut, 
miercuri, la Gorzow Wielko- 
polski, cu selecționata similară 
a Poloniei, e un rezultat bun. 
Ce a însemnat meciul, dincolo 
de rezultat ?

— Un foarte util test, ținind 
seama că noi ne aflăm în faza 
de construcție a unei noi re
prezentative de tineret. Profi
tăm de fiecare acțiune pentru 
a verifica noi jucători, pentru 
a mări aria de selecție și la 
Divizia „B1*, Ia acest joc parti- 
cipind Bălan și Tîriea din e- 
șalonul secund. Testul l-am 
considerat bun și pentru că 
adversarul a fost valoros, cu 
jucători experimentați, liderul 
primei divizii poloneze, 
Poznan, : 
tiva de 
lntilnit-o 
titulari !

— Dacă 
comparație 
la Ploiești, 
tre cele două reprezentative, și 
acest 0—0 de miercuri...

— Acel 0-0 de la Ploiești a

Lech 
avind fn reprezcnta- 
tineret pe care am 
nu mai puțin de 5

ar fi să faceți o 
între acel 0—0 de 
de anul trecut, din-

CURS PENTRU ARBITRI
> Comisia de fotbal a Consi
liului municipal București pen
tru educație fizică și sport or
ganizează in perioada 20 apri
lie — 30 iunie 1984 un curs 
pentru arbitri. înscrierile se fac 
pină la data de 17 aprilie, la 
sediul C.M.B.E.F.S. din str. 
Biserica Amzei 6. în zilele de 
marți și vineri. între orele 
16—18.

Pot participa la acest curs foști 
și actuali jucători de fotbal, 
absolvenți de liceu, cu domi
ciliul în București si Sectorul 
agricol Ilfov. De asemenea, pot 
urma acest curs si tinerele care 
au practicat fotbalul, pentru a 
se pregăti să arbitreze viitoare 
meciuri ale echipelor feminine.

INVITAȚIE LA BUȘTENI
Bușteni, „orașul alpiniștilor", se prezintă astăzi ca o stațiune 

modernă, căutată frecvent de vilegiaturiști.
Condițiile de climă fi relief, situarea ei pe una dintre cele 

mai bătătorite edi de acces ale țării, baza materială de odihnă 
și tratament de care dispune ii conferă prestigiul de care se 
bucură de multă vreme. La aceasta se adaugă nenumărate po
sibilități de agrement existente in stațiune, precum și variatele 
formule de excursii ce se pot efectua in munții din împre
jurimi.

Și cum in stațiune există zăpadă din abundență, turiștii care 
doresc să se inițieze in practicarea schiului o pot face pe 
pantele din jurul parcului, sau pe ZAMORA, sau lîrtgă hotelul 
„Silva". In Valea Albă, uneori nămeții sfidează anotimpul cald 
și oferă excelente condiții de schiat chiar fn mijlocul verii.

Schiorii avansați au la dispoziție ptrtlile de la Caraiman, 
Izvorul Caraimanului, unde există o pantă naturală cu întin
dere de la Cabana Babele ptnă la cabana Caraiman.

Cazarea se face tn vite și hoteluri. Hotelul „Silva" dispune de 
312 tocuri pentru cazare.

In apropiere șe află telecabina Bușteni — Babele.
Din stațiune se pot face excursii la: cascada Urlătoarea, la 

cabana Gura Diham, cabana Diham, cabana Poiana Izvoare etc.
I.t.ii.r. București invită pe cei care doresc sd-și petreacă 

concediul de odihnă in stațiunea Bușteni să-și procure bilete 
de odihnă cu plecări zilnice, sejur de la 3 zile tn sus.

cazare: tn perioada 16—31 martie = U lei/zi; 1 aprilie — 31 
mai = 26 lei/zl. Masa — 34 lei/zi.

Înscrieri și Informații la agențiile de turism ale I.T.H.R. 
București.

SPRINT AL „OLIMPICILOR"
fotbalul nostru s-a creat o 
stare de emulație, pe care a 
început-o echipa națională’, cea 
nouă, a continuat-o Universita
tea Craiova, pentru ca din a- 
ceastă dublă întrecere să se 
nască mlndria dinamoviștilor. 
cu consecințele de rigoare, 
care se numesc Hamburg și 
Minsk.

După aceste două rezultate 
de excepție, se părea că cer
cul s-a Închis, urmlnd ca el să 
fie pus din nou în mișcare o- 
dată cu meciul de la Liverpool, 
cu turneul final din Franța si 
cu de toți sperata noua parti- 
pare a Universității Craiova la 
una din competițiile europene 
ale toamnei Iată însă că în 
această cursă mereu mai rapi
dă. începută la Berna. într-o 
zi de noiembrie 1981. a inter
venit acum, cu un sprint deo
sebit de spectaculos, pe turnan
tă. echipa olimpică. Sîntem 
convinși că acest sprint, care 

mărit ambiția „tineretului* 
nostru, dorința pentru un re
zultat bun, chiar de revanșă. 
Spun ehiar, deoarece dacă e- 
chipa poloneză a fost și acum 
cam aceeași, noi l-am avut in 
teren doar pe Belodedici din 
„ll“-Ie prezentat la Ploiești. 
Deci, o echipă de tineret nouă, 
dar care m-a satisfăcut, ca 
antrenor, prin puterea ei de 
luptă, prin seriozitatea cu care 
fiecare jucător tratează totul, 
de la antrenamente la discuții 
și joc, fiecare ineereind să o- 
noreze selecționarea in lotul 
reprezentativ de tineret, re
zervorul primei reprezentative.

— Jucătorii remarcați de an
trenorul Cornel Drăgușin în 
meciul de la Gorzow Wielko- 
polski ?

— întreaga echipă a trecut 
eu bine examenul, primul meci 
în deplasare al noii reprezen
tative de tineret. Jocul apărării 
a reușit să ofere o liniște e- 
ehipei și să stăvilească iure
șul gazdelor, dornice de vie- 
torie. Apărarea a reușit să 
depășească și handicapul unui 
penalty din min. 15, apărat de 
Barba. Dar pentru a nu fugi 
de întrebare să remarc in or
dinea posturilor pe Barba, Be
lodedici, ajuns la o mare ma
turitate in joe, Săndoi, Tîriea 
și O. Popescu, ultimul consi
derat de ziariștii și tehnicienii 
preaenți Ia conferința de presă 
de după meci drept cel mai 
tehnic fotbalist al partidei.

— Orice meci are. pe lingă 
„lumini", și unele „umbre"...

— M-a nemulțumit finaliza
rea, datorată, de data aceasta, 
și lipsei de experiență interna
țională a majorității jucătorilor 
noștri. Fără o anumită teamă 
la finalizare, puteam fructifica 
patru mari ocazii prin Tîriea. 
Săndoi, Bălan și O Popescu. 
Dar acest capitol, ca și altele 
(construcția acțiunilor de atac, 
posesia balonului), vor fi îm
bunătățite in acțiunile viitoare.

Mircea M. IONESCU

un fotbal cu 
oferă deseori 
de emulație

slab in Iugoslavia si după 
partidă șovăitoare în fața 
liei. la Brașov, nu s-a 
deloc bine privind. i_______
din lateral, succesele de la Bra
tislava. de la Hamburg, și, 
cu puțin în urmă. „dublele* 
cu Bordeaux. Kaiserslautern 
sau Florentina.

Fotbalul nostru, 
jucători de elan 
asemenea situații __ ________
colectivă. între echipa olimpică 
de anul trecut si cea care a 
jucat la Bologna se ridică clar 
frontiera care separă o perioa
dă de încercări fără stimulente 
psihice deosebite si această 
perioadă după Bratislava și 
Hamburg, care obligă. Iar fap
tul cel mai interesant e că ju
cători Ca Lung. Ungureanu sau 
Dragnea. care au gustat și din 
cupa dulce a succeselor la echi
pele lor de club sau la echipa 
națională, nu numai că nu s-au 
simțit cuprinși de un complex 
de superioritate față de mai 
tinerii lor coechipieri, ci au 
resimțit datoria de a se bate, 
cot la cot cu ei pentru aceas
tă echipă — în 
pentru ei —. care 
țin In urmă.
. Rezultatul de Ia 
liniază, dacă mai 
rolul extraordinar 
psihic, din care__ _________
mindria celor care l-au înfrun
tat direct pe Bearzot si I-an 
învins.

o 
Ita- 

simțit 
oarecum

fond, nouă 
rămăsese pu-

Bologna sub- 
era nevoie, 
al factorului 
s-a născut

loan CHIRILÂ

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA DE MIINE A DIVIZIEI „B“

SERIA I: Gloria Buzău — C.S.M. Suceava: I. Crăciunescu (Rm. 
Vil cea), C.S.M. Borzeștl — Unirea Slobozia: P. Iliescu (București), 
Oțelul Galați — Olimpia Rm. Sărat: D. Busuioc (Craiova), F.C.M. 
Progresul Brăila — Metalul Plopenl: S. Catană (Drobeta Tr. Se
verin), Prahova Ploiești — Dunărea Călărași: T. Chelu (Giurgiu), 
Unirea Dlnamo Focșani — Ceahlăul P. Neamț: I. Tănase (Tîrgoviște), 
Partizanul Bacău — Delta Tulcea: A. Porumboiu (Vaslui), Chimia 
Fălticeni — C.S. Botoșani: F. Kerekeș (Tg. Mureș), F.C. Constanța 
— Gloria Bistrița: M. Niculescu (București).

T.

SERIA A n-a: I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Gaz metan Mediaș: 
V. Dontu (Galați), Automatica București — Chimia Tr. Măgurele: 
Gh. Pirvu (Constanța), I.P. Aluminiu Slatina — Autobuzul Bucu
rești: C. Manela (Reșița), Progresul Vulcan București — Avlntul 
Reghin: C. Gheorgbiță. (Brăila), Rova Roșiori — Chimica Tirnăveni: 
V. Curt (Medgidia), Constructorul T.C.I. Craiova — Nitramonla Fă
găraș: I. VIrlan (Gh. Gheorghlu-Dej), Metalul București — Carpațl 
Mlrșa: G. Maca vei (Deva), F.C.M. Brașov — Dlnamo Victoria Bucu
rești: M. Stănescu (Iași), Șoimii I.P.A. Sibiu — Unirea Alexandria: 
R. Clmpeanu (Arad).

SERIA A ni-a: Rapid Arad — „U* Cluj-Napoca: M. Constantinescu 
(București), Minerul Cavnic — Minerul Motru: S. Rotărăscu (Iași), 
Metalurgistul Cugir — Minerul Lupeni: Gh. Ofițeru (București), O- 
limpla Satu Mare — Armătura Zalău: C. Voicu (București), Poli
tehnica Timișoara — U.T. Arad: N. Volnea (București), Gloria Re
șița — C.F.R. Timișoara: M. Popescu (Craiova), C.F.R. Victoria 
Caransebeș — Someșul Satu Mare: I. Tărcan (Reghin), Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Ind. sir mei C. Turzii: A. Nicolescu (Pitești), Aurul 
Brad — C.S.M. Reșița: FL Popescu (Ploiești).

CÎND CONFUNZI FOTBALUL CU... BOXUL
• Pornind de la meciul din

tre divizionarele B Minerul 
Motru și Politehnica Timișoa
ra, în cursul căruia s-a prac
ticat un joc de intimidare a 
adversarului, prin intrări peri
culoase. care n-au nici o le
gătură cu o ÎNTRECERE SPOR
TIVA. Comisia de disciplină a 
F.R.F. a ajuns la concluzia că 
trebuie să facă totul pentru a 
împiedica repetarea unui ase
menea „stil" de joc. dictind cele 
mai severe sancțiuni împotriva 
vinovatilor. Dar. înainte de a 
se ajunge la sancțiuni, este e- 
vident că un rol important in 
această problemă îl au arbi
trii și observatorii federali, ca
re trebuie să intervină cu toa
tă hotărîrca atunci cînd con
stată din partea unor echipe 
astfel de „tactici" reprobabile, 
care urîtcsc spectacolul spor
tiv si pot duce la accidentări 
grave.
• După terminarea partidei 

dintre divizionarele C Metalul 
Buzău si A.S.A. Mizil (scor 
0—0) unii dintre jucătorii echi
pei gazdă au tăbărit asupra ar
bitrului, insiiltîndu-1. scuipîn- 
du-1 și cerîndu-i socoteală pen
tru — după părerea lor — ne-

IDMPIISJRAIH Dl SHI L9I0 PRONOSPORT INfORfltAlA
9 Astăzi este ultima zi de pro

curare a biletelor pentru trage
rea excepțională Loto de dumi
nică» 1 aprilie 1934 — prilej de 
noi câștiguri în autoturisime, 
mari sume de bani și excursii 
peste hotare. Cei ce doresc să 
asiste la desfășurarea tragerii 
sîmt invitați la ora 16 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staieovicl nr. 
42. (Numerele cîștigătOiăre vor fi 
radiodifuzate în jurul orei 20.10 
pe programele 1, 2 și 3). 6 De

Pe prim plan e desigur der
byul Universitatea Craiova — 
Dinamo. Pentru Universitatea 
Craiova e în primul rind un 
joc de prestigiu, un meci de 
baraj, dacă vreți, care pune 
fată-n fată cele mai productive 
echipe românești de club pe 
plan internațional.

Universitatea Craiova e de
cisă să demonstreze că se mai 
află în continuare la cota cea 
mai înaltă a carierei sale. Pe 
de altă parte. Dinamo are două 
obiective : 1) Să încerce o și 
mai netă desprindere în clasa
mentul adevărului, pentru a se 
pune la adăpost în perspectiva 
restantelor pe care le va avea 
de jucat, uneori intr-un ritm 
deosebit de solicitant ; 2) Să
realizeze un test de sută la 
sută în încercarea de a-și eva
lua potențialul general în ve
derea meciului cu Liverpool, o 
echipă care joacă mereu, din 
trei în- trei 
preliște.

în aceste 
la Craiova 
nr. 1 al returului.

în restul etapei, destule me
ciuri de

1) Jiul _ ..
rind. un joc în care echipa pi- 
teșteană 
reze punctul
Sportului studențesc, echipă cu 
care e în întrecere directă pen
tru participarea la Cupa UEFA.

2) C. S. Tîrgoviște — Rapid, 
tn care feroviarii, conștienți de 
faptul că mai au destule ho- 

zile, fără nici o o-

condiții, derbyul de 
ar putea fi meciul

interes :
— Argeș, în primul

va încerca să recupe- 
pierdut în fața

respectarea timpului regula
mentar de joc. Alții l-au lo
vit pe jucătorii oaspeți, iar por
tarul formației Metalul Buzău, 
Marin Ștefănescu, L-A LOVIT, 
ÎN PLINA FAȚĂ. CU PUM
NUL. pe antrenorul echipei 
A.S.A. Mizil, fostul internațio
nal Bujor Hălmăgeanu, um- 
plîndu-1 de singe. Poate că a- 
ceste scene penibile nu s-ar fi 
produs dacă tonul actelor de 
indisciplină nu l-ar fi dat chiar 
ANTRENORUL GAZDELOR. 
Mircea Toader, care a intrat 
în teren, reproșîndu-i arbitru
lui neacordarea unui penalty, 
dintre acelea care „se dau a- 
casă“. chit că nu sînt con
forme cu regulamentul.

Sancțiunile nu s-au lăsat însă 
așteptate. Echipei Metalul i s-a 
ridicat dreptul de organizare pe 
4 etape. Marin Ștefănescu A 
FOST SUSPENDAT TE 2 ANI, 
iar un alt jucător al gazdelor, 
Vasile Gheorghe, nu va avea 
drept de joc timp de 10 etape. 
Cazul antrenorului Mircea Toa
der a fost înaintat Colegiului 
central al antrenorilor, cu re
comandarea unei sancțiuni e- 
xemplare.

Jack BERARIU

asemenea, numai astăzi mai net 
fi depuse buletinele de partici
pare la atractivul concurs Pro
nosport de mllne. • Agențiile 
Loto-Pronosport eliberează in 
aceste zile, pînă marii 3 aprilie 
Inclusiv, bilete pentru tragerea 
„excursiilor" Pronoexpres din 4 
aprilie 1984. Așadar, MULTIPLE 
POSIBIUTATI DE MARI SUC
CESE LA JOCUL DV. PREFE
RAT, bineînțeles cu condiția de 
a participa. 

puri, trebuie să încerce acum 
să mai urce o 
de văr".

3) Deloc lipsit 
și meciul F. C. 
nărea C.S.U. Galați, in care, 
deși șansa hîrtiei este de par
tea echipei lui Kun. nu putem 
uita că dunărenii mai speră si 
își aruncă toate forțele în spe
ranța unui punct, indiferent de 
orașul în care joacă.

4) în aceeași situație psiho
logică este si Petrolul (la Sla
tina). echipa fiind angajată în
tr-o campanie de refacere greu 
previzibilă la startul celei de-a 
doua părți a campionatului, 
cînd a pierdut cu F. C. Argeș 
pe teren propriu.

★
în preajma fluierului de în

cepere, să mai atragem aten
ția tuturor jucătorilor, antreno
rilor si arbitrilor că sportivi
tatea nu mai e o problemă 
interesează doar un club 
altul. Tot mai frecvente _ 
exemplele în care această 
tudine de nesportivitate 
urmări neplăcute în întrecerile 
internaționale. Iată, de pildă. în 
recentul meci de juniori cu 
Ungaria, echipa noastră a fost 

treapiă la „a-

de interes este
Bihor — Du-

care 
sau 
sînt 
ati- 
are

CLASAMENTUL RETURULUI

1. F.C. ARGEȘ 7 5 11 8- 4 11
2. Dinamo 6 3 3 0 11- 5 9

3- 4. Steaua 7 4 12 10- 6 9
Petrolul 7 4 12 7- 3 9

5. F.C. Olt 6 3 2 1 10- 3 8
6. Corvinul 7 3 2 2 8- 5 8

7- 9. Sportul stud. 7 3 2 2 8- 7 8
Rapid 7 3 2 2 7- 6 8
Chimia Rm. V. 7 3 2 2 9- 8 8

10. Univ. Craiova 7 3 13 12- 7 7
11. S.C. Bacâu 7 3 13 9- 8 7
12. F.C. Baia Mare 7 3 13 6 11 7
13. Dunârea 7 2 2 3 8-10 6
14. Jiul 7 2 14 6- 8 5
15. F.C. Bihor 7 2 14 7-10 5
16. A.S.A. Tg. M. 7 2 14 4-10 5
17. Polit. lași 7 115 5-12 3
18. C.S. Tîrgoviște 7 0 16 4-16 1

privată de formația sa com
pletă pentru că Alexandru a 
lovit fără balon și a fost eli
minat de pe teren.

Vrem să credem că Jucăto
rii noștri vor ști să joace băr- 
bătește. eliminînd orice tenta
ție a jocului brutal. Terenurile 
sînt tot mai uscate, astfel încît 
nu se mai poate invoca scuza... 
noroiului, o scuză care nu are 
valabilitate nici măcar în 
bruarie.

Modelul de joc sportiv 
trebui să ni-1 ofere derbyul 
la Craiova, care, dincolo de 
valitătile de club, strînge laolal
tă cam tot ce are mai bun, 
la ora actuală, fotbalul româ
nesc angajat în două mari 
competiții europene.

fe-

ar 
de 
ri-

ȘTIRI • ȘTIRI
• ROMÂNIA - 

niori, 1—0 (0—0).
de juniori ale 
UJI.S.S. s-au

U.R.S.S. (ju- 
Selecționatele 
României și 
întîlnlt din 

nou. vineri după-amlază, de astă 
dată pe Stadionul Tineretu
lui din Brașov. Au cîștigat tot 
juniorii noștri, cu 1—0, unicul gol 
fiind marcat de Ghircă, în mm. 
53. (C. Gruia — coresp.).
• F.C.M. PROGRESUL BRĂI

LA — DUNĂREA C.S.U. GA
LAȚI 1—2 (1—1). Au marcat :
Drâgol (min. 23) pentru gazde, 
respectiv Ralea (min. 42 și 76 — 
ultimul din 11 m). (N. Costin-
coresp.).
• UNIREA DINAMO FOCȘANI

— S.C. BACAU 1—1 (0—1). Au
înscris : Sima (min. 48) pentru 
localnici 51 Minut (min. 10) de 
la oaspeți. (FI. Jecheanu-coresp.)
• ACȚIUNI CU ANTRENORII 

BUCUREȘTENI. Luni 2 aprilie, la 
ora 16,30 In sala I.S.B. din str. 
Berzei va avea loc plenara an
trenorilor de fotbal din Bucu
rești și Sectorul agricol Ilfov. In 
continuare, de marii 3 aprilie 
pînă simbătă 7 aprilie, după-a- 
mlezile, la Centrul „23 August11 
se va desfășura un curs de re
ciclare pentru antrenorii echipe
lor bucureștene din Divizia C și 
campionatele municipale (catego
riile „Onoare" șl ..Promoție11), 
precum șl antrenorii de la cen
trele de copil și juniori.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 30 
MARTIE 19S4. EXTRAGEREA 
I : 74 70 38 45 5 14 86 9 18. 
EXTRAGEREA a II-a: 11 87 
52 21 34 78 77 71 79. Fond toial 
de cîștiguri : 1.388.660 lei, din 
care 453.307 lei, report la ca
tegoria 1.

SportuI|Paga7a 1



HANDBALIȘTII

Azi, la „Palais Omnisports Paris-Bercy"

ROMÂNI DEBUTEAZĂ IN SEZONUL '84
In primul meci al

PARIS, 30 (prin telefon). De 
joi la amiază, echipa mascu
lină de handbal a României se 
află în capitala Franței pen
tru a participa, simbătă și du
minică. la „Turneul capitale
lor". Sub conducerea antreno
rilor Nicolae Nedef, Radu 
Voina și Cornel Penu vor e- 
volua în această competiție, 
găzduită de noul Palat al spor
turilor din Paris (Palais Omni- 
sports-Bercy), Nicolae Mun- 
teanu, Mircea Bedivan, Dumi
tru Berbece, Măricel Voinea 
și ceilalți „tricolori" din e- 
chipa olimpică. Debutul în se
zonul internațional ’84 se face 
într-o întrecere cu echipe pu
ternice, la startul „Turneului 
capitalelor" aliniindu-se. ală
turi de selecționata Bucureșliu- 
lui (echipele vor juca sub nu
mele de reprezentative ale ora
șelor), cele ale Parisului, Mos
covei și Zagrebului.

Selecționata Parisului, de 
fapt echipa națională a Franței, 
se află de o săptămînă în pre
gătire comună și dorește, de
sigur, să-și onoreze participa
rea in fața spectatorilor pro
prii cu evoluții de înalt nivel. 
Selecționata Moscovei este al
cătuită pe scheletul lui T.S.K.A.

CHIMISTUL —
(Urmare din pag. 11

și cu alte sportive harnice, dor
nice să-și aducă contribuția la 
un succes care ar însemna cea 
mai mare performantă din ca
riera lor (Doina Rodeanu, Hil
da Popescu. Maria Petre, Geta 
Andronache, Rodica Pestrea, 
Elena Morariu. Felicia Tipl, Ni
coleta Petre, Doina Bucur sl 
Nicoleta Roșianu) — va face.

TORȚA OLIMPICĂ

VA STRĂBATE 15 000 km

ÎN S.U. A.
Se precizează că traseul ștafe

tei flăcării olimpice va măsura 
circa 15 000 de kilometri, de la 
New York, de pe coasta de Est 
a S.U.A., ia Los Angeles. pe 
coasta de Vest. Torța va ajunge 
la New York, la 8 mal, în dru
mul său urmînd a trece apoi pe 
teritoriul a 33 de state ale U- 
niunii si prin districtul Colum
bia (unde se află capitala. Was
hington). Ea va ajunge la 22
iulie la Los Angeles, în ziua
ceremoniei de deschidere a celei
de a 23-a Olimpiade moderne.

„Turneului capitalelor si

Moscova, cuprinzîndu-i —prin
tre alții — pe Juk, Cernîșev, 
Kideaev, Rîmanov, Vasiliev și 
Kușnirluk. In fine. Zagrebul 
prezintă o formație cu multi 
jucători de la Medvesciak, în 
frunte cu frații Zovko. Sînt 
echipe de forță recunoscută, 
care vor asigura competiției 
un nivel ridicat.

Interesul pentru «Turneul ca
pitalelor* este enorm. Marea 
majoritate a biletelor (palatul 
are 14 000 de locuri) au fost 
vindute *1 se anticipează că 
la ora primului fluier de ar
bitru nu va exista nici un 
loc liber. Echipa noastră este 
Înconjurată cu simpatie si in
teres, amatorii de sport din 
Paris fiind impresionați de 
suita performanțelor realizate 
de „tricolori" in anul 1933. Vi
neri dimineață, intre orele 10 
și 12, băieții noștri s-au antre
nat in Palais Omnisports-Bercy, 
în sală afllndu-se si numeroși 
ziariști, comentatori de radio 
și televiziune, fotoreporteri, ve- 
niți să-și culeagă ultimele in
formații pentru avancronicile 
din ziua deschiderii întrecerii.

Programul competiției pre
vede pentru simbătă (n.r. as
tăzi) meciurile Paris — Bucu- 

VfL OLDENBURG
siatem siguri, totul pentru iz- 
btndă.

Loturi la câtor două formalii (In pa
ranteze, numerele de pe tricouri):

CHIMISTUL *M. VILCEA: Crlstfna 
Lada-Rouâ (1). Doina Rodeanu (12), 
Nicol eta Roțianu (16) - Edith Tor5k 
(4), Moria Petre (4). Hilda P operau 
(7), Georg eta Andrnnache (8). Rădi
că Pertrea (9). Felicia Tîpl (10), E- 
lena Morarlu (11), Moria Verigeonu 
(13). Nicoleta Petre (14), Dorina 
Bucur (M).

Antrenori: Constantin Popescu p
Maria Ciulei.

VfL OLDENBURG : Camelia Kuck 
(1). Sylka Arnold (1<) - Moria 
Schmidt (2). Birgit Witte (3). Maria 
Sieve (5), Christine Kynast (4). Ko
rin HokemoHar (7), Inge Breltbaupt 
(10). Birgit Cordes (15), Rita Uster 
(9), Maria Becher (4), Franke Lam
brecht (1Î).

Antrenori: Robert Schumann |I JOr-

Meoul va R condus de arbitrii 
1 ubaa Kostev ri Evghenr K Abode foe 
(Bu’garia).

Posturile noastre de radio ra* trans
mită integral partida pe prog rand L 
Inceptnd do fo ora 17.30.

BANCO ROMA A CÎȘTIGAT
La Geneva s-a desfășurat joi 

seara finala competiției masculi
ne .Cupa campionilor europeni* 
la baschet. La capătul unul Joc 
de toată frumusețea. Banco Ro-

București — Paris
rești (de la ora 15,30, arbi
trează cuplul norvegian T. 
Schjerven — E. Svein și Mos
cova — Zagreb (de la ora 17), 
Duminică, de la ora 15,15, învin
gătoarele din prima zi vor juca 
finala pentru locurile 1—2, iar 
învinsele vor evolua, de la ora 
16,45, în finala pentru locurile 
3—4. Cuplurile de arbitri pen
tru ziua finalelor vor fi sta
bilite duminică dimineață.

Călin ANTONESCU

in Cupa F. R. Ciclism

N. ALDULEA ADUCE PRIMA VICTORIE ROMÂNEASCĂ
CONSTANTA, 30 (prin telefon). 

Secvența a 6-a a competiției ci
cliste Cupa F.R.C., l-a adus pe 
alergători din nou pe ruta Con
stanța — Tarlverde — Constanta, 
85 km. O etapă cunoscută, dar 
vineri după amiază a bătut vin- 
tul de care au profitat rutierii 
mal experimentați, care, consti
tuit! într-un grup restates. au 
plecat in trombă. Inșirind cara
vana cicllstă pe o d'stan ța de 4 
km In cursă au mal rămas doar 
18 din totalul de IM rutieri pre
zent! la start, dintre care 12 oas
peți. Cel 8 sportivi romăni stat : 
V. Apostol, N. Aldulea, C. Papa 
(Metalul Plopenl). L Gaaeea. C. 
Parasehiv (Dteamo) și Cr. Neagee 
(Steaua). La punctul de tntoar-

LBT0L miYȘTHM SCIȚIRI

PENTII IRIHL îl IIMÂIU
A fost anunțat Mul de rugby 

al Scoției — cisugătoarea Kkcri 
19*4 a „Tumeniui cotor artei na
țiuni* — cane va tatneortade. 
intre U și a mal. ur. turneu de 
trei jocuri tn BomAnla (eu un 
med test la M mai) : P. Doris, 
P. Steven — fundași : j- PoDoch, 
B. Baird — aripi : K. Robertson, 
D. Johnston, E. Kennedy. J. 
Renwick — centri ; j. Bnther- 
ford, D. Wythe — mijlocași la 
dmrti Miere : R- Laidlaw, G. Bun
ter — mijlocași la grămadă : 
J. Calder, D. Leslie, J. Beattie, 
J. Jeffrey. S, MeGangbey — țtajn

T. Smith — linia a doua ; 3. 
Aitken (căp-tam! edhlneO N. 
Rowan, G. McKenzie — ntiferl : 
B. Cuzmingham. G. Callander — 
talcoeri.

„C. C.E.“ LA BASCHET
ma a învins C-F. Barcelona cu 
79—73, după ce, la pauză, spa
niolii conduceau cu cinei coșuri 
(«-32 !).

HOCHEIȘTII ROMÂNI ÎN TURNEUL
FINAL (1-4) AL C.E. DE JUNIORI
• La Herning. în Danemar

ca se desfășoară întrecerile din 
cadrul grupei „B" a campiona
tului european de hochei pe 
gheată pentru juniori. Iată 
rezultatele înregistrate joi, în 
etapa a treia a competiției : 
seria I : Norvegia — Italia 
4—4. Austria — Iugoslavia 6—5 
(clasanientul : 1. Norvegia 5 p.
2. Austria 4 d. 3. Iugoslavia 
2 d. 4. Italia 1 p) 1 seria a 
Il-a : Polonia — Bulgaria 4—1, 
România — Danemarca 10—3 
(clasamentul : 1. Polonia 6 p,
2. România 4 d. 3. Danemarca 
2 p, 4. Bulgaria 0 p). In urma 
acestor rezultate, pentru cele 
două turnee finale s-au cali-

cere (după parcurgerea a 42 de 
kilometri), se realizase o medie 
orară de 41 km. Este de remar
cat riposta mai bună dată de a- 
ceastă dată cicliștilor oaspeți de 
către rutierii romani. In etapa a 
6-a, l-am văzut pe reprezentanții 
noștri mult mai bătăioșl, mal ac
tivi și rezultatul a fost că, tn 
pofida opoziției rutierilor din 
B.D.G., victoria de etapă a re
venii lui N. ALDULEA (Metalul 
Plopeni). cronometrat cu 2h 09:26 
— medie orară 3». 608 km.. 1. 
M. Somogyl (Ungaria). 3. I. Gan
ce* (Dtaamo). 4. A- Petermann, S. 
BL Groger, 6. F. Herzog (R.D.G.) 
etc.

Simbătă are loc etapa a 7-a, 
Constanța — Mihai Viteaza — 
Constanța (138 km.), iar dumini
că ultima etapă, cursă pe circuit 
tn oraș.

Gbeorghe ȘTEFĂNESCU

Iugoslavia (et, 24) : Rijeka — 
Olimpija Ljubljana 1—0, Parti
zan Belgrad — Vojvodina No vi 
Sad 2—0. Pristina — Sarajevo 
4—0. Buducnost Titograd — 
Celik Zenica 0—1. Zeleznicear 
Sarajevo — Osijek 2—0, Slo
boda Turla — Var dar Skoplje 
1—0, Hajduk Split — Steaua 
roșie Belgrad 1—1. Radnicki 
Niș — Velez Mostar 0—0, Di
namo Vinkovici — Dinamo 
Zagroh 0—0. Clasamentul : 1.
Hajduk Split 30 p. 2. Zelezni
cear Sarajevo 30 p. 3, Steaua 
roșie Belgrad 28 p. L Rijeka 
27 p, 5. Partizan 27 p, ...16. Di
namo Zagreb 20 p. 17. Olimpija 
Ljubljana și Celik Zenica 19 p.

Maroc. După desfășurarea a 
18 etape, in clasamentul cam
pionatului național pe primele 
locuri se află : 1. Far Rabat 
40 p. 2. Mas Fez și Fus Rabat 
39 p, 4, Osk Khuribga și Codm

ficat următoarele formații : 
LOCURILE 1—4 : Norvegia, 
Austria. Polonia si România ; 
LOCURILE 5—8 : Iugoslavia.
Italia, Danemarca. Bulgaria.

• ..Turneul prieteniei" de la 
Grenoble a programat ultima 
etapă : R.D. Germană — Ja
ponia 8—3. Elveția — România 
9—2 (4—2. 4—0 1—0). Franța
— R.P. Chineză 7—3. Olanda
— Ungaria 6—2. în baza aces
tor rezultate iată clasamentul 
final : 1. R.D. Germană 13 P,
2. Elveția 12 p. 3 România 9 P, 
4. Olanda 9 p, 5. Ungaria 4 p,
6. Japonia. R.P. Chineză și 
Franța 3 p. ,

DINA NUȚU PRINTDE

FRUNTAȘE 1N TURNEUL

DE ȘAH DE LA HOSCOVA
MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 

După șase runde și disputarea 
partidelor întrerupte, în turneul 
internațional feminin de șah de 
la Moscova conduce Asharumova 
(U.R.S.S.), cu 4,5 p urmată de 
Dana Nuțu (România), Zaițeva și 
Ioseliani (U.R.S.S.), cu cite 4 p. 
De Armas (Cuba), Konop’eva 
(U.R.S.S.), cîte 3,5 p. în parti
dele întrerupte. Dana Nuțu a cîș- 
tigat. cu piesele negre, la Zaițe- 
va. iar Baumstark a învins-o pe 
Asharumova și a remizat cu 
Volska.

TURNEUL CANDIDATELOR
SOCL Cea de a noua partidă 

din meciul candidatelor, dintre 
sovieticele Irina Levitina si 
Lidia Semenova, care fusese a- 
mînată, s-a desfășurat joi. dar 
s-a întrerupt la mutarea a 41-a. 
situația pe tabla de ioc fiind 
sensibil egală. Reamintim că 
scorul general este de 4—4.

Meknes 38 p etc.
Turcia. După 25 de etape, 

în campionatul primei divizii 
pe primul loc se află Trab- 
zonspor cu 37 p. urmată de 
Galatasaray Istanbul cu 36 p. 
Citeva rezultate din ultima e- 
tapă: Trabzonspor — Adanaspor 
4—0, Galatasaray — Gencler- 
birligi 3—0, Brusaspor — Bo- 
luspor 1—1. Kokălspor — Fe
nerbahce 1—0, Sakariaspor — 
Beșiktaș 0—0, Adana Or- 
duspor 2—0.

Belgia (et. 27) : Anderlecht 
— Waregem 3—0, Beveren — 
Malines 1—1, Seraing — Stan
dard Liege 4—5 !. Beerschot — 
Lokeren 1—4. Clasamentul : 1. 
Beveren 39 p, 2. Anderlecht 
37 p, 3. F.C.' Bruges 34 p, ...17. 
Beringen 19 p, 18. Molenbeek 
18 p.

I

Atlpți români în Topiri mondial ’84 0 medie de 72,226 m la aruncarea suliței!
I

La încheierea 
zonulul 
cursuri în sală, 
bilanțul atletismului 
mondial ’84 figurea
ză și cîțiva dintre 
atlețll românit Înăl
țime: 2,37 m Thrăn- 
hardt (R.F.G.), 2,36 
m Paklin (U.R.S.S.), 
2,33 m MSgenburg 
(R.F.G.), 2,32 m Ko- 
tovicl (U.R.S.S.), 
2,32 m Matei (Ro
mânia), 2,31 m Se
reda (U.R.S.S.), 2,31 
m Militară (Româ- 
n»4), 2,31 m Lewis 
(S.U.A.) : FEMEI, 800 
m: 1:59,2 Kiriuhina 
(U.R.S.S.), 1:59,43
Matejkovicova (Ce
hoslovacia), 1:59,81

se-
de con- 

tn
Melinte (România), 
2:00,5 SchrOder
(R.D.G.)..., IC. 2^144 
C jocaru “
nia); 1500 m 
Bruns ______ _
4:06,83 Possamal (I- 
talia), 4:08,15 Krauss 
(R.F.G.), 4:08,29 Lo
vin (România),
4:08,89 Dorîo 
lia); lungime

(Romi- 
: 4:08,7 

(R.D.G.),

6.70 m Hearasbaw
(Anglia), 6,66 m We
ser (R.D.G.), 6.66 m 
Thacker ’
greutate: 
Abașldze
20.70 m 
(RJ3.G.), 
Fibingerova 
slovacia), 
Krieger
20,51 m Loghin (Bo-

(S.UJL) ;
21,N m 

(U.R.S.S.), 
Slupianek

20,62 m 
(Ceho- 

20,51 m 
OLD.G.)

Anul IM a fast, ta disc-ta- 
bil. anul tineret aruncătoare 
de suliță finlandeze Tiina LA- 
lak, al cărei nume este, de 
fapt, lise Kristmu LiUah. Și 
nu doar pentru ci a devenit 
recordmană ■ lumii cu 74.78 
m (Tampere 13 iunie), pen
tru că a fost prima campioa
nă mondială a probei (70.» 
m Ia 13 august), d șl pentru 

in 15 concursuri, in toa

Karjaa 
7 Iunie — Kauklahtl 
9 iunie — Myyrmaki 
13 iunie — Tampere 
16 iunie

te cîștigătoare, a aruncat de 
fiecare dată peste 78 de me
tri. realizind o serie unică.

m Daute (R.D.G.) 
6,90 m Stanciu (Ro
mânia), 6,82 m 
Paetz (R.D.G.), 8,78 
m Lewis (S.U.A.),

mânia) 
M tiller
20,25 
(R.D.G.)

(RJ3.G.), 
DlHrich 
20,23 m 

Losch (R.D.G.).

Tenisul în U. R. S. S
Pregătiri pentru

Primul turneu de tenis organizat tn Uniunea Sovietică s-a 
desfășurat tn anul 1918, acest sport bucurtndu-se, de la Început, 
de o primire foarte călduroasă din partea tineretului, numărul 
practicanților săi sporind de la un an Ia altuL Dovada acestei 
popularități o demonstrează, cel mal bine, faptul că în anul 
1928, deci după zece ani de la primul turneu, tenisul figura pe 
programul marii competiții a Spartachladei.

încă nu s-au stins 
ecourile „Turneului 
celor cinci națiuni* 
■84 la rugby șl or
ganizatorii au și a- 
nunțat programul e- 
dițiel viitoare a 
competiției supreme

„Triatlonul“ de la Londra la Paris
In prima decadă a lunii iu

nie va avea loc în Anglia șl 
Franța un concurs de „triat- 
lon“ pe echipe, formate din 
cîte patru sporturi. în pro
gram figurează tntrecerl de 
cros. înot șl ciclism. Startul 
va fl dat în ziua de 8 Iunie, 
la Londra, proba de alergare 
desfășurîndu-se între Londra 
șl Dover (160 km), după care.

în ziua următoare, va urma 
traversarea Canalului Mînecil 
(40 km), de la Dover la Ca
lais. In sfirșit, de la Calais la 
Paris (300 km) concurențil vor 
merge pe biciclete. întrecerea 
este, oricum, foarte dificilă, 
chiar dacă flecare probă se 
desfășoară tn cîte o zi și fle
care echipier are de parcurs 
doar o porțiune din traseu.

lax-o: 29 mai
m,
m.
m,
m,
73.92 m, 2 iulie
m, « Iulie — Helsinki 71,98 

iulie — Pihtlpudas 71,50 
iulie — Stockholm 71,34 
august — Helsinki 70,82 
august — Berlinul

24

70,02
72,38
72,58
74,78 

Lappeenranta 
— Pori 74,14 

m, 
m, 
m, 
m,

Occ.
13 
lî
72,36 m, 20 august — Siitard 
70,04 m, 26 august — Bruxelles 
71,10 m, 4 septembrie — Stock
holm 72,66 m, 24 septembrie — 
Salonic 73,80 m. Unică este, 
de asemenea, și media aces
tor 15 concursuri: 72,226 m ! ! 
Să vedem ce va fi acum, în 
1984...

un nou start
a rugbyulul amator. 
Cele cinci etape se 
vor desfășura la 19 
ianuarie. 2 și 16 fe
bruarie. 2 și 16 mar
tie 1985. Potrivit re
gulamentului, anul 
viitor Franța va

primi, la Paris, vi
zita a două dintre 
adversarele el cele 
mai puternice: Țara 
Galilor (19.1) șl Sco
ția (16.11). tn depla
sare va juca cu 
Anglia și Irlanda.

0 demonstrație decepțiopantă
Bjorn Borg a susținut, la Sao Paulo, un meci demonstrativ 

tn compania tenismanului brazilian CarlOs Kirmayr, ocupant 
al unui loc peste 180 In clasamentul A.T.P. Kirmayr a cîștigat 
clar cu 6—3. 6—3. Potrivit agenției „France Presse-, publicul, 
decepționat de evoluția fostului campion suedez, l-a fluierat 
vehement. Apropo de acest meci, ziarul „Jomal de Tarde* a 
publicat un articol sub titlul: „Ascultați toți 1 Teribila mașină 
de tenis care a fost Bjorn Borg nu mai există !“. Și e păcat, 
pentru tenis...

Rubrică realizată de Romeo V1LARA i

TELEX • TELEX
BOX • Mijlociul sirian Musta

fa Hamsho a dispus de america
nul Alexis «Rocky- Shakespeare 
prin abandon, dictat de arbitru, 
în repriza a cincea. joi la Las 
Vegas (Nevada) • Colin Jones 
(Tara Galilor) a dispus prin K.O. 
în repriza a Il-a de americanul 
Allan Braswell, la Aberavon.

BASCHET • Disputat la Pra- 
ga, meciul internațional amical 
dintre selecționatele feminine ale 
Cehoslovaciei și României s-a 
încheiat cu scorul de 76—66 
(41—30) în favoarea gazdelor. 
Principalele realizatoare ale for
mației române au fost Pali (28), 
Cristea (14), Popa (13).

CICLISM • Italianul Francesco 
Moser a cîștigat joi «criteriul a- 
șilor“, la Syracusa, în Sicilia : 83 
km în 2.34:00. El a sosit cu un 
avans- de 30 s în fața plutonului 
• țn „Turul Normandiei“, la a- 
matori, etapa a Ill-a (104 km 
Rouen-Le Vaudreuil) a fost cîș- 
tigată de sovieticul Ivan Roma
nov în 2.26:16, la sprint, dintr-un 
grup de 43 de concurenți • ir
landezul Bert Osoterbosch. cu 
13.51:35, a ieșit învingător in 
competiția „trei zile de la Pan
ne*. Pe locurile următoare : 2.
Eric Vanderaerden (Belgia) 
13.51:58, 3. Ferdi Van Der Haute 
(Belgia) 13.52:08 • Turul ciclist 
„Midi-Pyrenees“ are, după două 
etape, următorul clasament ge
neral : 1. Pascal Simon (Franța) 
10.04:52, 2. Michel Laurent (Fran
ța) 10.09:30, 3. Edgar Corredor
(Columbia) 10.09:44 etc.

ÎNOT o Campionatele de iarnă 
ale S.U.A., la Indianapolis : băr
bați : 200 m liber : Mike Heath 
1:50,18, 400 m mixt : Matthew
Rankin 4:24.56, 4X200 m liber :
Florida Est 7:26,97 : femei : ?00 m 
Mary Maegher 2:00.91, 400 m
mixt : Shannon Hermstad 4'49,03; 
4X200 m liber : Mission Viejo 
8:11,54.

VOLEI • Meciul amical mas
culin. la Peruggia : Italia — Po
lonia 3—0 (7. 5 7)
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