
în întrecerea consiliilor județene pentru educație

5 fizică și sport pe anul 1983

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, JUDEȚELE HUNEDOARA
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Șl BRAȘOV PE PRIMELE 3 LOCURI
în cadrul acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea în 

cit mai bune condiții a obiectivelor și cerințelor fermu- 
late în documentele de partid, in Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului 
nostru, adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive, 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport a or
ganizat în anul 1983 întrecerea socialistă între consiliile 
județene pentru educație fizică Și sport, încheiată cu 
remarcabile succese realizate în activitatea de educație 
fizică și sport de masă, de performanță, precum și în 
domeniul economic, amenajări de baze sportive simple 
prin muncă patriotică, gospodării ii și folosirii întregii baze 
tehnico-matcrialc a sportului.

în urma analizei rezultatelor obținute de organele spor
tive județene, pe primele 3 locuri s-au situat :

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, 2. HUNEDOARA, 3. BRAȘOV.
Rezultate meritorii au înregistrat, de asemenea, jude

țele Prahova, Constanța, Cluj, Bihor, Sibiu, Mureș, Bacău, 
Suceava, Timiș etc.

Așa cum a reieșit din dezbaterile care au avut loc în 
cadrul Comitetului Executiv al C.N.E.F.S., întrecerea so
cialistă — organizată experimental în anul care a trecut — 
a constituit un puternic stimulent în activitatea organelor 
sportive județene. Au fost mai bine îndeplinite sarcinile 
privind cuprinderea largă a tineretului, a maselor de oa
meni ai muncii în întrecerile „Daciadei“, precum și cele 
vizînd creșterea nivelului performanțelor la finalele pe țară 
ale marii competiții naționale, angrenarea largă a popu
lației în activitatea turistică de masă, trecerea normelor 
complexului polisportiv Sport și Sănătate", practicarea 
gimnasticii la locul de muncă și a gimnasticii de între
ținere pentru femei, în creșterea aportului județelor la 
pregătirea și promovarea unor sportivi bine pregătiți și 
talentați în loturile reprezentative aie țării noastre, în rea
lizarea planului de venituri proprii și darea in folosință 
a noi baze și terenuri sportive.

întrecerea socialistă între județe și municipiul București 
va continua în acest an în care mișcarea noastră sportivă 
s-a angajat să obțină rezultate superioare în întimpi.iarea 
marilor sărbători din viața poporului și partidului 
cea de a 40-a aniversare a revoluției de eliberare 
și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel 
XlII-lea Congres al partidului.
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Sport Sănătate

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Campioana țârii se inapoiazâ de pe ,,Anfield Park"
0-1 cu F, C. Liverpool

DINAMO BUCUREȘTI PĂSTREAZĂ ȘANSE 
DE CALIFICARE ÎN FINALA C.C.E

cu un dezavantaj minim

A

rotbaiiștii noștri au demonstrat Inca o data admirabila 
lor capacitate colectiva de a aborda dificilele intilniri 
internaționale cu o mare iorțd de Joc, cu moral puternic 
$i cu o tactica adecvați partidelor eliminatorii

Am avut aseară, cu toții, emoții, mari emoții, în fața apa
ratelor de radio, pentru această primă prezență intr-o se
mifinală din Cupa campionilor europeni. Emoții pentru do

rința vie ca dinamovLștii să păstreze șanse de calificare pentru 
meciul retur de la București. Și iată că, după 90 de minute, 
Dinamo ne-a arătat incă o dată marea sa capacitate de a face 
față cu brio marilor intilniri internaționale, marilor echipe con
tinentale. Pentru că aceste cupe europene nu se joacă numai 
pe victorii, ci și pc goluri ! Două goluri la București pot aduce 
calificarea echipei noastre.

Dinamo a primit la Liverpool un gol, putea să și marcheze un 
gol, dar revenind acasă cu un dezavantaj minim, păstrează șanse 
bune de calificare pentru finala Cupei campionilor europeni care 
urmează să se dispute la Roma, la 12 mai. Desigur, fructificind 
pe terenul propriu admirabilele lor calități, forță de joc, 
forță morală, forță tactică, pot fi in stare să producă eliminarea 
unei echipe celebre ca F.C. Liverpool. De pc acum, succes de
plin campionilor României in meciul retur de la 25 aprilie, de la 
București, in tentativa de a ne oferi tuturor prima finală euro
peană pentru fotbalul nostru ! (a.

ION MARIN

Producfie

dovedindu-se, în această direc
ție, introducerea și extinderea 
largă a practicării gimnasticii 
la locul de muncă.

Izvorîtă din importante do- 
cumente de partid, cerința ca 
sportul, cultura fizică de masă 
să fie tot mai mult legată da

Momente de destindere, sănătate și întărire a 
muncă la o unitate a Cooperativei Voința din

s-a reușit, de exemplu, ca in 
anul trecut să fie cuprinși iu 
această impoitanlâ activitate 
peste 900 000 de oameni ai 
muncii din peste 1 000 de uni
tăți economice, cifre care e- 

o creștere remar- 
de prevederile ini-

capacității de 
Capitală

activitatea de producție s-a în- 
' scris ca un obiectiv prioritar 
■între acțiunile întreprinse în 
întreprinderi și instituții pen
tru continua dezvoltare a e- 
ducației fizice și sportului, una 
din formele cele mai eficiente

PATRU VICTORII
ALE LUPTĂTORILOR JUNIORI

Participînd la două turnee 
internaționale de lupte libere, 
tinerii noștri reprezentanți au 
realizat cîteva performanțe re
marcabile, numărîndu-se ■ prin
tre protagoniștii întrecerilor la 
diferite categorii de greutate. 
'Astfel, la turneul de la Buda
pesta (juniori) A. Cuculea (cat. 
65 kg), K. Tamas (cat. 70 kg) 
și B. Mateiaș (cat. 81 kg) au 
ocupat primul loc, D. Profit 
(cat. 52 kg), F. Paraschiv (cat. 
+87 kg) s-au clasat pe locui 
secund, iar C. Niri (cat. 70 kg) 
a încheiat concursui pe pozi
ția a 3-a. La cel de al doilea 
turneu, disputat la Jena (R.D. 
Germană), rezervat juniorilor 
și speranțelor, I. Baciu a ob
ținut victoria la cat. 100 kg, 
AI. Păcuraru (cat. 48 kg) și Al. 
Kotteles (cat. +100 kg) — lo
cul 2 și M. Trușcă (cât. G8 kg) 
— locul 3.

Citeva aspecte, 
cent 
trale 
del“, 
cese 
acest 
județene ale sindicatelor, 
ganele sportive și ale U.T.C., 
inspectoratele sanitare și de 
învățămînt. Printr-o mai bună 
colaborare între acești factori,

prezentate re- 
Comisiei cen- 

„Dada-
in cadrul
de organizare a 
au subliniat unele suc- 
remarcabile obținute, în 

domeniu, de consiliile 
or-

vidențiază 
cabilă față 
țiale.

Este, de 
rător faptul că în practicarea 
gimnasticii la locul de muncă 

. a fost asigurat un caracter 
științific acestei activități, mai 
multă continuitate și o mai 
bună adaptare a excrcițiilor la 
specificul de muncă din fie
care întreprindere, 
reușite au rezultat și 
municările prezentate 
drul Simpozionului 
„Daciada", precum și. 
lejul consfătuirilor și 
burilor de experiență 
zate în județele Bihor, Alba, 
Mehedinți, Bacău, Gorj sau 
Municipiul București.

Posibilitățile de extindere a 
practicării gimnasticii la locul 
de muncă sînt, însă, mult mai 
mari și bine au orocedat fac
torii cu atribuții propunindu-și 
depășirea considerabilă a o- 
biectivelor stabilite pentru a- 
cest an, la sfirșitul căruia 
există toate condițiile ca in 
această activitate să fie cu-

asemenea, imbucu-

Asemenea 
din co
in ca- 

național 
cu pri- 
schim- 
organi-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag 2-3)

TRĂGĂTORII ROMANI ÎNVINGĂTORI
LA BALCANIADA DE TALERE DE LA ATENA

La Atena s-a desfășurat zi
lele trecute ediția 1984 a Bal
caniadei de talere (tir cu pușca 
de vînătoare) la probele de 
skeet și trap. Trăgătorii ro
mâni, care au participat nu
mai la întrecerile de skeet (ta
lere lansate din turn), au a- 
vut o comportare bună, domi- 
nînd întrecerile, ca și în edi
ția precedentă, și ciștigind 
primul loc la individual — 
Ioan Toman — și pc echipe, 
Țintașii noștri, asistați de an
trenorul Anatolie Sălceanu, au 
evoluat cu multă precizie la 
această dificilă probă, reușind 
punctaje bune, net superioare 
principalilor lor concurenți. 
Iată rezultatele tehnice — skeet 
(200 talere) : 1. Ioan Toman 
197 t, 2. Hatnakos (Grecia) 1S2

t, 3. Alemdar (Turcia) 191 t. 
Ceilalți concurenți români s-au 
situat pe următoarele locuri : 
4. Attila Csorba 191 t. ...8. Du
mitru Gazetovici 188 t, ...10. 
Constantin Paraschiv 186 t. Pe 
echipe : 1. România 571 t, 2. 
Grecia 560 t, 3. Turcia 548 t. 
La juniori a cîștigat Konlouglu 
(Turcia) 125/150, iar la femei 
Scourti (Grecia) 103/150.

La trap (talere lansate din 
șanț), pe primul loc s-a clasat 
Kizilsu (Turcia) 189/200, iar pe 
echipe ordinea a fost : 1. Iu
goslavia 535 t, 2. Bulgaria 522 t, 
3. Grecia 515 t.

începînd de azi și pînă du
minică, pe poligonul Dinamo

(Continuare in pag 2-3)

n).
LIVERPOOL 11 (prin tele

fon). Pe stadionul .,Anfield 
Park”, la lumina reflectoarelor, 
campioana țării noastre, Dina
mo București, a intîlnit în se
mifinalele Cupei campionilor 
europeni puternica echipa Li
verpool, actuala lideră a cam
pionatului englez, formație în 
rindul căreia evoluează, cum 
spuneam și in corespondențele 
precedente, numeroși internațio
nali, o adevărată selecționată 
britanică, aflată, după cum o 
recomandau ultimele rezultate, 
intr-o formă de virf.

In fața celei mai bune echi
pe engleze, jucătorii dinatno- 
viști au dat o replică matură. 
Ei au făcut un excelent joc 
tactic, au avut prima mare o- 
cazie de gol și, cu toate că 
au ratat, au continuat să lup
te. Totuși, in urma unei lovituri 
libere au primit un gol. în con
tinuare, ei s-au apărat sigur 
și au contraatacat periculos, în
deosebi in repriza secundă, cind 
au avut mai multă inițiativă 
decit la început.

Gazdele s-au lansat de la în
ceput în atac și în min. 3 au 
obținut prima lovitură liberă, 
dar rămasă fără rezultat. în 
minutul următor, fotbaliștii di- 
namoviști au reușit o frumoasă 
combinație ofensivă fără s-o fi
nalizeze însă. Ofensiva gazde-

REDNIC

lor începe să se accentueze, se 
creează cîteva faze periculoase 
la poarta lui Moraru (cum a 
fost aceea din min. 11), însă 
apărarea echipei bucureștene, 
în frunte cu I. Marin și Nico- 
lae, este la post. In min. 17, la 
o nouă lovitură liberă, Souness 
a șutat imprecis. Peste două 
minute aveam să consemnăm 
cea mai fierbinte fază în care 
portarul Grobbelaar fusese bă
tut de șutul lui Augustin, 
(cursă de 40 m, l-a depășit pe 
Lawrensun), dar — spre neșan- 
șa echipei noastre — mingea a 
intilnit bara ! Pentru cîteva mi
nute jocul s-a echilibrat, Dina
mo se vede chiar mai mult în 
atac, îndeosebi prin Augustin, 
în min. 21 Andone a primit 
cartonaș galben. în min. 26 Li
verpool avea să deschidă sco-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Ieri, la Oradea, In meci amical: ROMÂNIA — ISRAEL 0-0

OFENSIVĂ CONTINUĂ, DAR INEFICACE
ORADEA, 11 (prin telefon). 

Un meci încheiat cu un scor 
neașteptat, dar o partidă spec
taculoasă, disputată într-un 
ritm viu, din primul și pînă 
în ultimul minut, cu nenumă
rate ocazii ale tricolorilor 
noștri, dar cu tot atîtea ra
tări, uneori din situații incre
dibile.

Echipa Israelului a obținut 
acest scor alb printr-o apă
rare supranumerică, susținu
tă de un portar în zi mare și 
cu toți ceilalți jucători gru
pați în treimea proprie. Dacă 
în prima repriză jocul s-a dis
putat pe ambele jumătăți ale 
terenului, după pauză am a- 
sistat la un asediu perma
nent al echipei noastre, 
poarta oaspeților, cu o 
cepție, cînd, în min. 70, 
a surprins întreaga linie ro
mână de fundași pc.. linia 
de centru, Tourk a șutat în 
bară.

Un film al jocului ar fi o 
continuă enumerare a oca
ziilor ratate de echipa Româ
niei. Nu le vom menționa 
pe toate, ci vom sublinia 
doar faptul că permanentele

la 
ex- 

care

uscat, cu 
spectatori 
(pe poor-

Stadion F.C. Bihor; teren 
neregularități; timp frumos;
— circa 30 000. Șuturi: 25-6 
tâ: 8—2). Cornere: 11—2.

ROMANIA: Lung (min. 46
- Zare, IORGULESCU, ȘTEFANESCU, 
Ungureanu (min. 79 Vâetuș) — Ți- 
cleanu (min. 59 Irimescu), Boloni, 
KLEIN, Hogi - GABOR (min. 67 Lă
cătuș), Coraș (min. 72 Crișan).

ISRAEL: HAVIV - Lasri (min. 13 
Mahmes), Kirat, BARDA, Pizanti — 
Ekhouse, Sinai (min. 85 lani), TOURK, 
N. COHEN — Armaly, Ohana (min. 
79. Landa-m).

A arbitrat Bogdan 
garia).

lordache)

Doncev (ttul-

incercări de 
multe dintre ele 
încheiat fără gol, așa 
s-a întîmplat în min. 20, cînd 
.. ..................  Io 

de 
ac- 

tra-

„un-doi“-uri, 
reușite, s-au 

cum

Boloni a tras formidabil 
lovitură liberă, blocată
Haviv. In min. 30, la o 
țiune de zile mari, pe 1 
seul Ungureanu — Klein 
Coraș — Hagi, acesta din 
mă, complet liber, a trimis a-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

ur-



Tehnicienii au cuv intui CAMP/ONATE ' COMPETIȚH

PRIORITATEA ESENȚIALĂ IN VOLEI-JOCUL IN VITEZĂ!
— opinia lui Gyula Barta, antrenorul naționalei masculine —

Campionatul național de șah pe echipe

ÎNCEPE ÎNTRECEREA „celor 100'

în sport, ca si in celelalte 
domenii, a ti mereu în pas 
cu noul este o condiție sine 
Qua non a competitivității in
ternaționale. Voleiul nu face 
excepție de la regulă, conti
nua sa modernizare avind Ia 
bază importante înnoiri teore
tice și metodice căutări febri
le în domeniul tehnicii și tac
ticii de ioc. scientizarea tot 
mai accentuată a procesului do 
selecție si instruire în măsu
ră să ridice nivelul prestațiilor. 
Cine nu se înscrie stăruitor, 
consecvent în acest flux înnoi
tor riscă să nu mai facă fată 
în cursa Dermanentă a compe
titivității. Este, din păcate, și 
cazul voleiului românesc, care 
suferă acum consecințele lip
sei sale de dinamism în apli
carea noului

Ce ar trebui făcut ca să re
devenim ce-am fost eindva in 
arena mondială ? O întrebare 
care presupune o sumedenie 
de răspunsuri si care frămîntă 
(sau ar trebui să frăminte) pe 
toti tehnicienii noștri, de la 
toate eșaloanele performantei. 
Noi am adresat-o unui tehni
cian tînăr. preocupat de eîtva 
timp de găsirea celor mai a- 
decvate răspunsuri. Gyuli 
Bartha, antrenor principal la 
Steaua si. din acest an la 
reprezentativa de seniori a 
tării.

— In primul rînd. după ce 
am văzut la fata locului, in 
R. D. Germană, campionatul 
european din toamna trecută 
Si l-am revăzut pe video, m-am 
convins că voleiul nostru a 
rămas în urmă fată de cel de 
elită în Privința VITEZEI DE 
JOC...

— Cu vreo patru ani in ur
mă, după C.E. din Franța 
(1979), ziarul nostru semnala
se acest aspect important care 
trio vizibil valorile ți modifi
ca ierarhia continentală. Și to
tuși—

— Constatarea era iustă si 
toată lumea era conștientă de 
necesitatea sporirii vitezei. Dar 
una e să știi ce-i de făcut, 
alta e să poți face, adică să 
ai cu cine. La noi s-a exa
gerat cu ani în urmă la se
lecție. supralicitîndu-se înălți
mea (chiar și la ridicători) în 
detrimentul calităților care dau 
viteza de ioc. Și iată că ne 
trezim acum, cînd alții au fă
cut pași înainte, că jocul nos
tru lent si insuficient de com- 
binativ nu mai este deloc com
petitiv pe plan international.

— în ce constă viteza mai 
mare de ioc a echipelor de 
elită ?

— în primul rind în existen
ta unor sportivi cu calități 
pentru aceasta : foarte mobili 
(indiferent de înălțime), cu de

aici că. în același scop, echipe
le valoroase folosesc combina
țiile și după faza intii, adică 
după preluările din atac (ceea 
ce la noi nu se face, adop- 
tîndu-se pasa normală, înal
tă). iar atacul din linia a doua

O fază dintr-un meci Dinamo — Steaua, elocventă pentru jocul 
lent practicat in general de echipele noastre. Foto : Ion MIHAlCA

tentă bună si cu viteză de 
execuție. Apoi, prin modalita
tea de realizare a vitezei in 
atac. Viteza na se mai reali
zează prin imprimarea unor 
traiectorii joase mingilor pre
luate din serviciu, cum făceau 
cu succes campionii olimpici 
de Ia Munchen japonezii, ei 
incepind eu momentul succesiv 
al fazei de joc : PASA. Pentru 
a realiza viteza, pasa trebuie 
dată din săritură, și pe traiec
torii aproape paralele eu fileul 
(ceea ce numim, în limbaj 
curent, „pase întinse pe fileu" 
sau -pase fuge"). Viteza in 
atac este completată apoi de 
viteza de mișcare în dispozi
tiv și de execuție a trăgăto
rilor. obligati în acest context 
să folosească o varietate maî 
mare de procedee. De aseme
nea. la pasele „în urcare", am 
observat predilecția pentru a- 
tacul din timpul întii, la în
ceputul traiectoriei mingii, cînd 
se poate surprinde mai frec
vent blocajul. Mai aș adăuga

• „rtariv alul sportu
lui feminin-, competiție or
ganizată sub egida DACIADEI 
de către C.J.E.F.S. Mehedinți, 
a atras pe terenurile de sport 
sute de fete. In disputa finală, 
care a avut loc nu de mult 
la Drobeta Tr. Severin, au 
evoluat aproape 500 de spor
tive din mai multe localități 
ale județului, cîștigătoare 
fiind : Loredana Cleeiu (Șc. 
gen. 11 Drobeta Tr. Sev.) — 
la șah, Mioara Sltaru (Caza- 
nele Orșova) — la popice și 
C.S.ș. Drobeta Tr. Sev. 
— la volei-șl handbal. • CLU
BUL SPORTIV MUNCITO
RESC LUGOJ are o nouă con
ducere, care și-a pus ca o- 
blectiv intensificarea activită
ții secțiilor de handbal, volei, 
călărie, șah și fotbal. 
Președintele, ing. Nico
las Bîrliga, responsabilul 
secției de fotbal, prof. Mircea 
Dragoș, precum și antrenorul, 
prof. Petre Speriosu, sînt ho- 
tărîți să readucă în „C” echi
pa de fotbal Vulturii, care 
conduce în campionatul Ju- 
dețeaa Timiș. • DUPĂ O 
VASTA SELECȚIE în școlile 
din sectoarele 1 și 6 din Ca
pitală, la care au fost testați 
peste 300 de tineri dornici să 
practice boxul, au fost coop
tați în secția de box a clu
bului Rapid peste 50 de elevi 
talentați, mulți dintre el par- 
ticipînd, recent, la o gală a- 
micală. « TENISUL DE MASA 
este unul din cele mai popu
lare sporturi pe meleagurile 
buzoiene, existînd aici o fru
moasă activitate de perfor
manță, precum șl de masă. 
Recent, au avut loc două reu
șite concursuri : „Cupa pri
măverii” la Nehoiu (cîștigă- 
tori Nicoleta Radu și Virgil 
Gătej — 10—12 ani, Luminița 
Serban și Emanuel Oprea — 
13—14 ani) și „Cupa pionieru
lui” la Rm. Sărat (cei mal 
buni (jind Violeta Matei, Teo- dora Homea, Florin Neacșu șl 
Non) Calcan). • în organi

zarea Consiliului județean 
al sindicatelor Timiș a avut 
Ioc un turneu de handbal fe
minin, dotat cu „Cupa Fe- 
mlna” la care s-au întrecut 
opt formații. Trofeul pus în 
joc a revenit echipei Industria 
lînjl Timișoara, care a învins 
în finală cu 12—7 pe Textila 
Timișoara. • „CUPA MUNI
CIPIULUI FOCȘANI" la box 
a fost cîștigată de echipa U- 
nirea Focșani (antrenor Cos- 
tache Hogaș) ; în clasament 
au urmat Electromureș Tg. 
Mureș și Steagul roșu Brașov. 
• LA SFÎRȘITUL săptăminil 
trecute s-a desfășurat la Si
naia, pe Valea Dorului, un 
interesant concurs de schi — 
probă de slalom special și 
coborîre — „Cupa veterani
lor" organizată de Comisia 
județeană de schi Prahova. 
Decanul de vîrstă al competi
ției a fost Aurică Răduleseu 
din Bușteni, 75 de ani, care 
la categoria peste 6» de ani 
s-a clasat pe locul trei. Prin
tre cîștigători s-au aflat : Gh. 
Vulpe (Sinaia) — categ. 30— 
40 ani. Cornel Tăbăraș (Si
naia! — categ. 45—50 ani, Ni- 
colae Tudor (Bușteni) — 
categ. 55—60 ani și Constan
tin Petcu (Bușteni) — categ. 
peste 60 de ani. • LA HAȚEG 
este în curs de desfășurare un 
campionat orășenesc de mini- 
fotbal, la care participă 14 e- 
chipe,. reprezentînd toate a- 
soeiațiile sportive din locali
tate. Jocurile, care se desfă
șoară pe terenul din curtea 
Liceului agroindustrial. sînt 
urmărite de fiecare dată de 
numeroși spectatori. Vor avea 
loc în total 91 de meciuri, 
competiția încheindu-se în 
preajma zilei de „1 Mai”.

★

RELATĂRI DE LA : V. Ma- 
nafu, C. Olaru, D. Diaconeșcu, 
D. Soare, C. Crețu, FI. Je- 
cheanu, V. Feldman și N. 
Sbuchea.

se execută adeseori din pase 
la semiinăltime.

— O concepție de pregătire și 
de joc in acest spirit ni se pare 
ri acum, ca și altădată, unul 
din obiectivele prioritare ale vo
leiului nostru. Desigur, un rol 
mare revine ridicătorilor. Cum 
vi se par ai noștri ?

— De mal multi ani voleiul 
nostru a promovat la pupitrul 
echipelor jucători lenti sau care 
au fost instruiti (chiar dacă a- 
veau calități de viteză) să dea 
pase lente. Si de aceea spu
neam la început că joc în vi
teză poți face dacă ai eu cine* 
Nu avem ridicători de valoa
rea celor mai buni din lume. 
Va trebui să-i selectăm din 
rîndul tinerilor și să-i formăm 
în această concepție, căci e 
maî greu să modifici Ia cei în 
vîrstă anumite stereotipe. Tot
odată, ridicătorul modern tre
buie să devină (și să fie aju
tat să devină) o personalitate 
în echipă, omul cu cea mai 
mare autoritate...

— Cum vedeți situația in a- 
părare ?

— Concepția de pregătire 
trebuie schimbată și pentru 
compartimentul defensiv. La 
jocul în viteză al atacului (ad
vers), mobilitatea în apărare 
se cere mult sporită. Atît în li
nia întii, unde fiecare spor
tiv trebuie să se deplaseze ra
pid la blocaj (fiecare să poată 
fi ceea ce numim azi „jucător 
de centru11) și unde un rol tot 
mai important capătă blocajul 
individual, cit și în linia a 
doua, unde se cere agilitate, 
plasament bun, execuții cît mai 
precise. Dar prioritatea esen
țială. realizarea jocului în vi
teză, presupune un volum ma
re de muncă, în concepție nouă 
și cu mijloace de antrenament 
adecvate, începîndu-se de aco
lo de unde este firesc — cu 
juniorii...

Aurelian BREBEANU

ADMINISTRAȚIA DE STAT
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 11 APRILIE 1981

EXTRAGEREA 1 : 23 37 42 
39 25 19

EXTRAGEREA A Ii-a : 35
17 11 27 24 14

FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 901.191 lei, din care 
5.674 lei, report la categoria 1.
CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALA LOTO DIN 1 

APRILIE 1981

Categoria 2 : 5 variante 106% 
a 18.764 lei, în cadrul căreia, 
la alegere, o excursie de 2 
locuri în URSS sau RS. Ceho
slovacă și 17 variante 25% a 
4 691 lei; cat. 3 : 7 variante 
100% a 10.362 lei în cadrul eă-

De la mijlocul acestei săp- 
tămînl și pină la sfirșitul celei 
viitoare, la Eforie Nord se dis
pută finala Campionatului na
tional de șah pe echipe mixte. 
Sînt în întrecere peste 100 de 
jucători și jucătoare, fiecare din 
cele 10 formații finaliste avind 
în componenta sa cite 6 seniori, 
2 senioare, un junior și o ju
nioară, plus rezervele. Așadar, 
tot ce are mai bun șahul nos
tru de performanță, la startul 
acestei tradiționale competiții, 
angajînd deopotrivă măiestrie si 
frumoase ambiții sportive.

Sînt in joc. de fapt, patru ti
tluri. celor de la masculin, fe
minin și juniori adăugindu-li-se 
șl acela absolut, acordat forma
ției care se va dovedi, prin 
prisma rezultatelor obținute, cea 
mai completă și omogenă. Trei 
din aceste însemne de campioni 
se află, de la ediția trecută, în 
posesia echipei Universitatea 
București, care pornește șt de 
această dată ca primă favorită 
Universitarii bucureșteni prezin
tă un Iot foarte valoros. în 
frunte cu maestrul internatio
nal Mihai Ghindă — campionul 
individual al țării pe anul 1983 
— ca și marile maestre Ellsa- 
beia Polihroniade și Marina Po- 
gorevici. Ei îșl vor apăra, de
sigur, cu strășnicie titlurile, vi-

zînd poate și pe cel de al 
trulea, la juniori-junioare, 
tinut de o altă 
denteaseă, 
Adversari 
tualii campioni 
primul rînd, 
cel formații 
în care joacă marele Mihai Șubă, 
laureat al turneului nostru in
ternațional, loan Mărășescu. Ti
mișorenii doresc să se revan
șeze pentru insuccesul de anul 
trecut, cînd nu au urcat pe po
dium. ' 
tund 
I.T.B.-

pa- 
de- 

__  formație stu- 
Universitatea Iași, 

redutabili pentru ac- 
_1 se anunță, în 
echipierii puterni- 
A.E.M. Timișoara,, 

maestru 
ca și proaspătul

în schimb, • cei aflat! a- 
pe locul doi, seniorii 

____ -ului, cu marele maestru 
Florin Gheorghiu la prima masă, 
vor fi de asemenea foarte greu 
de trecut. Ca și cei de la Poli
tehnica București, avind în capul 
coloanei, pe maeștrii internațio
nali Theodor Ghițescu și Dolfi 
Drimer.

în cîteva cuvinte, o întrecere 
deosebit de interesantă și tot
odată un test foarte prețios pen
tru membrii loturior reprezen
tative ale tării, șahiști și șa- 
histe care ne vor reprezenta la 
importante competiții internațio
nale incluse în calendarul aces
tui an, culminând cu desfășu
rarea Olimpiadei de șah. în 
toamnă, la Salonic.

Rodu VOIA

Azi, in campionatul masculin de volei

PATRU INTÎLNIRI DIN CADRUL ULTIMEI ETAPE
Astăzi, joi, la București, Baia Mare și Tg. Mureș se vor desfășura 

patru meciuri de volei din cadrul ultimei etape a campionatului 
masculin al Diviziei „A”. întîlniri interesante și în același timp 
importante pentru toate echipele, dintre care unele urmăresc situarea 
pe treapta a treia a podiumului, altele acumularea de puncte atit 
de necesare în aspra bătălie, care se dă în plutonul secund, pentru 
evitarea retrogradării. Fiecare echipă va încerca să intre în turneele 
finale cu o zestre cît mal consistentă. Iată programul meciurilor 
de azi :

București : CALCULATORUL — C.S.M.U. SUCEAVA
(Sala Olimpia, ora 15)

Tg. Mureș : A.S.A. ELECTROMUREȘ — TRACTORUL BRAȘOV 
Baia Mare : ȘTHNTA MOTORUL — C.S.U. ALUMINĂ ORADEA 

EXPLORĂRI — UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA

• Celelalte două întîlniri din cadrul ultimei etape (Dinamo — 
Steaua și Relonul Săvinești — Elcond Dinamo Zalău) au Ioc duminică.

ACCESUL LA JOCUL DE VOLEI 
DINAMO - STEAUA

„CUPA PRIMĂVERII" 
LA YACHTING

Veliștii bucureșteni și-au reluat 
activitatea pe lacul Herăstrău, 
participînd la o tradițională re
gată care, în fiecare an, deschide 
sezonul de yachting : „Cupa Pri
măverii**. întrecerea, organizată 
de A. S. Proiect București, a re
unit la start veliști *’ 
secții nautice din 
mai bune rezultate 
de sportivii gazdă, 
rîi : clasa 470 — 
Andrei Preotu ; F D — Mircea 
Murgescu. M. Lăzărescu ; Finn — 
Florin Călinescu ; Cadet — V. Ra
dulescu, M. Turcu (toți de la 
Proiect București) ; Optimist — 
Iurie Maxim (CNU Construcții), 
în campionatul municipal (juni
ori II) : clasa 470 — D. Bigu, D. 
Pestrițu (Proiect Buc.) ; Finn — 
A. Georgescu (Proiect Buc.) ; 
420 — F. Ais, L. Doară (CNU 
Construcții) ; O K — N. Teodores- 
cu (Electrica) ; Cadet — V. Ră- 
dulescu, M. Tucu ; Optimist I — 
T. Brînduș ; Optimist II — M. 
Brînduș (toți de la Proiect Bu
curești) .

din mai multe 
Capitală, cele 
fiind obținute 
Iată cîștigăto- 
Petru Găitan,

La meciul de volei Dinamo — 
Steaua care se va disputa în sa
la Dinamo, duminică 15 aprilie 
a.c„, ora 11, vor avea acces Jn 
sală legitimațiile-abonament de 
culoare roșie, iar pe bază de ti- 
chete ce se vor distribui pînă 
sîmbătă, inclusiv, la casa clubu
lui Dinamo, celelalte legitimații- 
abonament. De asemenea, biletele 
de intrare se vor vinde la casele 
de la stadionul Dinamo, numai 
pînă sîmbătă.

BALCANIADA DE TALERE
(Urmare din pag. 1)

din București se va disputa 
„triunghiularul" internațional 
de juniori (fete și băieți) din
tre reprezentativele orașelor 
București, Budapesta și Var
șovia. In program figurează 
probele de pușcă și pistol 10 
metri, pistol liber, pistol vi
teză, pistol standard, pușcă 
standard și pușcă liberă.

SPORT—SĂNĂTATE—PRODUCȚIE
(Urmare din pag. 1)

prinși circa 1 500 000 de oa
meni ai muncii din peste 1300 
de unități economice. Firește, 
pentru atingerea unor aseme
nea parametri sînt necesare 
măsuri temeinice si o cola
borare în continuă îmbunătă
țire. Pentru că succesul acțiu
nilor ce vor fi întreprinse de
pinde, printre altele, de preo
cuparea constantă pentru no-

LOTO-PRONOSPORT informează
reia, la alegere o excursie de 
un loc în URSS sau R.S. Ceho
slovacă și 39 variante 25% a 
2.591 lei; cat. 4 ; 93,25 a 1.861 
lei ; cat. 5 : 224,25 a 774 lei ; 
cat. 6 : 340,75 a 509 lei ; cat. 7: 
467,50 a 200 lei; cat. 8 : 3.152 
a 100 lei. Categoria A : 2 va
riante 25% a 36.481 lei ; cat. B: 
2 variante 100% a 13.266 Iei în 
cadrul căreia, la alegere o ex
cursie de 2 locuri în URSS 
sau R.S. Cehoslovacă și 14 va
riante 25% a 3.316 lei; cat. Cs 
14,25 a 4.947 Iei; cat. D : 124,75 
a 585 lei; cat. E : 1.250,50 a 100 
lei.

minalizarea unităților econo
mice și a locurilor de muncă, 
pentru pregătirea instructorilor 
obștești și generalizarea largă 
a experienței pozitive, pentru 
elaborarea complexelor de e- 
xerciții specifice diverselor ac
tivități productive din între
prinderi și instituții.

O dată cu zilele primăverii, 
începe, așadar, o amplă și sus
ținută activitate pentru gene
ralizarea practicării gimnasti
cii la locul de muncă în 
TOATE întreprinderile și insti
tuțiile, în secțiile, atelierele și 
serviciile unde există condițiile 
necesare, asigurînd acestei ac
tivități un cadru organizatoric 
cît mai bun și un conținut 
științific corespunzător. Vre
mea bilanțului este încă de
parte, dar...

1

PE

MIERCUR 
telefon). î 
artificial di 
nuat întii 
gheață dir 
mâniei^ et 
Iată cîteva 
ceste parti

STEAUA 
MIERCURE 
3—1, 3—1). 
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bine M. 
Presneanu
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GHENI 11 
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a fost, 
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tați a 
(amintea 
tală și a 
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desfășura 
tut vede 
manuală" 
vei ? TTn 
1 50(1—ide

• Datorită orelor ttrzii ia care 
s-au ineheiat un>t6 meciuri din 
concursul Pronosport <je ieri, re
zultatele vor -fj publicate în a- 
ceastă ru’orică vineri ÎS aprilie 
1»M*

Clubul sportiv Dinamo 
București organizează, pe 
perioada vacanței școlare, 
selecții Ja ujpiătoarele Ta
inuri sportive : atletism, 
baschet, box, ciclism, Calac- 
canoe, canotaj, călărie, fot
bal, gimnastică, handbal, 
judo, lupte, rugby, scrimă, 
tenis de cîmp, tir, volei. 
Prezentarea se face zilnic, 
la ora 8, în fata Parcului 
Sportiv Dinamo (cu echipa
ment propriu).

ALATU] 
final al 
în trib 
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formați 
clujend 
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a avutl 
lotului, 
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ROMÂNIEI- LA HOCHEI
, 11 (prin 
patinoarului 
b au conti- 
hochei pe 

Lcupei Ro- 
I șW treia, 
t de la a- 
lltOGRESUL 
111—2 (5—0,
ria campio- 
I pusă sub 
beheistii de 
[t cu multă 
rezultat cît 
I le-a reușit 
limele două 
I Chiriță 3, 
reanu, Nis- 
|i, Cazacu, 
lua, respec
tau arbitrat 
Itat de M. 
lernu.
Ijl giieor- 
|5—0. 2—4).
limele două 
I se aștepta 
[Dinamo să 
I astronomic, 
|. Avîntul 
loare zvîc- 
rrierea a 4

goluri consecutive. Au înscris : |Axinte 5, Solyom 3, Keresz«e>, I 
Tureanu $i Divoiu pentru Di- I 
namo, Eros 2, Ger^ely, Andre, • 
Csata și Kollo. Au arbitrat : FL 
Gubernu, ajutat de T. Szabo și ■ 
B. Hajdu. J

S.C. MIERCIBE.I CIUC — I 
DUNĂREA GALAȚI 12—3 ($-2, |
5—1, 1—0). Cu toate că a ciștl- 
gat la scor, o mare parte din ■ 
publicul spectator nu a fost I 
mulțumit de prestația unor iu- I 
cători de bază ai formației gaz- I 
dă. S-au înscris multe goluri 
frumoase, dar s-au înregistrat și ■ 
multe greșeli elementare, in ceea | 
ce privește eficacitatea. Marca
tori : Z. Nagy 2, L. Bartalis 2. • 
Todor 2. Gercb, Barlcx, E- An- | 
tal. Bed o, B. Nagy, Corcycxe 
pentru S.C., respectiv T. Itarm . 2 și Ene. Arbitri : E. Both, iju- I 
tat de L Becze si Șt. Earn. |

STEAUA   DUXAREA S—3 ■ 
(3—1. 2—1, 1—1).

AVINTUL GHEORGHEXI — | 
PROGRESUL MIERCUREA CIUC ■ 5—4 (0—1. 4—2. 1—1).

S.C. MIERCUREA CIUC — DI- I 
NAMO 8—2 (t—2. 4—4 4-4). 1

M. PASCANU — eoresp. I

E LA C.S.Ș. SIBIU AU CUCERIT 
SPERANȚELOR- LA SĂRITURI

Sibiu au 
publican de 
1 dotat cu 

I desfășurat 
JJW se da
rn, după o 
sportivii de

București 
.Ș. Triumf 

lu mai cla- 
L 987 p, 5.

Progresul

F.^Wcpăduș 
Ia. Cherclu 
tlOARE I î 
If) 398 p, 2. 
lumi) 386,25 
bs (Crișul)

1. S. Fre- 
M p, 2. B. 
154,90 , p, 3.

317,20 p ; 
Lniela Lovi 
llleana An-

ghel (Triumf) Xri.fcă p. x r
Pătac (C.S.Ș. Sibiu — C5Jg. Cîuj- | 
Napoca) S»,W p ; TRAMBULINA I 
3 M, JUNIORI I : 1. 1. Pexraeke ■ 
465,70 p, 2. A. CUerciu 42LM p.
3. N. Lepăduș 41AG p ; JUNI- ■ 
OARE I : 1. A. Drazomir G»J» P, I 
2. Cr. Szakacs 41S.ZC p. X Ehsa- I 
beta Kopatz (C.6.Ș. sibiu) 4:xe • 
p ; JUNIORI H : 1. B. CSbw XV» « 
p, 2. I. Badiu (C^Ș. SWo) Ml ■ 
p. 3. S. Frede! J42J5 p : JUNI- I 
O.ARE II : 1. D. Lari p. |
2. Arsuiag Apelian (Triumf) 3S7M 
p. 3. Vladla Dicu (CSJL SMo) . 
355,85 p ; PLATFORMA. JUNIORI I
I : 1. I. Petrache GS.C p, X A. | 
Cherciu 4S7.95 p. X C. HLa 44X7»
p ; JUNIOARE l : 1. Cr.
336,55 p, X L Pirjol 32X7» p. X I 
A. Dragomir 312X5 p ; JUNIORI |
II .- 1. B. Cibo 3S4.M p. 2 7- Ke- 
mecsei 2*6.15 p. X I. Bari u 23MB . 
p ; JUNIOARE n : L BU Lori I 
235.50 p, 2. Daniela Popa (Crișul) | 
236,40 p, X V. Dicu 217J0 p.

Ilie I ONES CU — ecresp. ■

lerî, la Oradea, In meci preliminar, România — Ungaria 0-2 (0-1)

JUNIORII NOȘTRI, DE NERECUNOSCUT!
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ORADEA, 11 (prin telefon). 
Juniorii noștri au ratat, așa
dar, calificarea pentru turneul 
final al campionatului euro
pean. După ce au pierdut, la 
Budapesta, la limită (0—1), 
aici. Ia Oradea, ei au evoluat 
foarte slab, cu mult sub ceea 
ce au arătat in precedentele 
două intHniri cu juniorii tm- 
guri. cele de la Tașkent și 
Budapesta. Și un stadion arhi
plin a rămas dezamăgit de com* 
portareu lor dc~a lungul celor 
30 de minute.

Echipa oaspete, surprinzător, 
a început jocul exact cum au 
fâcut-o tricolorii Ia Budapesta: 
cu o apărare fermă, decisă in 
intervenții 9 ccntraatacuri ful
gerătoare. deritar.te pentru a- 
părarea Jl“-lui antrenat de 
M. Pif.i’ea si C. Toma. In min. 
5, EL Kovacs a scăpat de la 
centru dar n-a mai avut forța 
să șoteze. des a ajuns pînă 
in careul de 16 m. Un minct 
mai târna, iasă. Vineze a exe
cutai o lovitură liberă din 
marginea careului mare. Petre 
a ezitai să iasă s> sâ boveze. 
«i OROVECZ a reluat eu capul 
tub traavvtroii : O—l. Cotai 
acesta a căzut ca un trimet 
tâ Ptim cit ratarează un gol 
marcat in deplasare 3. a tat^- 
aat plumb ia ptcxiarrăe jccâ- 
toruor noștri și. Ia emriinuare. 
arțiimtle lor au fata preexpț- 
tate. fără e&cientă. Tot juni
orii eseuri — cu un moral ri
dicat. datccat gol z lui inserts 
— au avut pnaRnBtaten nă- 
ririi avantajului pria Tinier 
(nun IX) și Deîk țmin. Zîj, 
orăpați singuri spre poartă. 
Dor. priisul a Ratat issprcctx, 
cn boltă, «este portar si pe 
t-rt pcartă, iar eetai de al 
dotlea Petre »-* gtaaîat in ex
tremes la pin oul în aasam- 
bta. o repriză domtnaxă tactic 
de jusioni oaspeți.

In partea a n-a a medului, 
in marea majoritate a liny- 
lui, echipa noastră a dominat

Stadion F. G Bihor ; teren foorte 
bun ; timp frumos ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi : 1J-5 (pe poorto : 
4-4). Comer, : 4-4. Au marcat :
OROVECZ (min. «) ti JIVOTSKI 
(min. 7Z).

ROMANIA : Pere — Moldovan, 
Cotea. Drăghici. Bonuto (min. 51 
Achim) — Bcborj. Loră», Mateu ț. Mor- 
gorit (min. 42 Voicu) - Nuto, Topo- 
linschi.

UNGARIA : Petri - Hoot. PiNTER. 
SZELPAL KeCer — E. Kovocs. Dealt 
(min. 75 Zrara), IC Kovacs - ZINKA, 
OROVECZ (min. 67 jivobki). VINCZE.

A orbitrat foorte bine E, Barboresco 
(itario) ; ta linie : D. Petrescu si N. 
Dinescu (om„ din România).

Cartoncșe galbene : CiRSTEA.

teritorial, a atacat continuu, 
dar fără calmul și luciditatea 
necesare destrămării apărării 
adverse. Au fost încercate șu
turile de la distanță, impre
cise insă. Abia in min. 56 se 
putea egala, dar mingea tri
misă de Matcut. din lovitură 
liberă, a intilnit stiîpul din 
dreapta al porții lui Petri. Mi
nutele s-au scurs in favoarea 
oaspeților, iar finalul le-a a- 
partinut în totalitate. In min. 
•2, JIVOTSKI a șutat din ca
reu, din plia (alea, și a ridicai 
scorul la 2—« pentru oaspeți, 
li tot ei. ia min. 7». a șutat 
im bară. Cu două minute ina- 
tate de final echipa noastră ar 
fi putut înscrie golul de o- 
ooarc. iasă Bobaru a executat 
stab penaJ»y-ul acc-edat la un 
teesț ia careu comis de Szeî- 
pal, și Petri a apăraL Această 
ratare a fast cam nu se poate 
mai se—m f-rati-.ă centra no
dul de Bereamoacnt al evolu
ției jumăarilar noștri.

DUMT1ESCJ

CEA MAI TINARA PEPINIERA DIN ȚARA...
Duminică dimineață. O di

mineață neobișnuită la Slatina, 
Are loc prima selecție pentru 
centrul de copii și juniori F.C. 
Olt, cea mai nouă pepinieră 
din țară. Au venit la această 
selecție in jur de 1 090 de co
pilandri din toate colțurile ju
dețului Olt Adolescenți din 
Urzica, Stoicănești, Sprînce- 
nata, Vitomirești, Tătulcști, din 
Balș, Corabia și Caracal. „O 
selecție excelentă — susține 
Mihai Ionescu, secretar al fe
derației de specialitate. Tineri 
bine clădiți, cu o mare pasiune 
pentru fotbal. Și o exigență a 
„examinatorilor" demnă de 
laudă". Examinatorii au fost 
antrenorii V. Dinuț, V. Enă~ 
chescu și I. Dobre. După pri
ma triere au rămas cam 25 de 
tineri. Și selecția continuă, în 
fiecare zi, dimineață și după- 
amiază, acum în vacanță. Pen
tru că „planul de viitor" expus 
de președintele lui F.C. Olt, 
Florian Dumitrescu, este mare : 
„Vrem să creăm o pepinieră 
trainică pentru echipele din 
întreg județul. Pentru F.C. Olt, 
dar și pentru I.P. Aluminiu 
Slatina, Sportul muncitoresc 
Caracal, Recolta Stoicănești. 
Dacă ți pină acum s-au ridicat 
din județ unele talente ca M. 
Popescu, Ciurea, Leța, aceasta 
s-a datorat mai mult selecției 
intimplătocre. De acum înainte 
ca fi o selecție organizată, care 
va evalua întregul feud de 
fotbaiițti ai județului. Ecoul 
primei selecții — pentru care 
am scutit echipele județene de 
junioru obligatorii in meciurile 
de dnv.insci — a fost foarte 
mere ți speranțele noastre au 
n tentei real*.

Cel mai nou centru de copii 
și juniori din țară, care va 
ființa la Slatina, va avea insă

un subcentru și la Scornicești, 
va dispune de condiții deose
bite de pregătire. La Slatina, 
el va avea un teren în exclu
sivitate și un grup anexă se
parat El va număra trei grupe 
de copii și două de juniori. 
F.C. Olt nu va mai fi o ex
cepție în campionatul republi
can de juniori. De acum va 
participa și reprezentanta sa 
la întrecerea celor mai buni 
juniori din țară, va participa 
și la „Cupa Viitorul", și ia alte 
întreceri rezervate copiilor și 
juniorilor. F.C. Olt, care a 
avut mereu o echipă modestă 
la „speranțe", speră să urce 
curînd și în acest campionat. 
Și „bate" departe, vrea să o- 
fere talente loturilor reprezen
tative. Cu asemenea obiective 
îndrăznețe, cu pasiunea cu 
care sînt înconjurați cei mici, 
cu sprijinul organelor locale, 
al comisiei județene de fotbal 
și al C.J.E.F.S. Olt, manifestat 
cu fervoare, acum. Ia punerea 
primei cărămizi a centrului, 
noul start al fotbalului oltean 
se anunță promițător.

Mircea M. IONESCU

-ARBIIRII flAPH Dl DUMINICĂ 
A DIVIZIEI „A“

A.S.A. TG. MUREȘ — POLI
TEHNICA IAȘI : D. Petrescu ; 
M. Niculescu și M. Lăzârescu 
(toți din București) ;

SPORTUI- STUDENȚESC —F.C. 
BAIA MARE : I. Igna ; I. Pâtrut 
(ambii din Timișoara) și I. Tăr- 
can (Reghin) ;

DUNĂREA C.S.U. — RAPID : 
L Crăciunescu (Rm. Vilcea) ; A. 
Mustâțea (Pitești) și C. Gheor- 
ghe (Suceava) ;

TINERI DE.„ TOATE VÎRSTELE
bărbați și femei. îndrăgostiți 
de meseria lor. în atelierul in 
care am intrat, câțiva ied de 
muncitori, așezați pe scăune
lele scunde, de cizmărie, dă
deau forma finită încălțămin
tei. Muncă migăloasă dar -cea 
mai frumoasă*, cum «punea 
maistrul Nieolae Cristea. -Gata, 
băieți !* — se adresă el .ele
vilor- săi. „Gimnastica L_". 
Geamurile atelierului. mari, 
spre soare, au fost deschise 
larg, maistrul s-a urcat pe 
unul din scăunele și 40—50 de 
oameni au făcut exerciții de 
gimnastică, sub conducerea lui, 
timp de cinci minute, intr-o 
bună dispoziție generală. Vă 
place această... pauză pentru 
mișcare ? — l-am întrebat pe 
un om în vârstă. Constantin 
Zamfir. „Cum să nu ne placă 7 
I.a noi (oată lumea face sport, 
începind cu tovarășul pre
ședinte Vasile Timariu" — ne 
răspunde rizind... tinerește. Cu 
aceleași cuvinte ne-a răspuns 
Ia întrebare și fosta canotoare 
Lenuța Borus, din secția rih- 
tuit, care conducea acolo re
priza de gimnastică. Tot un 
atelier spațios, tot cu ferestre 
larg deschise, dar se vedea că 
sîntem la un loc de muncă 
cu specific feminin, după șirul

de mușcate înflorite de La gea
muri. ,Toată lumea face 
sport !“ — ne spunea și fosta 
haodbalista in lotul național 
Doina Staaeu, tastructec spor
tiv in dubul Votate. prezenta 
zilnic la unitate. -Cam să ■■ 
facă? Este o mancă, aici, eare 
cere destindere prin mișcare. 
Nici su i nevoie să-i ch-'măm 
la stadion. Le eumoaieăin doar 
programul $i vin grupuri, gro
pari. Așa este si ea gimnas
tica". Și Doina Stanca ne dă 
o mulțime de amănunte des
pre excursiile organizate, des
pre crosuri, despre campiona
tele de casă din cadrul _Da- 
eiadei*, cupele pe ateliere și 
interateliere. despre formațiile 
reprezentative ale unității. „E- 
ehipa de volei, din care face 
parte ți tovarășul Vasile Ti
mariu, și tovarășul Nieolae Ba
dea, secretarul Comitetului de 
partid, este de șapte ani cam
pioana clubului Voința". Vizi
tatorii unității au aflat și alte 
amănunte interesante, legate 
de modul în care harnicii lu
crători de la „încălțămintea 
manuală" au fost și sînt atrași 
spre practicarea sportului. O 
vizită, cum se vede, cu multe 
învățăminte...

Viorel TONCEANU

fPĂ 30 DE ANI, TOT 
I Cu prilejul turneului 
L“ de baschet feminin, 
porturilor din ClU)-Na- 
ei dintre componentele 
prul echipei studențești pi decenii în urmă, cu- 
becutiv) titlul de cam- 
b vorba despre Marga
te, Ileana Rostas-Vin- 
ni-Șerban și Alexandru 
n postura de spectatori, 
Bură pe actualele căni
ră îndoială, un exem- 
[ată de culorile clubu- 
brașul de pe Someș • 
Irul mic al aruneări- 
lecizia acestora de la 
lază echipele noastre 

ne determină să a- 
BO curînd F.I.B.A. va 
P de a se acorda 3 
cările executate de la 
rit ca noua prevedeie 
Lndicap pentru echipele 
la fost, multă vreme, 
p valoare.
fTA *ȘI DUMINICA a 
burs pentru verificarea 
I apropiatelor competi- 
leși au existat propu- 
larea, cu această oca

zie, și a sportivilor de la celelalte cluburi 
bucureștene, antrenorii au refuzat, pre- 
textind eă nu sînt puși Ia punct cu pre
gătirea din cauza timpului nefavorabil. 
Păcat, pentru că ar fi fost un bun pri
lej de verificare în condiții de concurs, 
acum, cu cîteva zile, înaintea debutului în 
„Cupa Federației" și a primei etape a 
campionatului. Un prilej ratat cu atit mai 
mult cu cît se simte permanent nevoia 
de concursuri.

POPICE. LA RECENTA DUBLA ÎNTÎL- 
NIRE amicală de popice de la Gyor, din
tre reprezentativele Ungariei și României 
— încheiată după cum se știe, cu 4—0 în 
favoarea sportivilor români —, popicarii 
noștri s-au impus și cu valoroasele lor 
rezultate individuale. Astfel, in cel de-al 
doilea joc al echipelor masculine, dispu
tat pe arena Richard, nu mai puțin de 
patru popicari români au depășit recor
dul sălii, care era de 867 p d. Aceștia au 
fost Iuliu Bice — 908 p, Stelian Boariu — 
908 p, Alexandru Naszodi — 886 p și Ilie 
Hosu — 831 p. De menționat că, în acest 
joc, cel mai bun rezultat al gazdelor a 
fosț obținut de jucătorul Horvath — 
661 p.

SCRIMA. CĂPITANUL SABRERILOR 
ȘI-A RELUAT ANTRENAMENTELE. Re
putatul scrimer Ioan Pop, căpitanul forma
ției reprezentative de sabie și a echipei

OFENSIVĂ CONTINUĂ, DAR INEFICACE
(Urmart 4u psg l)

lături, ca portaral fixat ia 
ca<fc-ul porții. Bagi avea să 
repete ratarea ta mia. 3t

Itapă paarij, ȚMe— ex

is u’cr.ui de Havre. După 
r...t: j 3 seiaste, FkJorn. la 
urma ună casitasațu ca Hagi, 
șutează in portar, minera ii re
vine și, de astă data, trage pes
te poarta goală. In min. 58. 
Gabor jHoojeazâ* și trimite 
pe lingă bară- In tnta. 55, Hagi 
se găsește, din nou. singur, ta 
7 metri, dar piciorul drept nu-1 
ascultă și ratează neverosinuL

Ocaziile se succed (min. 
M — cap Gabcr, pe lingă, mm 
63 — „bembâ* Zare, deviata 
in corner ; min. 68 — cap Bagi, 
peste portarul bătut). Ultima 
mare ocazie va fi cea a Iui 
Boloni (min. 85) care șutează 
puternic, milimetric pe lingă 
bară.

sele schimbări uniformizind jo
cul, care s-a rezumat Ia cen
trări pe sas, sub imperiul ner
vozității, dar care au fost re- 
zclvate de atletica apărare is- 
rariiană. Un rezultat neaștep
tat în palmares, dar la capătul 
us~ joc ca nenumărate acți
uni ofensive, ta care elementul 
eficacității a lipsit cu desăvir- 
pre. La aceasta a contribuit, 
poate, p faptul că o bună par
te din timp sextetul* fotba- 
liștik— români aflați în atac, 
a fost aktafaiit dta 5 stingaci, un 
taeru Beeseațâa] în aparență, 
te care a accentuat l^xa de 
demzie a rccătorilne in atac.

UNIVERSITATF I CRAIOVA — 
CHIMIA RM. VILCEA 1 R. Pe
trescu (Brașov) ; D. Buciuman 
(Timișoara) și G. Maca vei (Deva);

JIUL PETROȘANI — PETROLUL 
PLOIEȘTI : M. Salomir (Cluj- 
Napoca); A. Gheorghe (P. Neamț) 
și C. Teodorescu (Buzău) ;

COEVTNUL HUNEDOARA — 
DINAMO ; Fl. Popescu (Ploiești); 
M. Axcnte (Arad) șl N. Dinescu 
(Rm. vncea) ;

F. C. ARGEȘ — C. S. TIRGO- 
V1ȘTE : M. Stânescu • V. Antohi 
și S. Rotărescu (toți din Iași) ;

S. C. BACli: — F. c. OLT s 
O. ștreng : M. Nești și T. Bone 
(toți din Oradea) ;

STEAUA — F. C. BIHOR : S. 
Neeșolescu (Tirgoviște) ; V. Curt 
(Medgidia) și Gb. Constantin 
(Rm. vncea).

Finalul partidei n-a mai avut 
intensitatea primei jumătăți de 
oră de după pauză, numeroa-

SlMBATA, de LA ORA 1*. VA 
AVEA LOC. LA SEDIUL f.S.F, 
analiza arbitrajelor prestate in 
campionatul Diviziei .A*. ediția 
1083—84. Vor participa arbitrii 
divizionari ,A“, precum șl ob
servatorii federali din Bucu
rești.

campioane naționale. Steaua, care a fost I 
indisponibil în sezonul trecut din cauza 
unei hepatite, și-a reluat, antrenamentele. . 
după perioada de convalescență și un ri- I 
guros examen medical. în aceste zile, în | 
sala Floreasca din Capitală, sub îndruma
rea antrenorului echipei naționale, La- ■ 
dislau Rohony, el a început pregătirile. J 
după ce a asistat la stagiul comun de an- ] 
trenamente efectuat recent cu sabrerii so
vietici. printre care și redutabilii săi ad- . 
versari din marile competiții internatio- I 
nale, camponii olimpici Victor Krovopus- | 
kov și Mihai Burțev. Ioan Pop, ca sl an- 1 
trenorul său, speră să facă parte din e- 
chipa României care va evolua la J.O. de I 
la Los Angeles. • tot in aceste 1 
ZILE, colegii lui Ioan Pop din echipa re
prezentativă de sabie se află la tradiționalul I 
turneu internațional de categoria A de la 1 
Varșovia, important test înaintea Jocurilor 
Olimpice.

TENIS DE MASA. IERI, ÎN CADRUL I 
unei emoționante festivități, patru sportivi 1 
au fost distinși, pentru activitatea lor, cu ti- . 
tlul de „MAESTRU AL SPORTUW1". Ma- I 
ria Alboiu, campioana tării, jucătoare de I 
bază a echipei României, Magdalena Le- 
szay, componență a formației C.S. Arad — .
multiplă campioană a tării. Teodor Gheor- I 
ghe, multiplu campion național, și Simion I 
Crișan, care a obținut mai multe titluri cu 
echipele C.S.M. Cluj-Napoca și Universitatea . 
Craiova, component al reprezentativei națio
nale. Pentru Maria Alboiu sx Simion Crișan | 
acordarea acestui titlu în ajunul Campiona
telor europene de la Moscova reprezintă . 
și un prilej de angajament pentru o e- [ 
volutle cît mai bună la importanta corn* | 
petiție continentală.

EXCURSII DE 1 Șl 2 MAI
LT H.R. BUCUREȘTI ORGANIZEAZĂ EXCURSII cu sejur de 

5 zile ia perioada a aprilie — 1 mai 1934
SIBIU — cazare In hotelurile .Bulevard* și „împăratul Ro

manilor* sau Ia Hanul „Dumbrava Sibiului-, masa la restau
rant. transport cu autocarul.

CHCPULUNG — cazare Ia hotelul „Muscelul-, masa la restau
rant, transport cu autocarul.

TTRGU MUREȘ — cazare la hotelul ..Grand*, masa la restaurant. transport cu trenul.
IAȘI — cazare la hotelul „Tralan*, masa la restaurant, transport eu microbuzul.
CLK1EA DE ARGEȘ — cazare la hotelul „Posada-, masa Ia 

restaurant, transport cu autocarul.
ALBA IULIA — cazare la hotelul „Cetate-, masa la restau

rant. transport eu trenul.
SUCEAVA cazare la hotel, masa la restaurant, transport eu trenul.
TUȘNAD — cazare In vHe, masa la pensiune, transport cu autocarul
SUN 1 ii GHLORGHB — cazare la hotelul „Rodoc-, masa Ia 

restaurant, transport cu autocarul
BALVANYOS — cazare în vile, masa Ia pensiune, transport 

cu autocarul.
hlkCL LANE — cazare în vile, masa la pensiune, transport 

cu trenul ; sau cazare Ia hotelul „Hercules-, masa Ia resta- rant.
VÎLCELE — cazare în vile, masa la restaurant, transport cu autocarul.
CALIMANEȘTI — cazare în vile, masa la pensiune, transport cu autocarul.
GOVORA — cazare în vile, masa Ia pensiune, transport cu autocarul.
MALNAȘ — cazare în vile, masa la pensiune, transport cu autocarul.
CACIULATA — cazare Ia hotel, masa la restaurant, transport cu autocarul.
PUCIOASA — cazare în vile, masa la pensiune, transport cu autocarul.
BORSEC — cazare în vile, masa Ia pensiune, transport cu 

trenuL
GHEORGHENI — cazare Ia hotelul „Mureș-, masa la restau

rant, transport cu trenul.
DURAU — cazare la hotel, masa la restaurant, transport cu 

microbuzul.
MAMATA — 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 în 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. N. Bălcescu nr. 35 (tel. 15.74.11), Calea Moșilor 
bloc 55 bis (tel. 11.08.48), Bd. Republicii nr. 68 (tel. 14.08.00), 
str. Tonitza nr. 13 (tel. 14.95.94), Calea Griviței nr. 138 (tel. 
17.32.28).



AU FOST DEFINITIVATE ECHIPELE ROMÂNIEI 
PENTRU „EUROPENELE" DE TENIS DE MASĂ
Sîmbătă începe la Moscova 

a 14-a ediție a Campionatelor 
europene de tenis da masă, la 
care vor participa și repre- 
tativele țării noastre. De la e- 
diția precedentă a europenelor, 
jucătoarele și jucătorii noștri 
evidențiați in competițiile in
terne au participat, la o serie 
de turnee internaționale, unii 
obținînd rezultate promiță
toare. Ținînd seama de aces
tea, ca și de evoluția sporti
vilor în principalele întreceri 
din calendarul intern, antre- 
noarea federală Ella Constan- 
tinescu și colectivul de tehni
cieni desemnați de federație 
să pregătească loturile au de
finitivat, zilele trecute, in 
urma unor trialuri de selecție, 
reprezentativele care vor juca 
la campionatele europene. A- 
legerea a fost și grea, și u- 
șoară... Grea, datorită numă
rului redus de sportivi va
loroși, ușoară pentru că între 
aceștia și grosul sportivilor 
care activează în asociații și 
cluburi există o mare dife
rență. Reprezentativa feminină 
se compune din Maria Alboiu 
— campioana țării, componentă 
a formației Metalul C.S.Ș. Rm. 
Vilcea, Otilia Bâdescu — cam-

pioană europeană de cădeți 
(Spartac C.S.Ș. 1 București) și 
Liana Urzică (C.S. Arad), 
cîndva prima jucătoare a țării, 
revenită în atenție după pre
gătirea din ultima vreme. La 
băieți, Andras Fejer (A.S.A. 
Muntenia Buzău) — campionul 
țării, Vasile Florea — singurul 
cu victorii asupra campionului. 
Călin Toma și Simiou Crișan, 
toți trei de la Universitatea 
Craiova — echipa campioană 
națională. Predomină, deci, la 
fete și la băieți, tinerețea.

Principalul obiectiv vizează 
și de această dată proba pe 
echipe. Fetele (grupa 1 B) tre
buie să mențină și să conso
lideze poziția în prima grupă 
valorică, în compania unor e- 
chipe puternice : U.R.S.S. R.F. 
Germania, Cehoslovacia, Iugo
slavia și Polonia. Băieții au ca 
obiectiv promovarea în prima 
grupă valorică, în disputa din 
seria secundă a grupei a Il-a, 
cu formațiile din Danemarca, 
Finlanda, Turcia. Țara Galilor, 
Spania, Scoția și Irlanda.
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PEHTATLONIȘTIt NOȘTRI
LA CONCURSUL DE LA ALMA ATA

La Alma Ata (U.R.S.S.) se va 
desfășura, între 13 și 11 aprilie, 
tradiționalul concurs internațional 
de pentatlon modern, la care vor 
participa și sportivii noștri 
Gheorghe Marian, Dragoș patru!, 
Lucian Țintea și Dumitru Groza, 
însoțiți de antrenorul Gheorghe 
Tomiuc. Concursul constituie pri
ma confruntare internațională a 
sportivilor noștri în actualul se
zon compctițional.

Printre cei mai buni jucători de tenis de masă europeni se află și 
iugoslavii Dragutin Șurbek și Zoran Kalinici ale căror calități au 
fost probate cu prilejul marilor competiții internaționale. De altfel, 
faptul că anul trecut la Tokio el au cîștigat titlul mondial, intr-o 
companie extrem de puternică, vorbește de la sine de calitățile de 
care dispun. Dar, amintindu-i pe Dragutin Șurbek și Zoran Kalinltd 
— favoriți și ai Campionatelor europene care debutează sîmbătă la 
Moscova —, trebuie să facem mențiunea că ei sînt reprezentanții 
unei adevărate școli în tenisul de masă mondial, sportivii iugoslavi 
cucerind cu regularitate numeroase trofee la campionate mondiale 
sau europene, la campionatele balcanice sau la diverse turnee inter
naționale. Talentul se îmbină armonios cu munca, cu pasiunea, cu 
deosebite eforturi pentru obținerea victoriilor.

ACTUALITATEA LA HOfllfl

ȘAHUL MONDIAL
ÎȘI CUNOAȘTE FINALIȘTII

La Vilnius a fost decis șaîengeru! 
oficia! a! campionului lumii, iar fa 
Soci viitoarea adversară a campioa
nei mondiale. Așadar, Garri Kaspa
rov și Irina Levitina atacă titlurile 
supreme deținute acum de Anatoli 
Karpov și Maia Ciburdanidze. Me
ciuri pe care Ie vom putea urmări 
pîna la sfîrșitul acestui an.

Este de la sine înțeles câ atenția 
iubitorilor șahului a fost cu precă
dere îndreptată către capitala R.S.S. 
Lituaniene, gazda celei mai insolite 
finale între candidați, din întreaga 
istorie a competiției. Elementul cu 
total inedit îl constituia, desigur, 
marea diferență de vîrstă dintre com
petitori : Vasili Smîslov — 63 ani ; 
Garri Kasparov — 21 ani. Patru de
cenii care 
generații « 
cep ții și 
a luptei 
chiderea 
caracter 
avut de 
pieselor, 
frunte alternativ pe distanța celor 16 
partide, prevăzute in regulament, ci 
ou trebuit să aleagă $î... două sca
une dintr-o veritabilă expoziție de 
12 exemplare, modelate artistic, în 
așa V * ca fiecare combatant să se 
simtă cit mai comod în această lungă 
dispută. Să amintim cu titlu de 
curiozitate, că In meciul Fischer- 
Spasski de Ia Reykjavik — 1072. ma
rele maestru american a schimbat nu 
mai puțin de 14 fotolii (!) sub pre
textul câ nu erau corespunzătoare.

Indiscutabil, Garri Kasparov era ma
rele favorit. De altfel — afirmă mulțî 
comentatori — prezența Ia meci a tui 
Vasili Smîslov a fost rezultatul unei 
conjuncturi, „Unchiul Vasia" fiind pe 
titsla internațională EIo abia pe locul

separă nu numai citeva 
șahiste, dar și școli, con* 
stiluri diferite de abordare 

pe cele 64 de pătrate. Des- 
mecrului a purtat și ea un 
pitoresc. Competitorii n-au 
tras la sorți numai culorile 
cu care urmau să se con-

17. Iar tînărul său adversar exact cu 
17 locuri mai sus și laureat al Oscar* 
ului șahist pe 1983. Acum, cînd avem 
în fată toate cele 13 partide (Kasparov 
a cîștigat înainte de limită) se poate 
afirma că meciul a fost total la dis
creția învingătorului. „Steaua din 
Baku" a strălucit orbitor. Partidele 
a 3-a, a 4-a, a 9 a și a 12-a, cîști- 
gate de el (scor final 8,5—4,5), sînt 
adevărate modele ale jocului activ 
poziționai, care-l caracterizează, dar 
mai ales demonstrația unei arte de 
apărare de-a dreptul deprimante pen
tru adversar. Dacă ar fi să-l com
parăm pe Kasparov cu alți „monștri 
sacri" ai șahului, modelul său poate 
fi considerat 
Capablanca.

Cum va fi 
Ne răspunde, 
de la Vilnius, .
Milrenas : „Cred eă lui Karpov nu-î 
va fi prea ușor...* Dar, am mai putea 
adăuga, Karpov ramihe, totuși, Kar
pov I...

Citeva cuvinte și despre finala fe
minina. Aici elementul Ieșit din co
mun l-a constituit faptul că, pentru 
prima oară în cronica acestor me
ciuri, au jucat două șahiste care nu 
provin din școala Gruziei. A cîștigat 
leningrădeanca Irina Levitina, după 
o luptă acerbă cu moscovita Lidia 
Semenova (această atît de norocoasă 
învingătoare o Margaretei Mureșanî). 
După opt partide scorul era încă - 
egal, dor victoriile Levitinei din a 
10-a și a 12-a confruntare au distort- 
tat-o la două puncte : 7—5. „In me- 
cial ea Ciburdanidze marea mea 
șansă este aceea că... nimeni nu-mi 
acordă vreo șansă I* a declarat, nu 
fără umor, învingătoarea de la Soci.

• Rezultate din campionatul 
european de hochei juniori, 
grupa ,.A“, în R.F.G., la Bad 
Tdltz : R.F.G. — Olanda 12—4, 
U.R.S.S. — Suedia 7—1. _la 
Garmisch-Partenkirchen : 
hoslovacia — Finlanda 
Elveția — Franța 5—2.
• „Cupa Suediei", la

borg : Cehoslovacia — I_____
3—2, U.R.S.S. — Finlanda 8—2, 
Cehoslovacia — Finlanda 9—3, 
U.R.S.S. — Suedia 10—1 !

Ce-
3—2,

Gote- 
Suedia

(Urmare din țag. I]

credem —

meciul pentru 
succint, arbitru! 
marele maestru

numai
titlu ? 
finalei 
Vladas

- v.v.

TELEX • TELEX > TELEX • TELEX > TELEX > TELEX
BADMINTON • Clasamentul fi

nal al campionatului european pe 
echipe de la Preston (Anglia) : 
1—2. Anglia — Danemarca 3—2, 
3—4. Suedia — Scoția 3—2, 3. 
u.R.s.s., 6-7. R.F.G. — olanda 
3—2 eto.

CICLISM • Marele premiu Plno 
Ceraml, a 21-a ediție, la Wasmuel 
(Belgia), pe 214 km s L Gerrie 
Knetemann (olanda) 5.15:00, a. 
Bert van Ende (Belgia). 3. WH- 
liam Tackaert (Belgia) șl alțl 
șapte alergători, toți același timp 
cu învingătorul • Competiția o> 
pen ta Anglia, prima etapă (Skel- 
mersdale — M< recambe, 169 km) 
a revenit la sprint englezului 
(profesionist) Steve Jones în 
4.33:29. Același timp l-au înregis
trat șl amatorii Kim Eriksen (Da
nemarca), Ron Guetskens (Olan
da) șl Mieczyslaw Karlowicz (Polonia).

SCHI > Concurs de slalom spe-

clal Ia Klebu (Norvegia) t 1. Jor- 
gen Sundqvlst (Suedia) 1:43,60, 2. 
Yves Tavernier (Franța) 1:44,16, 3. 
Jonas Nilsson (Suedia) 1:44.24.

TENIS • Turneul de la Hous
ton a fost cîștigat de Mark Dick
son care a dispus de Sammy 
Glammalva cu 6—3, 6—2 • Marele 
premiu al Luxemburgului : Be
cker (RFG) — Segărceanu (Româ- 

8—7, 6—3, 6—2, Edwards
.) — Hogstedt (Suedia) 8—1, 
Soarez (Brazilia) — S. Mayer

(SUA) 6—3, 6—3, Smid (Cehoslo
vacia) — Ostoja (Iugoslavia) 6—t, 
6—2, Denton — Buehning (ambii 
SUA) 7—8, 6—7, 6—3.

VOLEI • Meciuri de verificare 
între reprezentativele masculine 
ale Cubei șl Braziliei : 3—0 (7, 
10, 9), 0—3 (—10, —13, —11) șl 
2—3 (12, 12, —4, —13, —9) • Tur
neu feminin la Montreux (El
veția) 5 Iugoslavia — Belgia 3—0 
(11, 6, 9), Olanda — Elveția 3—2 
(—18, 8, 2, —15, 4).

rul : Dalglish a executai, înalt, 
o lovitură liberă de la 25 m, 
lateral, șj LEE a înscris cu 
capul : 1—0. în minutul urmă
tor Moraru s-a remarcat la șu
tul puternic al lui Whelan. 
Meciul se mai domolește, dina- 
moviștii urcă mai mult în atac, 
și în min. 31 și U consemnăm 
șuturile lui Dragnea (reținut de 
portar) și Rednic, care, din pă
cate, a încheiat imprecis o fru
moasă acțiune ofensivă.

La reluare, gazdele se lan
sează din nou în atac și în 
min. 47 Dalglish este deposedat, 
în ultimă instanță, de către Ion 
Marin, unul dintre cei mai 
buni jucători de pe teren. Pes
te două minute se remarcă 
Rednic printr-o frumoasă cursă 
pe extremă, încheiată cu o cen
trare reținută de portar, iar în 
min. 50 am notat primul corner 
obținut de echipa noastră. Ion 
Marin primește un cartonaș 
galben, insă echipa Dinamo 
joacă tot mai bine, are momen
te favorabile, ocazii — cum a 
fost aceea din min, 55, cînd 
Orac, de la 6 m, a șutat pe 
lingă poartă.

Meciul este foarte disputat, se 
face risipă de energie, fazele 
se mută de la o poartă la alta. 
Moraru se remarcă în min. 61 
la șutul lui Rush ; în min. 63 
balonul șutat de Movilă este 
blocat de un apărător, trei mi
nute mai tîrziu Orac execută o 
lovitură liberă respinsă de ju
cătorii englezi, pentru ca în 
min. 69 Ion Marin, din nou fa
tă în față cu Dalglish, să cîștir 
ge un nou duel cu valorosul 
înaintaș advers. în min. 71 
campioana noastră îl pierde pe 
Movilă, 
înlocuit 
minute, 
preajma 
în min.
inspirată la o centrare pericu-

accidentat, care va fi 
cu Muițescu. Citeva 
jocul se desfășoară în 
careului dinamovist și 

72 Moraru are o ieșire

I

CAMPIONATE 
iarnă ale S.U.A., 
înot, desfășurate 
bazinul de 50 m 
la Indianapolis, 

tînărul Jeff 
(18 ani) a 
titlurile la 
cu 8:02,60 și 
cu 15:25,25, 
rlor realizase 
38,22 in bazin 
25 m), timp care-l 
acordă șansă la cu
cerirea unei medalii olimpice de aur, 
la Los Angeles. Mai 
realist. Kostoff. a 
declarat : „In mod 
cert sînt într-un 
progres evident, dar 
încă departe de va
loarea care să-mi 
dea dreptul să-l în
ving pe sovieticul 
Salnikov". Vladi
mir Salnikov este 
campionul olimpic 
din 1930 in probele 
de 400 m — 3:51',31 
și 1500 m — 14:58,27. 
De atunci și tfînă 
astăzi, de mai multe 
ori, înotătorul le- 
nizigrădean a corec
tat recordurile mon
diale și a Învins în 
toate marile compe
tiții ale înotului.• CU PRILEJUI. 
UNEI CONFERINȚE

Kostort 
cîștigat 
BOO m 
150) m 
(ante- 

14: 
de

de presă ținuuâ la 
San Juan, președin
tele C.I.O., Juan 
Antonio Samaranch, 
a declarat câ per
sonal este de acord 
cu includerea base- 
balului în progra
mul olimpic. Amin
tim că la Los An
geles basebalul fi
gurează pe progra
mul competițiilor, 
împreună cu teni
sul, ca sporturi de
monstrative.• RECORDMANA 
MONDIALA la 100 
m, Evelyn Ashford 
(10,79 s — 1983),
caro s-a accidentat 
grav în finala C.M. 
de Ia Helsinki, s-a 
refăcut și și-a re
luat pregătirile. Mal 
mult chiar, ea a 
participat la pri
mele concursuri, 
dar nu în probe de 
viteză ci la... semi- 
îond. Recent, ea a 
concurat la Los 
Angeles, pe 3000 m 
clasindu-se a cincea 

apoi a 
800 m 
2:15,2.

a par- 
Santa

din

I

cu 13:13,1, 
luat parte la 
(locul doi) 
Tot la 800 tn 
ticipat șl la 
Monica (locul trei) 
2:13,07. Fină la UW 
m

destui ue aiergat ’....
• ÎN APROPIE

REA AEROPORTU
LUI international 
„Lax“, de la Los 
Angeles., a fost a- 
menajat un Centru 
de carantină pen
tru cei aproape 300 
de cai care urmează 
să sosească
toate colț urile 1 urnii 
pentru a lua parte 
la întrecerile de e- 
chitație.
• ASOCIAȚIA 

COMITETELOR O- 
LIMPICE NAȚIO
NALE AFRICANE, 
prezidata de Anani 
Matthia (Togo). se 
va reuni în ședință 
la Los Angeles, la 
26 iulie, cu 
zile înaintea 
gurării J.O.
• LA 10 

LIE a avut 
New York un meci 
de basebal, în care 
jucători de bază au 
fost patinatorul 
Scott Hamilton, cam
pion olimpic la Sa
rajevo, și fostul 
boxer Floyd Patter
son, campion olim
pic la Helsinki. 
Scopul acestui meci, 
evident, strîngerea 
de fonduri.

două 
inau-

apri- 
loo la

Favoriți olimpici

RUDIGER HELM
(R. D. Germană)

Unul dintre cel mai faimoși 
minuitori ai padelei este, in
discutabil, caiacistul Rudiger 
Helm din R. D. Germană. S-a 
născut la Neubrandenburg, 
la 6 octombrie 1958. Are 188 cm 
și 90 kg. Căsătorit. Face parte 
din clubul sportiv din orașul 
natal, unde este pregătit de 
antrenorul Horst Kautzke. A 
debutat în sportul competi- 
țional în anul 1970 cînd. a 
făcut parte din echipajul vic
torios la K 4 în cadrul Spar- 
tachiadel copiiilor și tineretu
lui. După doi ani, la aceeași 
importantă competiție sporti
vă din R.D. Germană a cîș
tigat trei probe, pe 1 000 m, 
K 1, K 2 și K 4. în 1974 a de
butat la C.M. — locul 3 Ia 
K 2, apoi, în 1975, locul se
cund la K 4 și al treilea ' 
K1. în 1976, la J.O. de 
Montreal. Helm a cîștigat 
țiul olimpic la K1 — 1 000 
șl a fost al treilea la Kt 
500 m (probă în care cam
pion a fost Vasile Dîba). 
După patru ani, la .7.0. de 
la Moscova, la Krîlatskoe,

t
I
I,

I-
I

la 
la 
ti
ni

Helm a cîștigat din nou „ca
iacul de 1 080 m“ șl a fosl 
al treilea la K 2 — 500 m. 
Din 1978, de la prima sa vic
torie la „mondiale". Helm a 
adunat titluri sau numai me
dalii la fiecare dintre edițiile 
C.M. Anul trecut, la C.M. de 
la Tampere, Helm a cîștigat 
din nou la K1 — 1 ooo ni, 
proba care-i este cea mal fa
miliară si la care va fi pre
zent șl la J.O. de la Los An
geles.

I*
4

loasă. Replica fotbaliștilor noș
tri nu întîrzie și același impe
tuos Augustin, in min. 
în careu, șutează, însă 
gazdelor reține.

Finalul partidei — 
din păcate Nicolae și 
au primit și ei cartonașul gal
ben — este deosebit de dispu
tat. chiar dramatic, lupta este 
din ce în ce_ mai încordată. 
Gazdele nu se împacă cu avan
tajul minim, atacă din răspu
teri, însă jucătorii români luptă 
exemplar, se apără cu calm și 
siguranță și ies periculos în 
ofensivă. După ce Rush a șu
tat din voleu (min. 87), dar pe 
lingă poartă, echipa noastră a 
găsit resurse să contraatace, în
să Țălnar (min. 88) n-a fost

75, intră 
portarul

5n care, 
Iamandi

F.C. LIVERPOOL 1 (1)
DINAMO 0

Stadion „Anfield Park"; teren bun; 
timp înnorat, rece (so jucat in noc< 
turnă): spectatori — circa 40 000. $U> 
turi: 12—10 (pe poartă: 6—5). Cori 
nere: 7-6. A marcat*. LEE (min. 26).

LIVERPOOL: Grobbelear - Neatj"
Lawrenson, Hansen, A. KENNEDY J 
LEE, JOHNSTON, Sauness, WHELAN 
- DALGLISH, Rush.

DINAMO: Moraru - REDNIC, NI
COLAE, I. MARIN, Stărrescu - Morii 
Id (min. 72 Muițescu), ANDONE ‘ 
Dragnea - ȚĂLNAR, AUGUSTIN 
Orac (min. 34 iamandi).

A arbitrat cu greșeli A. Doina (El
veția) .

Cartonașe galbene: ANDONE, I. 
MARIN, NICOLAE, IAMANDI.

susținut ds coechipieri și cen
trarea sa a fost reținută de 
Grobbelaar.

I]
• La Valencia, Spania — 

Danemarca 2—1 (0—0). Au mar
cat Santillana și Senor, respec
tiv Eriksen.
• Ieri, în preliminariile o- 

limpice : Ungaria — Bulgaria 
1-1 (1-0).
• în C.E. de juniori: Aus-

tria — R.F.G. 0—1 (0—1). Du-; 
pă 4 jocuri în clasament con-, 
duce Italia 6 p, urmată de 
R.F.G. 4 p, Austria 2 p ; Ci
pru — Cehoslovacia 0—0 (ia 
tur 0—3), Cehoslovacia, califi
cată ; Suedia — R. D. Germană 
1—2, R. D. Germană, calificată.

La închiderea ediției

ASE ARA IN CUPELE EUROPENE
Aseară s-au desfășurat meciurile din prima manșă 

cupelor europene. Iată rezultatele :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

- Dinamo București
— A.S. Roma

CUPA CUPELOR
- Juventus Torino
CUPA U.E.F.A.
- Tottenham
- S.C. Anderlecht

Reamintim că întîlnirile retur vor avea loc la

F.C. Liverpool 
Dundee United

Manchester United

Hajduk Split 
Nottingham Forest

25

a semifinalelor

1-0
2-0

1-1

2-1
2-0 

aprilie.

(1-0) 
(0-0)

(1-1)

(0-1) 
(0-0)
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