
Încheierea vizitei tovarășului
/

NICOLAI CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
IN IUGOSLAVIA

Vineri. 13 aprilie, s-au în
cheiat convorbirile oficiale 
intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, și 
Dragoslav Markovici, președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.L
La convorbiri au participai to

varășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, precum și persoanele ofi
ciale române care l-au însoțit 
pe conducătorul partidului șt 
statului nostru.

Convorbirile au reafirmat ho- 
tărirea României și Iugoslaviei 
de a întări conlucrarea pc 
arena mondială, de a-și aduce 
contribuția la rezolvarea justă, 
democratică. a marilor pro
bleme ale vieții internaționale, 
la promovarea păcii, securității 
și cooperării in Balcani, in 
Europa și în lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de Înțelegere, stimă și 
respect reciproc.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat vineri, 13 aprilie, la 
un dejun oferit in onoarea lor 
de tovarășul Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia. si tovarășul Dragoslav 
Markovici, președintele Prezi
diului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

★
Vineri după-amiază s-a în

cheiat vizita de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au efecluat-o 
in Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
după ce și-au luat un călduros 
rămas bun de Ia tovarășul 
Dragoslav Markovici, președin-

tele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
au fost însoțiți de tovarășul 
Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, de la 
Karadjordjevo, reședința inal- 
ților oaspeți români, pînă la 
aeroportul din Osijek.

Ceremonia plecării, care a 
avut Ioc aici, a fost marcată de 
onoruri militare.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de 
tovarășul Mika Șpiliak.

La ora 16,05, ora locală, aero
nava prezidențialâ a decolat, 
indreptîndu-se spre patrie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu 
după-amiază, in Capitală, după 
vizita de prietenie efectuată in 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Pe aeroportul Otopeni, unde 
• avut loe ceremonia sosirii, e- 
rau arborate drapelele partidu
lui și statului, iar pe mari pan
carte erau înscrise urări închi
nate partidului, secretarului său 
general, patriei noastre. Pe 
frontispiciul aerogării se afla 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați Ia sosire de tova
rășii Constantin Dăscălcscu, E- 
mil Bobu, Lina Ciobanu, Ludo- 
vle Fazekas, Alexandrina Găi
nușe, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Răduleseu, 
Ștefan Birlea, Mihai Gere, Su- 
zana Gâdea, Ana Mureșan, E- 
lena Nae, loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter, Nicu Ceaușescu, 
Silviu Curticeanu, Constantin 
Radu, loan Avram, precum și 
de membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului dc Stat și ai guver
nului, de conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești.

Erau prezenți Milan Marinko- 
vici, Însărcinatul cu afaceri ad- 
interlm al R.S.F. Iugoslavia la 
București, precum și membri ai 
ambasadei.

leri, la Snagov,

DEBUT SPECTACULOS AL
Snagovul i-a primit încrun

tat, ieri dimineață, pe caia- 
ciști si canoiști (campionatul 
național de fond), frigul, vintul 
și valurile solicitîndu-Ie e- 
forturi suplimentare de-a lun
gul celor 10 000 m (băieți) și 
5 000 m (fete). Și, totuși, 
parada caiacelor și canoelor 
ne-a oferit un spectacol in
teresant, chiar dacă sistemul de 
desfășurare, cu plecări indi
viduale — un veritabil „con- 
tracronometru*  pe apă — as
cundea, de fapt, farmecul în
trecerilor In. . . acele cronome- 
trelor.

Un scurt film al curselor. La 
canoe dublu, campionii o- 
limpicl Ivan Patzaichin — To
ma SImionov (componenții lo
tului au concurat in echipa
jele clasice, indiferent de 
club), au ciștigat, mai mult 
din ambiție, o probă in care nu 
porneau, de data aceasta, cu 
prima șansă. Cei doi maeștri 
ai pagaei au condus tot tim
pul, deși nu au fost avantajați 
de tragerea la sorți (sau, poa
te, tocmai de aceea !). La ca
noe simplu, tînărul Petre 
Zgurschi, în mare progres, 
a ciștigat surprinzător de deta
șat — peste 30 de secunde — 
în fața unui pluton de consa- 
crați. Campionul mondial 
Costică Olaru, nespecialist la 
fond, a slăbit mult cînd a a- 
flat de pe mal că nu mai poa
te cîștiga, șl a sosit pe locul

la

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
au revenit, vineri
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Miine, in Divizia „A" de fotbal — etapa a 28-a

In centrul atenției, meciurile de la hunedoara si galați
• La Tg. Mureș, un meci foarte 
important pentru A.S.A. • La 
Galați, Dunărea, în continuă 
creștere, tinde spre o cotă... de 
„A*,  pe care însă vrea să fi-o 
asigure și Rapidul. • In Bănie, 
gazdele față in față cu supor
terii lor după „lecția Jiul" • La 
Petroșani, proaspăta egală a li
derului întilnește o echipă care 
mai speră... • La Hunedoara, 
derbyul etapei I • La Pitești, GS. 
Tirgoviște nu poate emite pre
tenții. • La Bacău, un „duel*  
atractiv între ofensiva gazdelor 
și contraatacurile Oltului. • La 
București, Steaua (in „Ghencea*)  
fi Sportul studențesc (în „Re

gie*)  sînt favorite. IonițA, portarul hunedorenilor, boxeazi balonul. Fază din partida 
tur Dinamo — Corvinul, ciștigati cu 4—2 de bucureșteni

ETAPEI
- POLI. IAȘI f
- RAPID |
- CHIMIA RM. VILCEA g
- PETROLUL 0

■ ■ I

^\\\\\\\\\\\\\^^^^ PROGRAMUL
JÎ Tg. Mureș : 
ți Galați : 
g: Craiova :
Ș Petroșani : 
5; Hunedoara :

Pitești : 
Bacău : 
București :

ș

Js București :
(oiwionui

Toate meciurile vor începe la ora 17.
54

DUNĂREA GS.U. 
UNIVERSITATEA 
JIUL 
CORVINUL 
F.G ARGEȘ 
SPORT CLUB 
STEAUA

(Stadionul Steaua) 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Sportul studonțos<3

- DINAMO
- C.S. TIRG0V1ȘTE
- F.G OLT
- F.G BIHOR

F.C BAIA MARE $

1. 
2.
3.4.

STEAUA 
Dinamo 
Univ. Craiova 
Sportul stud. 
F. G Argeș

6. F. C. Bihor
7. Chimia Rm. V.
I. S.C. Bacâu 
9. F. C. Olt

11. Jiul Petroșani
II. Corvluul 
12. w
13. Rapid
14. F.C. Baia Mare
15. -------
16.
17.
18.
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Mai sînt două luni pînă la turneul Sinai EURO ’84

„ECHIPA NAȚIONALĂ E OBLIGATĂ
SA AIBA UN FLUX CONTINUU"

de vorbă cu Mircea Lucescu
Viața fotbalului nostru e 

deosebit de palpitantă în a- 
ceastă primăvară. Campionatul 
are un alt ritm. Dinamo ne-a 
oferit marea și plăcuta sur
priză a unei serii greu de 
prevăzut, ținînd seama de forța

au fost stabiliți campionii la fond

CAIACISTILOR SI CANOISTILOR IN NOUL
J 9 »

SEZON

C altoit tul Petre Zgurschi (Delta 
campion al țării
opt. Pasionantă cursa caiace
lor de dublu, unde Alexandru 
Giura-Nicolae ȚIcu i-au între
cut cu numai 6 secunde pe 
Ion Birlădeanu — Ion Geantă 
(creditați cu prima șansă), și — 
nu mai puțin — cea a caiacelor 
de patru, unde campionii lu
mii Angelin Velea — Ionel Leț- 
eaie — Ionel Constantin — 
Nicolae Fedosci au pierdut la 
o diferență și mai mică, mai 
puțin de 4 secunde în fața dl- 
namoviștilor Marian Ciobanu — 
Vasile Dîba — Petrică Dimof-

Tulcea) la primul său titlu de 
Foto : Dragoș NEAGU

te — Mircea Mocanu. La sim
plu, în absența primelor ve
dete, s-a impus destul de clar 
Teodor Lupău. în probele fe
minine de caiac, la dublu, 
Agafia Constantin — Tecla Ma
rinescu au ciștigat fără proble
me, Iar la simplu, Maria 
Ștefan a obținut cea mai cla
ră victorie, cîștigînd cu peste 
45 de secunde avans.

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 6-a)

adversarilor, echipa națională e 
și ea datoare să mențină rit
mul, „olimpicii" au avut și ei 
un program Încărcat. Intr-un 
cuvint, sînt zeci -de probleme, 
de priorități, mereu în galop, 
pentru că fotbalul nostru care, 
pînă în anii din urmă, era 
oarecum în vacanță la această 
oră — cu echipele de club eli
minate, cu „naționala" dega
jată de orice turneu final — re
simte acum intensitatea efor
tului său de concentrare. Iată 
de ce ni se pare firesc să or-

donăm, cu Mircea Lucescu. a- 
cest conglomerat de probleme...

Rep. : Să începem cu echipa 
națională...

M.L. : In pofida calendarului 
extrem de încărcat, nu pot re
nunța la ideea că echipa na
țională e obligată să 
flux continuu. Așa se 
nu am scăpat nici o .
tate pentru a reface tonusul 
și atmosfera „tricolorilor". Cînd 
Dinamo a jucat la Tbilisi, am 
jucat cu Grecia Ia Craiova. în

loan CH'RILĂ

aibă un 
face că 
posibili-

(Continuare in pao i l-a)

Miine, ln sulâ Dinamo, dcrlnj ul masculin dc volei

DINAAAO - STEAUA, SUB 
SEMNUL FACTORULUI PSIHIC?

Miine, toate drumurile pa
sionalilor voleiului din Capi
tală vor duce către sala Di
namo, unde se va desfășura 
(ora 11) derby-ul Dinamo — 
Steaua, mult mai interesant 
dedt în anii precedent!, cînd 
dinamovlștii erau net favorițl. 
Acum, raportul forțelor este 
altul, după cum a arătat și 
intîlnirea din tur (3—2 pen
tru Steaua, tntr-o spectacu
loasă răsturnare de rezultat). 
Derby-ul de miine anunță și 
o confruntare Intre două sti
luri de joc, ceea ce-1 sporește 
interesul.

Cu ce atuurl se prezintă 
cele două eterne rivale 7 Di
namo, cu cele rezultînd din 
experiența șl omogenitatea su
perioare ale sextetului de bază, 
mai mul# jucători de forță, un 
blocaj versat șl un... Dumă- 
nolu ta formă. Steaua va în
cerca să replice, firește, cu 
un spor de viteză în atac (care, 
în cazul unei preluări bune, 
devine foarte eficient), cu o 
apărare mai mobilă ta linia a 
dona și miztnd pe vitalitatea

mai mare a tinerilor promovați 
în sextet. Cine va avea cîștig 
de cauză ? Credem că un mare 
rol ta valorificarea șanselor îl 
va avea factorul psihic. Iată 
loturile celor două formații :

DINAMO (antrenor W. Schrei
ber) ; Dumănoiu (33 ani — 
1,92 m), Enescu (29 — 2,02), 
Gîrleanu (30 — 1,96). Vrîncuț 
(27 — 1,96), Căta-Chițiga (24 — 
1,96), Pop (22 — 1,91), Gheor
ghe (23 — 1,94). Păușescu (31
— 1,88). Slabu (23 — 1.90),
Gizdavu (23 — 1,92), — Bălan 
(20 — 2,01).

STEAUA (antrenori G. Bar
tha șl V. Dumitrescu) : Io- 
nescu (30 — 1,90). Mina (25 — 
1,95), Pralea (21 — 1,98), Das- 
călu (22 — 2,02). Săniuță (24
— 1,93), Pentelescu (21 — 1,92), 
Macavei (28 — 1,90). Bădiță 
(30 — 1,94). Oprea (20 — 1,90), 
Spînu (24 — 1,98). Pădurețu 
(17 — 1,91), Șoica (17 — 1,95), 
Dalacu (18 — 2,02).

Arbitri : Al. Dragomir — L 
Armeanu. în clasament : 1. Di
namo 41 p, 2. Steaua 40 p.„



Sub însemnele „DaciadeV4, etapa de vară

BOGAT PROGRAM DE COMPETIȚII SPORTIVE DE MASĂ CU ETAPĂ FINALĂ
Și în acest sfîrșit de săptămînă, agenda 

competițiilor sportive de masă din ca
drul „Dasiadei", ediția de vară, inaugu
rată recent, prezintă citeva acțiuni de 
un larg interes pentru mii și mii de 
copii și tineri din întreaga țară. Reține 
atenția, de pildă, mult așteptata între
cere a celor mai mici înotători, cate
goria 8 ani, finaiiști ai „Cupei Pionie
rul", copil din 14 județe, care vor lua 
startul, in probe de bras, fluture și 
ștafete, în noul bazin olimpic din In
cinta Centrului de natație „1 Mai" din 
Reșița. Orașul de reședință al jude
țului Caraș-Severin s-a pregătit cum 
se cuvine pentru acest eveniment spor
tiv la care vor fi prezenți nu numai 
Analiștii, ci șl cei aproape 1 500 de 
copii din cele aproape 40 de clase I din 
toate școlile generale ale Reșițel, care se

inițiază în înot.
Municipiul Iași, în speță Sala spor

turilor, este gazda altui moment al „Da- 
ciadei" de vară prilejuit de Festivalul 
ansamblurilor școlare de gimnastică rit
mică Ia care iau parte eleve între 14 și 19 
ani. Este o întrecere de tradiție, ini
țiată de C.C. al U.T.C., în colaborare 
cu C.N.E.F.S. și Ministerul Educației și 
învățământului, și care promite să des
copere noi elemente de talent într-o dis
ciplină sportivă ce ișl cucerește, an de 
an, tot mai multe adepte.

Și tot într-un oraș moldovean, la Vas
lui, vor avea loc întrecerile de șah do
tate cu „Cupa Sănătății". Așadar, o com
petiție rezervată personalului sanitar 
din unitățile de resort (circa 60 de fi
naliști. bărbați și femei) și căreia Con
siliul județean al sindicatelor Vaslui

a căutat să-i asigure condiții optime de 
desfășurare. O dovadă o reprezintă și 
faptul că întrecerea a fost programată 
la Casa de cultură a sindicatelor, una 
dintre cele mai frumoase și mai bine 
dotate din țară.

Acest sfîrșit de săptămînă este marcat 
și de un alt eveniment sportiv de am
ploare la nivelul școlilor generale (cla
sele a 111-a — a Vl-a) și anume etapa 
interjudețeană a campionatelor șco
lare de gimnastică sportivă. Un excelent 
prilej de a-și măsura talentul pentru 
mii de minigimnaști, care vor parti
cipa Ia „zonele" de la București, Ale
xandria, Brașov, Brăila, Bistrița, Călă
rași, Iași, Reșița, Rimnicu Vilcea și Za
lău. Reamintim că finala pe țară a 
competiției este programată între 15—17 
iunie, la Tulcea.

-SPORTURI-------

La „Voința" Tg. Mureș

SECRETUL SUCCESELOR - TALENT,
PASIUNE Șl (MAI ALES) MUNCĂ...
Conducerea clubului sportiv 

„Voința" din Tg. Mures tși 
face un titlu de mlndrie dtn 
preocuparea sa pentru sportu
rile tehnico-aplicetiee I orien
tare turistică, tir, karting și, 
mai ale», modelism. „Aceasta 
pentru eă tineretul indrifește 
tot mai mult tehnica, și-și în
dreaptă pașii spre domeniile 
tehnice de muncă” — Mărtu
risea președintele elubeJui, Ti
beriu Puspdki. Iată, apr» pildă, 
secția de modelism, 0 adevă
rată școală în care |i-<* ficat 
ucenicia mulți actuali ispineri, 
tehnicieni de rnalti clasă, pro
fesori... Două ateliere pline de 
aparate dintre cele mai felu
rile, de la micro modele la im
presionante — price perfecțiu
nea și finețea execuției — ma
chete de avioane și nave. Sini 
operele celor pește 59 de spor
tivi de performanți, dar șl al 
rutelor de copii ce „trec* pe 
aici. Să precizăm ci este una 
din cele mai puternice secții 
de modelism din țară, con
dusă — de 13 ani — de ma.es- 
trul sportului Francisc Boloni. 
Atestă acest lucru performan
țele realizate, printre care și 
un titlu de campion mondial 
— Aurel Morar, și un loc trei 
In echipa campioană mondială 
a țârii noastiv, prin Aurel 
Popa, numeroase titluri și 
locuri fruntașe cîștigate in 
campionatele republicane de 
aeromodele și navomodele de

CU HARTA Șl BUSOLA
în Pădurea Băneasa au în

florit albăstrelele, pomii dau 
în... frunze, decor atractiv 
pentru iubitorii orientării tu
ristice din Capitală. în întâm
pinarea dorinței lor de între
ceri, Comisia de specialitate 
din C.M.B.E.F.S., în frunte cu 
președintele ei. Alexandru 
Sîrbu, a inițiat o seamă de 
acțiuni, sub genericul „Dacia- 
dei", deosebit de interesante. 
Duminica trecută, de pildă,

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „EXCURSIILOR" 
LA LOTO DIN 13 APRILIE 
1984

FAZA I . EXTRAGEREA I : 
12 45 15 65 47 35 85 5 11

EXTRAGEREA a n-a : «1 27 
19 49 4 74 24 62 77

FAZA a Il-a EXTRAGEREA 
a IU-a : 23 61

FOND DE CIȘTIGURI : 
1.322.506 lei, din care 364.591 lei, 
report la categoria 1, faza I.

CIȘTIGIJRILF. CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 APRI
LIE 1984 : Cat 1 (12 rezultate) : 
2 variante 100”, a 5.340 lei și 
90 variante 25% a 1.335 lei : 
Cut. 2 (11 rezultate) : 153 va
riante 133% a 277 lei și 2.218 
.variante 25% a 69 lei ; Cat 3
tar? ■ ii,mu »m ițt— 

sportivi ea Francisc Boloni. 
soții Ovidiu și Ana Datcu, Emil 
Maier, Iosif Palotaș, Bela Su- 
rani șt alții. Ultima realizare ; 
talurile de campioni republi
cani la micromodele individual
— Aurel Popa, seniori și, 
Gyorgy Furje», jiwiori — și 
pe echipe, seniori fi juniori. 
.Soccesele realizate »e dato
rează talentului aportivilor. dar 
și sprijinului pe care il pri
mim din partea conducerii clu
bului și conducerii UJ.OO.M."
— ne spunea Francisc Boloni. 
Talent fi munci — pentru că 
aparatele și aparatura ce pol 
fi văzute in cele două ateliere 
au cerut sute și sute de ore 
de migală, de studii tot mai 
aprofundate. Care este specia
litatea celor t maestri ai spor
tului de aici și a elevilor lor ? 
Ne răspunde conducătorul sec
ției : .Micromodelele, navomo- 
delele machete, aeromodelele 
radiocomandate — chiar dacă 
acestea sînt categoriile cele 
mai dificile și care cer mai 
multă muncă..."

Noul sezon competițional in 
modelism abia a începui. Sîn- 
tem siguri că modeliștii de la 
„Voința* Tg. Mureș vor adăuga 
noi trofee la impresionanta co
lecție realizată de-a lungul ul
timilor ani. Ne îndreptățește 
si spunem aceasta pasiunea și 
seriozitatea cu care muncesc.

Viorel TONCEANU

IN PADUREA BANEASA
s-a desfășurat Ia Băneasa 
prima etapă a .Zilei orientă
rii", cu premii pentru cei mai 
buni sportivi. Mîine, tot aici, 
se va desfășura întrecerea 
dotată cu „Cupa școlarului". 
Se așteaptă o numeroasă par
ticipare a elevilor aflați in 
vacanță, dar și a tinerilor din 
întreprinderi și instituții. Și 
acțiuni de acest fel vor avea 
loc in continuare.

(10 rezultate) : 1.302 variante 
100% a 59 lei și 16.89S variante 
25"/. a 15 lei.

CÎȘTIGUKILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 8 APRILIE 
1981 : Cat. 1 (1 variantă 25% — 
autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 
4 variante 100*4 a 17.491 lei și 
6 variante 25*4 a 4.373 lei ț cat. 
3:6 variante 100’4 a 8.551 lei 
și 21 variante 25% a 2.138 lei ; 
cat- 4 : 50 variante a 1.924 Iei ; 
cat. 5 : 219,50 variante a 200 lei; 
cai. 6 : 1.704,25 variante a 100 
lei. REPORT LA CATEGORWr' 
1 : 62.948 lei. Autoturismul
„Dacia 1300" la categoria 1, ob
ținut pe un bilet jucat 25%, 3 
revenit participantului GHEOR- 
GHE MI LAC din Oradea.
• Tragerea excepțională Pro- 

noexpres de mîine, 15 aprtHe 
1964, se va desfășura începînd 
de la ora 14 în sala Clubului 
sportiv „Progresul" din Bucu
rești, str. dr. Staicovid nr. 42 ; 
numerele eîștigătoare vor fi ra
diodifuzate în jurul orei 20,10.

O mașini „BJ" (formula Easter), la volan T. Ciurciu
Foto : P. FUCHS — Reșița

C.S.M. NȘIH-0 MERIIUOASĂ SECȚIE AUTO
...într-o încăpere mică, bate 

o inimă mare. La această con
cluzie am ajuns zilele trecute 
In urma vizitei făcute la sec
ția de automobilism a Clubu
lui Sportiv Municipal Reșița. 
Ne-a condus in „bîrlogul-auto", 
cum ti spun chiar cei dinăun
tru, Tiberiu Ciurciu, secretar al 
CJ.E.F.S. Caraș-Severin. el 
însuși alergător.

în mijlocul orașului, intr-o ha
lă improvizată, mai mult înaltă 
dccit spațioasă, își are sediul 
o merituoasă secție auto care 
a cucerit în anul 1933 nu mai 
puțin de 9 locuri 1—3 în cam
pionatele republicane de viteză 
pe circuit și în coastă. Werner 
Hirschvogcl (alergător și an
trenor), Constantin Ghcorghe 
(două titluri de campion), Ti
beriu Ciurciu, Tiberiu Gedcou, 
Eugen Peteanu și Mircea Ponta 
formează lotul secției. Sînt cei 
care, cu modestie și pasiune, 
lucrează zile și, uneori, nopți...

înainte de a arăta la ce se 
lucrează la C.S.M. Reșița este 
necesar să explicăm — pentru 
cei mai puțin avizați în proble
mele automobilismului — că de 
cîțiva ani există o competiție 
internațională, „Cupa Păcii și 
Prieteniei", rezervată piloților 
din țările socialiste, în care se 
aleargă pe mașini de grupa 
„B 8“ (Formula Easter), cu o 
siluetă asemănătoare mașinilor 
de formula I, echipate însă cu 
motoare de 1 300 cmc, pro
duse numai în țari socialiste.

Așadar, revenind la C.S.M. 
Reșița, trebuie să menționăm 
că aici se lucrează în prezent 
cinci asemenea mașini de for
mulă — după proiectele unui 
pasionat inginer. Ștefan Meza- 
roș — realizate din aluminiu 
și fibră de stidă. O construc
ție in premieră, cu nituire in 
Ioc de țevi sudate, care pre
zintă o serie de avantaje : „Va 
fi mai ușoară — ne explica 
W. Hirschvogel — de numai 
429 kg, mal rezistentă la tor
sionare, mai rigidă, spunem 
noi, la virajele făcute in vi
teză, va avea o mai bună și 
mai sigură ținută de drum 
decît cele două făcute Ia noi

INVITAȚIE DE 1 MAI
în stațiunile Cap Aurora, Eforie Nord și Eforie Sud

Cu occzic zilei de 1 Mai, i.T.H.R. București orga
nizează excursii în stațiunile : Cap Aurora, Eforie 
Nord și Eforie Sud.

STAȚIUNEA CAP AURORA este cel mai mare com
plex turistic de pe litoralul românesc al Marii Negre. 
Dispune de : 10 hoteluri cu denumiri de pietre pre- 

ase: Granat, Agat, Coral, Diamant, Opal, Safir, 
Rubin, Onix, Cristal, Topaz, d#» opt restaurante și de 
numeroase piscine și terenuri de sport. Din punct de 
vedere arhitectonic complexul este socotit unul din 
cele mai frumoase din Europa.

în partea de sud a stațiunii se află complexul 
„Cătunul* care este compus cfln citeva unitâti distinc
te : cafenea, cherhana cu specialități pescărești, o 
cramă cu vinuri și mîncăruri dobrogene.

EFORIE NORD este una din cele mai vechi stațiuni 
de pe litoralul românesc. Fr>n ridicarea a numeroase 
edificii noi, ea a devenii o stațiune modernă, care 
funcționează în tot cursul anului. Hotelurile Bran, 
Bega, Bradul, Azur. Diana, Union și Neptun sînt dis
puse în grup în porția de nord a stațiunii, pe fa
leză, în apropiere de plajă, cre'nd o plăcută ambian
ță. Cei care vor fi cazați To hotelul de lux Europa 
au avantajul că toate camerele sint orientate spre 
mare.

în Eforie Nord funcționează restaurante (Berbec, 
Rapsodia, Nunta Zamfirei) cu bucătărie românească 
și programe folclorice naționa’e.

Stațiunea EFORIE SUD poate primi "Oaspeți în 
hotelurile : Flamingo, Cosmos. Măgura. Parc, Turist.

Informații și înscrieri k» egențirte de tw’sm
ale I.T.H.R Bucure**?.

în urmă cu doi ani. Motorul 
▼» fi de Dacia". Se lucrează 
cu pasiune și seriozitate, demne 
de toată lauda. Lingă piloți 
se află și mecanici excelenți 
— V. Nițulescu. I. Bobocscu, 
D. Frent, I. HeipeL N. Ciortuz, 
Gh. Giuglea, D. Pogor —, se 
află .tot județul*. Ni ae vor
bește de sprijinul primit din 
partea organelor locale (se a- 
mintește îndeosebi numele 
prim-vicepreședintelui Consi
liului popular municipal — 
Mircea Popa), al întreprinde
rilor, școlilor etc. Tot aici se 
lucrează la pregătirea unei 
„Dacii 1 300" de grupa „A 2", 
pentru Hirschvogel. cel care 
pînă anul trecut mergea pe o 
mașină de concepție originală 
(cu motor de Alfa Romeo).

Succes harnicei secții auto 
a C.S.M. Reșița !

Modesto FERRARIf Emanuel FANTANEANU

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. In 
revenire de formă, Dudu Georgescu a înscris două goluri in 
meciul cu Chimia Bm, Vilcea 1 
Dudu, grijuliu din fire, 
Constatlnd că anii trec, 
„GHETELOR", spre amintire, 
Le mai pune cite-un... flec t

BARBU MAREȘ, ORAVIȚA. In 
1956, in acel meci amical, de la 
Belgrad, cu Iugoslavia, au evo
luat 11 jucători de la C.C.A. 
(Steaua). Dar ei n-au fost pre
zenți in teren toți deodată, în 
echipă mai jucînd SzOke (Dina
mo) și Georgescu (Rapid). Re
prezentativa noastră a Învins 
atunci cu 1—0, prin golul înscris 
de Cacoveanu.

ANDREI POP, BRAD. Cartona
șele galbene șl roșii au fost In
troduse cu prilejul turneului fi
nal al Campionatului mondial 
din 1970, disputat în Mexic. A 
fost o măsură inspirată, prin 
care s-a pus capăt oricărei con
fuzii care se putea ivi între ar
bitri șl jucători, atunci cînd nu 
vorbesc aceeași limbă. Ba chiar 
și atunci cînd sînt de aceeași 
naționalitate !

Cărți noi

UN MIC DICȚIONAR
AL... ERORILOR

Am salutat, si nu ♦ dată, 
preocupările diverselor edi
turi de a reflecta fenomenul 
sportiv, fiecare adoptmd — 
după profil — maniere di
verse, ceea ce dovedește că 
sportul și educația fizică o- 
feră surse bogate de inspira
ție. Dar, în afară de ,.lumea 
interioară" a sportului. cu 
bucuriile și lacrimile sale 
— cite pagini frumoase nu 
s-au scris pe această temă 
in literatura noastră și universală —. regulamentele, da
tele statistice sînt Ia fel de 
căutate de amatorii de sport, 
de cei care vor să fie La 
curent cu ultimele perfor
mante. Iată de ce, atunci 
cînd apare o astfel de lucra
re, ea este repede epuizată, 
bucurindu-se de prețuirea lectorijor. Exemplele tn a- 
cest sens sînt numeroase, 
printre cele mai elocvente a- 
flîndu-se volumele din seria 
„De Ia A la Z“, publicate 
de Editura Sport-Turism pre
cum și cel dedicat sportului din „Enciclopedia practică a 
copiilor4* scos de Editura .Ion 
Creangă".

De aceea, am primit cu in
teres și ultima lucrare apă
rută în Editura „Albatros", 
semnată de Tiberiu Căileanu 
și intitulată „Mic dicționar 
al sporturilor". Indiferent de 
mărimea unei astfel de lu
crări. Înaltul protesionalMsm 
se impune, rigurozitatea 
științifică fiind • condiție sine qua non pentru reunită. 
Din păcate, nu putem afinna 
acest lucru despre lucrarea In cauză, ea fiind mal mult 
un dicționar aL . . erorilor ! 
Nu ne propunem să le e- numerăjn, dar precizăm că 
mai fiecare aport este tratat 
cu greșeli. ele referindu-se la regulamente, date statistics, 
nume de sportivi etc. Din cite cunoaștem, într-o >- 
numită fază, unul dintre re- 
ferenții științifici a făcut un 
referat negativ, afirmînd că 
acest dicționar. în forma 
respectivă nu este publicabil. 
Se pare, Inaă. că nid auto
rul și nici editura nu au ți
nut seama de observațiile 
făcute. „micul dicționar" a- 
pârînd. totuși, eu numeroa
se greșeli. Păcat! Păcat, pen
tru o lucrare ce ar fi pu
tut deveni extrem de u*£â 
si interesantă.

Subliniind încă o dată ©re
ocuparea editurilor pentru 
reflectarea fenzxnenului spor
tiv, recomandăm aceMora 
să apeleze la autori avizați 
în această activitate, precar, 
șl la verificarea atentă a 
datelor, cu atît mai mult a- tunci cîr.d nu este vorba de 
o carte de. .. ficțiune ci 
de una de o deplină rigu
rozitate științifică, așa cum 
trebuie să fie un (Hcțtonar.

CLEMENTINA RUJEANU, BU
CUREȘTI. Evident, în practica
rea unui sport, primul cuvtnt 11 
are preferința unei persoane 
pentru un sport sau altul. Dar, 
preferința nu e totul. Trebuie să 
existe șl aptitudinile, resursele 
fizice pentru sportul respectiv. 
Este adevărat că sînteți tinără 
(15 ani), dar cu cel 1,60 m pe 
care îi aveți, nu mi se par in
dicate baschetul sau handbalul, 
ci mal degrabă Înotul, gimnas
tica sau călărra, de pildă, șl 
apoi, chiar dacă nu veți ajunge 
o stea în nici unul din aceste 
sporturi, le puteți practica pen
tru plăcerea șl pentru sănătatea 
dv. Nu e bine 7

ION MÂNU, BRAȘOV. De mul
te ori, greșesc șl arbitrii de fot
bal. Dar nu de puține ori. cel 
care greșesc în aprecierea faze
lor respective sint... suporterii 
echipelor, care, prin definiție, 
numai obiectivi nu pot fi. Nu 
mal vorbesc de faptul eă arbi
trul are la dispoziție mai puțin 
de o zecime de secundă pentru 
a lua o decizie, asupra căreia 
alții nu pot cădea de acord nici 
după... o săptămînă de discuții 1



Sportul, se știe, nu este numai un mijloc e- 
ficient de educare a trupului, ci deopotrivă un 
valoros factor de formare a tineretului în spi
ritul normelor etice generale care operează 
în societatea noastră socialistă. Arena spor
tivă constituie un cadru prielnic pentru culti
varea unor înalte trăsături morale, în rîndul 
tinerilor, pentru dezvoltarea personalității lor, 
a spiritului de muncă, de dreptate, de atașa
ment față de colectiv, a dragostei față de cu
lorile cluburilor pe care le reprezintă și de 
țară, a cutezanței și inițiativei, a responsabi
lității și dăruirii, a cinstei și demnității.

Pregătirea fizică și tehnică la parametri ca
litativ superiori a sportivilor de performanță,

rezultatele obținute de aceștia în marile con
fruntări interne și internaționale sînt puternic 
influențate de calitatea procesului educativ 
care se desfășoară în cadrul unităților spor
tive. Creșterea performanțelor sportivilor noș
tri în multe discipline se explică în mare mă
sură prin calitatea muncii educative desfășu
rată de tehnicienii și activiștii mișcării noastre 
sportive. Nu însă pretutindeni, după cum re
zultă și din faptele aduse în discuție în pa
gina de față, preocuparea pentru munca edu
cativă se situează la nivelul cerințelor. Și. fi
rește, consecințele se văd atît în rezultate, cit 
și în atitudinile, mentalitatea și concepția ce
lor ce apar în arenele sportive.

„ȚAPI ISPĂȘITORI" LA EȘECURI!J»

Pornind de la un răspuns la critică

MENTALITĂȚI $1 ATITUDINI

CARE AU BARAT... „PROGRESUL"

Obținerea victoriei într-o 
confruntare sportivă depinde, 
fără îndoială, de o mulțime 
de factori între care, în pri
mul rind, pregătirea la nivel 
superior, forma atinsă in mo
mentul dat, starea psihică, ca 
și știința de a da o replică 
superioară adversarului. Desi
gur, în context intervin și fac
tori externi : galerii, condiții 
de desfășurare a concursului, 
arbitraje, a căror influență nu 
poate fi neglijată.

Dar, este de observat că in 
ultima vreme se face tot mai 
vizibilă tendința unor antrenori 
de a reproșa arbitrilor înfrîn- 
gerea echipelor pe care le pre
gătesc și le conduc. Starea lor 
de nervozitate, vociferările, 
protestele la orice decizii ale 
arbitrilor devin și mai dău
nătoare, ele transmițindu-se cu 
o rapiditate uimitoare șl spor
tivilor. Și ca o reacție în lanț, 
aceștia adoptă și ei „tactica" 
învinuirii conducătorilor jocu
rilor pentru greșelile lor fla
grante. Un antrenor de un pro
fesionalism recunoscut. Emil 
Tilicl, de la echipa de handbal 
C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca, 
este fericit (și este firesc să 
fie așa) cînd încheie un meci 
cu o victorie. Dar absolut de 
flecare dată — și aceasta se 
poate constata din rapoartele 
existente la F.R.H. — protes
tează clnd echipa sa nu cîș- 
tigă, spunind invariabil : „m-au 
furat arbitrii Este și moti
vul pentru care comisia de 
disciplină a federației de spe
cialitate a dictat cîteva etape 
de suspendare împotriva aces
tui antrenor, repetăm un 
foarte bun tehnician. Cu pu
ține excepții, aproape toți an
trenorii echipelor divizionare 
ț,A“ de baschet masculin ma
nifestă aceeași eronată optică, 
fiind și mai regretabil faptul ci 
tehnicieni reputați ai unor e- 
chipe fruntașe nu-și văd pro-

PERFORMANTE PE
în automobilism, ca și in 

toate celelalte sporturi, guver
nează legile cinstei și corecti
tudinii, ale fair-play-ulut 
Concurentii se ajută intre ei 
la pregătirea motoarelor, dar 
apoi se întrec în mod sportiv, 
folosind metodele permise de 
regulament in confruntarea loc 
de pe pistele de viteză sau în 
raliuri. Ceea ce este foarte 
bine ș!„. de laudă. Nu-i mal 
.puțin adevărat însă că, pe a- 
locuri, mai apar și excepții. 
Mașina in care erau două 
concurente se răstoarnă în- 
tr-un șanț, noaptea, și patru 
mașini (cu 8 „cavaleri" în ele) 
nu opresc pentru a ajuta, de 
teamă să nu piardă minute— 
Un echipaj, profitînd de fap
tul că întrecerea se desfășura 
pe teritoriul județului său, a 
valorificat „avantajul terenu
lui propriu-, înșelînd, adică 

’.tăind- pe drumeaguri numai 
de el cunoscute.

„Foarte important este insă 
— ne spunea Petre Șurloiu, 
șeful comisiei tehnice a Fede
rației Române de Automobi
lism și Karting — ca sportivii, 
pregătind mașinile, să na de
pășească limitele regulamen
tare admise. In cadrul fiecărei 
clase sau grupe de concurs este 
permis un anumit număr de 
transformări — bine cunoscute 
de către toți concurentii. Ei 
bine, unii dintre ei, pricepuți 
în mecanică, fac și transfor
mări nepermise, ascunse, care 
măresc forța motorului și, im
plicit, sporesc șansele lor de 

priiie greșeli — care sînt o- 
menești și pentru care nimeni 
nu le-ar... tăia capul, și nici 
pe ale elevilor lor — ci numai 
pe acelea, foarte adesea ima
ginare, ale arbitrilor ! La rîn
dul lor, majoritatea antrenori
lor de volei încasează la fie
care meci cartonașe galbene 
sau roșii, ba chiar pe ambele 
(excluderea de pe bancă), da
torită frecventelor lor proteste 
la deciziile arbitrilor.

Intr-un sport bărbătesc, dar 
loial, cum este rugby-ul, s-ar 
presupune ca șt antrenorii să 
aibă o comportare de total 
fair-play. Lumea sportului cu 
balonul oval îl știe prea bine 
pe TIH Ioneseu de la Politeh
nica Timișoara, tehnician re
putat, cu mare pasiune și do
rință de a fi la curent cu tot 
ceea ce este nou în rugby-ul 
mondial. Aceste calități ii sînt 
însă umbrite de prea marea 
„exigență- față de cavalerii 
fluierului. Cînd Politehnica 
pierde un meci. Titi Ioneseu 
îl suspectează uneori pe arbitri, 
iar în ultimul timp îi recuză pe 
acest motiv.

Sînt însă multe exemple de 
educatori a căror atitudine se 
situează la celălalt pol, jude
cind obiectiv și văzînd la fel 
de bine deficientele propriilor 
elevi, și care nu fac din arbi
tri „țapi ispășitori- la eșecuri. 
Eugen Barth», antrenorul echi
pei feminine de handbal Ști
ința Bacău, este un bun e- 
xemplu. Cînd elevele sale gre
șesc, le cheamă la bancă și le 
sfătuiește cu calm. Am asistat 
la multe ritualii cînd Știința 
Bacău — pe punctul de a 
pierde un med — a refăcut 
handicapul și a ciștigat grație 
intervenției de adevărat edu
cator, calmului și bunelor sfa
turi tactice date de Eugen 
Bartha. Iar clnd campioana 
tării pierde un meci. Eugen 
Bartha este primul care le

CĂI LĂTURALNICE?
eiștig, de victorie nedreaptă. 
Ceea ce este foarte grav. Mun- 
eeștl săptăminl ia șir la pre
gătirea motorului șl mașinii, 
investești pasiune $i timp, dar 
pină la urmă te vezi depășit 
de adversari ineorecți !•

Este motivul pentru care fe
derația de specialitate a ho- 
tărlt să aplice in acest an o 
prevedere a F.I.A. și anume : 
la orice competiție se vor ve
rifica, prin sondaj. 1—3 mașini, 
pentru a se vedea dacă ele sînt 
conforme cu limitele prevă
zute in regulamente. Chiar de 
la prima cursă a anului : „Ra
liul Zăpezii-.

...La aflarea veștii, înaintea 
startului numitei curse, cei cu 
„musca pe căciulă" au început 
să „ia măsuri-. Unii (au fost 
cîțiva) au cerut amiqarea pro
gramării la revizia tehnică 
pentru a putea să... anuleze 
ceea ce făcuseră nepermis ; 
un alergător cu experiență s-a 
„reînscris- la altă grupă, mai 
puternică, decît cea la care se 
înscrisese inițial „contînd" pe 
păcălirea celorlalți 5 ba, doi 
dintre concurenți: Cordan și 
Balea (Brașov) au fost excluși 
la sfîrșitul cursei pentru ceea 
ce făcuseră. Aveau orificiile 
de la galeriile de aspirație și 
evacuare nepermis mărite...

De unde — acum, după pri
mul concurs al anului — se 
poate trage concluzia că în 
automobilism toți concurențli 
ar trebui să folosească mereu 
și acel combustibil numit... 
CINSTE !

Modesto FERRARI NI 

felicită pe învingătoare, strin- 
gind sincer și mina arbitrilor. 
Așa procedează și antrenorul 
emerit Constantin Popescu de 
la Chimistul Rm. Vilcea. ca 
și antrenorii de rugby ing. 
Nicolae Ureche și Bebe Boboc 
de la divizionarele „A“ Spor
tul studențesc și. respectiv, 
C.S.M. Sibiu, sau cei de volei 
G. Bartha, C. Chițigoi, W. 
Schreiber și V. Moșescu.

Se înțelege că cei care au 
de ciștigat sînt antrenorii (și 
echipele lor) care știu să fie 
lucizi, obiectivi, nepătimași la 
adresa arbitrilor, judecind în- 
frîngerea prin prisma evolu
ției nesatisfăcătoare, și edop- 
tind ulterior măsuri de redre
sare. Ceilalți, înveterații în a-i 
acuza pe arbitri, și numai pe 
arbitri, de insuccesele echipe
lor lor, nu pot descifra cu 
ușurință adevăratele cauze aie 
eșecurilor spre a le elimina.

Ion GAVRllESCU

APLAUZE PENTRU ANTRENOR.
Duminică echipa de fotbal 

Sportul studențesc a susținut 
un' meci important pentru 
cursa sa de a ajunge tn cu
pele europene. Un joc greu, 
la Slatina, cu F. C. Olt. A e- 
xlstat in acest meci un mo
ment care a definit cum nu 
se poate mai bine etica antre
norului.

Era min. Sl. Gazdele deschi
seseră scorul de șase minute. 
Replica fotbaliștilor de la 
Sportul studențesc trebuia sd 
vină. A venit insd un fault, 
o intrare tare a lui Coraș, tn 
urma căreia un jucător al gaz
delor, Eftimie, a părăsit tere
nul de joc. In acel moment, 
antrenorul echipei bucureștene. 
Constantin Ardeleanu, s-a dus 
spre marginea terenului. I-a 
spus lui Marcel Coraș că va 
fi schtmbat. Și a intrat in joc 
un copilandru, un jucător fără 
nume. Mărginean, care nici pe 
departe nu se ridica la cota

„ClNO L-AM LOVIT, NU
Cazul pe care-1 supunem as

tăzi atentlei cititorilor noștri a 
fost pe rolul „tribunalului fotbalului", cum 1 se mai spune 
comisiei de disciplină a forului de specialitate ; caz petrecut cu 
mal puțin de o lună in urmă, 
in prima etapă a returului Diviziei „C" (la meciul Metalul Buzău — A.S.A. Mizll : 0—0) șl 
soldat cu Incidente grave. Pe scurt : un antrenor (Mircea loa
der) a aprins scintela scandalu
lui. intrind în teren pentru a 
cere conducătorului de joc un 
11 m tn finalul partidei, in fa
voarea Metalului. De aid, spirite încinse pe gazon șl ' 
In tribune ; în drum spre 
cabine arbitrii sînt scuipați, 
bruscațl, înjurați de unii dintre jucătorii localnid și Indivizi 
turbulențl ; se produce și o al
tercație în care antrenorul oaspeților. Bujor Hălmăgeanu, este 
lovit cu pumnul de jucătorul 
Marin Ștefănescu. Normal, pe baza unul memoriu al echipei 
vizitatoare, a adnotărilor ob
servatorului federal, ca sl pe baza raportului arbitrului, toți 
cel implicați sînt audiați de co
misia de disciplină. Care a fost însă poziția inculpaților ?Citim din procesul verbal al acelei ședințe și aproape nu 
ne vine să credem. Antrenorul 
Metalului. M.T. : „sînt unele a- 
devăruri, dar, să știți, situația prezentată aici este cam umflată (? !). E drept că in ultimele 
șapte minute m-am trezit in mod inconștient (sic !) în teren 
(n.n. sublinierea ne aparține) ce- 
rînd un 11 m. Au fost mici ad-

De cîțiva ani buni clubul 
bucureștean din „parcul cu 
platani" a deprins, în contrast 
cu numele său, mersul racu
lui la multe dintre discipli
nele sportive pe care le are. 
Spre mihnirea atitor înfocați 
suporteri ai „bancarilor-, care 
nu demult avuseseră înteme
iate motive de mîndrie cu 
sportivii și rezultatele clubu
lui.

Cum se explică aceste re
grese, mai mari sau mai mici, 
pe aproape toate fronturile ? 
Explicațiile ni le-a oferit noua 
conducere a clubului, intr-un 
material de răspuns la o cri
tică făcută de ziarul nostru e- 
chipei feminine de tenis de 
masă, care a bătut drumul 
pină la Rm. Vilcea, pentru tur
neul final, dar a absentat de 
la competiție ! Acest fapt de-a 
dreptul șocant nu putea fi de
tașat de o anumită deterio
rare a climatului de muncă și 
disciplină în secția respectivă. 
Și nu numai în aceasta. Ana
liza făcută în acest caz — 
care a dus la sancționarea 
antrenorului Emil Iacobj cu 
retrogradarea pe 3 luni și cu 
imputarea cheltuielilor depla
sării și sejurului la Rm. Vilcea 
— confirmă starea de lucruri : 
„ca urmare a lipsei totale de 
interes în urmărirea compor
tării sportivilor în competiții, 
a unor repetate abateri săvir- 

internaționalului Coraș. Profe
sorul Constantin Ardeleanu 
n-a ținut cont de nume, entar 
dacă dorea nespus măcar un 
punct la Slatina. Pentru el 
ATITUDINEA conta. FAIR- 
PLAY-UL, Și, cu riscul de a 
nu avea un pion important in 
cursa egalării, s-a dovedit un 
adevărat educator, renunțlnd 
la internaționalul Coraș intr- 
un moment important pentru 
echipă. Pini la urmă, Sportul 
studențesc a mai primii un 
gol, a pierdut meciul, se știe. 
Dar Constantin Ardeleanu șl, 
Implicit, clubul bucureștean au 
ciștigat foarte mult in cîmpul 
etic. Gestul antrenorului bu
cureștean, salutat de unii spec
tatori slătineni cu aplauze la 
scenă deschisă, vine și spune 
că tn sport, dțncolo de rezul
tate, rămtn Oamenii, compor
tarea lor, falr-play-ul.

Mkcea M. IONESCU

Un caz, o invitafie la meditație

ȘTIAM CĂ E TOVARĂȘUL HĂLMĂGEANU...“(?!)
molestări la arbitri, o mică 
altercație..." (Ce imense carențe 
In educația acestui... antrenor). Maria ștetănescu, jucătorul care 
l-a lovit pe Bujor Hălmăgeanu : 
„Recunosc, l-am lovit, dar n-am știut ca dânsul e tovarășul Hăl
măgeanu...*  (ce Impertinență de 
huligan, ca șl cum persoanele 
cunoscute au „trecere" in fața Iul M. Șt. 1). V. Caloianu, căpi
tanul echipei Metalul : „Nici nu 
știu de ce am fost chemat alei (? 1 J I). Eu am plecat la ca
bine. Am auzit că B.H. a fost lovit*  (Halal căpitan de echipă, 
care... nu vede, nu aude nimici). In sfîrșit. din partea delegatului 
echipei buzolene — Pavel Po
pescu, de la care se aștepta o 
analiză lucidă a faptelor, reținem o formulare cu iz de ..a- 
coperlre": „Este o situație penibilă. Insă sînt multe lucruri În
florite".

Atît de „Înflorite" au fost faptele petrecute la Buzău, incit co
misia de disciplină a dictat aspre pedepse (o suspendare de doi ani jucătorului M. Ștefănes
cu ț 10 etape pentru alt jucător, Gh. Vasile ; antrenorul-huligan 
(mai poate fi lăsat el pe bancă T) a fost trimis spre judecare la 
Colegiul central al antrenorilor ; echipei Metalul 1 s-a ridicat 
dreptul de joc pe teren propriu pe timp de patru etape ; orga
nizatorii au fost amendați cu 2 000 lei ; căpitanului de echipă 
1 s-a dat un avertisment).

De ce am repus acest caz pe tapet T Pentru că el ne arată 
cit se poate de limpede că... peștele de la cap se strică. Cum să 

șile in procesul de pregătire".
Extinzînd explicațiile, actuala 

conducere a clubului ne pre
zintă In materialul de răspune 
concluziile „inventarierii" acti
vității de performanță, efec
tuată la numirea ei, subli
niind mal întîi că Progresul 
dispune de „o bună bază ma
terială-. De ce nu a mere 
treaba ? Pentru că această 
bază a fost „insuficient valo
rificată și, mai ales, defcctuoa 
întreținută și exploatată" (fapt 
pentru care a fost destituit 
din funcție șeful de complex 
C. Burcă), pentru că antrenorii 
au depus o muncă de slabă 
calitate, n-au fost preocupați 
de o selecție corespunzătoare, 
la majoritatea disciplinei» 
sportivii cu care se lucra do
vedind posibilități reduse 
(drept pentru care s-a propus 
restructurarea a 12 posturi de 
tehnicieni ; deocamdată, antre
norului de sărituri în apă, FL 
Firulescu, i s-a desfăcut con
tractul de muncă, celui de te
nis, D. Teodoriu, i s-a atras 
atenția să-și caute un alt loc 
de muncă...), dar. mai ales, 
pentru că a existat o atmosferă 
de mulțumire cn mediocritatea, 
facilitată de lipsa de control și 
exigență a vechii conduceri.

De fapt, rezultatele medio
cre (in ciuda unor condiții 
bune de pregătire) sînt conse
cința firească a unui climat 
de muncă și disciplină dete
riorat, marcat de derobări de 
la efort, de nepăsare, de lipsă 
de profesionalitate și de dă
ruire pentru culorile clubului. 
Faptul că 12 tehnicieni — care 
ar fi trebuit să se dovedească 
exemple de muncă, compe
tență și devotament, în același 
timp exigenți și buni educa
tori al sportivilor — nu-și fac 
ca lumea datoria de ani și ani 
este cel mai convingător ar
gument Apreciind promptitu
dinea eu care conducerea de-a- 
cum a clubului ne-a răspuns 
la critică șl, totodată, exi
gența sa față de aspectele 
educative, care își pun in prin
cipal amprenta pe calitatea 
pregătirii sportive, pe perfor
manțe, înțelegem că măsurile 
preconizate vor avea darul să 
aducă mal mult soare pe a- 
leile „parcului cu platani".

Aurelian BREBEANU

fie disciplinat! unii dintre jucă
torii Metalului, dacă insuși antrenorul lor, pedagogul lor (dacă 
poate fi numit așa) are nevoie 
de... educație T Cum să fie disciplinați jucătorii, dacă delegatul 
echipei vine in fata Comisiei de 
disciplină a F.R.F. nu să roșească 
și să recunoască deschis că. a- colo, la Metalul Buzău, sînt 
multe carențe de ordin discipli
nar. ci — bate drumul pină la București, cheltuind bani — pen
tru a afirma cu seninătate e& 
„lucrurile sînt înflorite" 7Ciudată șl păgubitoare optică, 
care — din păcate — așa cum ne spunea fostul Internațional 
Dumitru Pepelea, secretarul co
misiei de disciplină, . o intîl- nești Ia multi dintre antrenorii șl conducătorii echipelor. Puțini, 
foarte putini se dovedesc exi- 
gentl, autocritici și deciși sa la 
măsuri înainte ca „tribunalul 
fotbalului" să-și spună cuv ntuL 
Cei mai multi încearcă să obțină clemență de Ia comisia a- 
mintită, micșorarea pe diferite motive șl căi a sancțiunilor (fao 
recursuri la comisia de apel, u- zează de relații șl influențe etc.). 
Ceea ce înseamnă — adăugam noi — o abandonare a multlole- 
lor sl marilor obligații ce le revin factorilor educaționali pe linia Îmbunătățirii climatului dis
ciplinar pe terenurile de ioe din 
toate eșaloanele fotbalului nostru ; ceea ce înseamnă o ade
vărată minare a fotbalului....Un caz cu multiple Implicații, 
o Invitație la meditație.

Slelian TRANDAFUMSCU



IN ACEASTA primăvară rece se simte din 
„CĂLDURA" VERII OLIMPICE DE LA LOS ANGEL

PENTRU ATLEȚI, MARELE EXAMEN
AL ULTIMILOR PATRU ANI

„NU VOM MERGE LA LUPTĂ
000

La încheierea primului trimestru, se poate spune că atletismul nostru a pășit cu 
dreptul în sezonul olimpic. La East Rutherford, Maricica Puică a cîștigat titlul mon
dial la cros, performanță deosebită din mai multe puncte de vedere : în primul rînd 
pentru că Maricica a intrecut-o pe Grete Waitz, de cinci ori campioană a lumii la 
cros, alergătoaiea despre care s-a scris, probabil, cel mai mult in ultimii cinci ani. In 
al doilea rind. pentru că victoria de la crosul mondial — ta fața celui mai puternic 
adversar posibil — ne arată că Maricica revine în atletismul internațional (după un 
sezon deliberat sacrificat), la cel mai înalt nivel, acolo unde se situa în toamna Iui 
1P82 cind cucerise medalia de argint la 3 000 m la campionatele europene de la Atena. 
După ce a progiesat in fiecare din ultimii 10 ani de carieră, Maricica Puică ne-a de
monstrat convingător la începutul primăverii că își va putea îmbunătăți în viitorul se
zon de pistă recordurile la 1 500 și 3 000 m, apropiindu-le și mai mult de recordurile 
mondiale.

La Goteborg. la Campionatele europene dq sală, tot alergătoarele 
adus trei medalii- Fița Lovin (și ea revenită după aproape doi 
ciștigat titlul continental la 1500 m, Doina Mellnte a obținut 
la 800 m, iar Cris
tieana Cojocaru pe cea de 
bronz, in aceeași probă. Adă
ugind și bilanțul spectaculos de 
la Crosul Balcanic (8 titluri din

în timpul unei pauze, dintr-o 
lecfie de antrenament, Ion Pui
că îi arați Maricicăi Puică ob

servațiile tale 
10) și unele rezultate de ridicat 
nivel din concursurile de sală 
(6,90 m Anișoara Stanciu la 
lungime, 20,48 m Mihaela Lo

ghin la greutate, 2,32 m Sorin 
Matei și 2,31 m Constantin Mi
ll taru la înălțime), putem apre
cia că atleții noștri fruntași au 
luat un start bun în anul Jocu
rilor Olimpice.

Desigur, știind ce reprezintă 
Olimpiada, cit de dificilă este 
afirmarea în concursul olimpic, 
performanțele amintite trebuie 
apreciate doar ca o bază de 
plecare pentru atingerea „vîr- 
fului olimpic". Din acest punct 
de vedere, actuala perioadă de 
pregătire dintre sezonul hiber
nal și cel de pistă, precum și 
concursurile dinaintea J.O. tint 
hotăriioare, trebuie să-l ducă 
pe atleții noștri olimpici la ca
pacitatea de a se exprima la 
nivelul potențialului lor maxim 
in întrecerile de pe stadionul 
Colisseum. Cele patru luni care 
au mai rămas pini la startul 
Jocurilor trebuie să încununeze 
eforturile depuse in patru ani 
de pregătire, iar ta unele ca
zuri — nu puține, dacă nu 
cumva majoritare in atletismul 
nostru — o Întreagă activitate. 
Maricica Puică, Fița Lovin, Mi
haela Loghin au depășit 30 de 
ani, și Jocurile de la Los An
geles reprezintă, trebuie să re
cunoaștem, ultima lor șansă de 
afirmare olimpică. într-o situa
ție similară se află și alte frun
tașe ale atletismului 
Eva Zorgo-Raduly, 
Crăeiunescu și Doina 
aflate și ele in pragul 

nostru, 
Florența 
Mellnte, 
celor 30

de semifond ne-au 
ani de accidente) a 
medalia de argint

Anișoara Cușmir- 
Stanciu intr-e să- 

7

uităm, la ulti- 
ale J.O., Mon- 
mai ales —

rituri de peste 
metri

de ani. Și să nu 
mele două ediții 
treal 1976 și — 
Moscova 1980, atleții noștri au 
rămas datori.

Este drept, în anii intervalu
lui olimpic Moscova — Los An
geles o parte din aceste datorii 
au fost achitate, satisfacțiile nu 
ne-au ocolit La fel de adevă
rat este însă că întregul mă
nunchi de rezultate obținute in 
1981, 1982 v și 1983, care ne-a 
dat motive suficiente să cre
dem in redresarea atletismului, 
va trebui validat Ia întrecerile 
olimpice.

Dealtfel, gîndindu-ne la lotul 
care a concurat ta 1980, la 
Moscova, și la candidații noș
tri pentru Los Angeles, putem 
spune — chiar în avanpremiera 
sezonului — că delegația de a- 
cum va fi mai puternică. Au 
apărut și s-au afirmat ta ulti
mii ani, Anișoara Stanciu, re
cordmană mondială și vicecam- 
pioană mondială Ia săritura în 
lungime, Văii Ionesco, campioay 
nă europeană ta aceeași 
probă. începînd din 1981 Doina

Melinle figurează In grupul 
fruntaș al semifondistelor mon
diale, alături de Maricica Puică 
și Fița Lovin, care sînt mai 
bune acum decît ta 1980. Mi- 
haela Loghin a urcat și ea ta 
topul aruncătoarelor de greuta
te, ca și Florența Crăeiunescu, 
in ciuda sezonului trecut mai 
slab. Cîștiguri ale ultimului in
terval sînt și Cristieana Cojo- 
caru, Sorin Matei și Constantin 
Militaru. Lista ar mai putea 
continua cu atleți care au rea
lizat performanțe notabile ta- 
tr-un moment sau altul, dar nu
mele care ar mai putea fi ci
tate nu și-au ciștigat tacă sta
tutul de valori sigure, alter- 
nînd cifre de virf cu contra- 
performanțe supărătoare.

în nota sezoanelor de după 
1980 .primăvara olimpică 1984 a 
menținut linia ascendentă a e- 
voluției atletismului românesc. 
Tocmai de aceea așteptările 
noastre șl obligațiile atleților 
pentru Los Angeles — marele 
examen al ultimilor patru ani 
— sînt mai mari !

Vladimir MORAR U

...Alergau pe inelul de asfalt 
care înconjoară stadionul .23 
August", împinși, parei, de 
vintul rece ale acestei primă
veri capricioase. Picăturile de 
ploaie spălau transpirația de 
pe fețele incluse ale băieților, 
ti puteai confunda cu un grup 
de atleți de cursă lungă, care 
iși luau porția de kilometri de 
dimineață. Dar prea erau... gă
lăgioși ca să fie alergători. Ri- 
deau, strigau unii la alții și 
continuau să alerge executind 
croșee, directe și upercuturi — 
procedee tehnice care le tră
dau... specialitatea. Erau, în- 
tr-adevăr, boxerii din lotul 
nostru olimpic, de pregătirea 
cărora se ocupă antrenorul e- 
merit Ion Popa, ajutat de mai 
tinerii săi colegi Vasile Ma- 
riuțan și Calistrat Cuțov.

Am privit plutonul care se 
îndepărta pe aleile parcului pe 
un traseu pe care l-ar recu
noaște fiecare „olimpic" chiar 
și cu ochii închiși și m-am a- 
propiat de maestrul Ion Popa-

— La ce se gindește un an
trenor de box in ajunul Jocu
rilor Olimpice ? — l-am în
trebat.

— La multe. La atit de 
multe lucruri pe care le, are 
de făcut, la atit de multe pro
bleme pe care Ie are de re
zolvat, îneît le visează, cum 
se spune, și noaptea in somn.

— Probleme grele ?
— Unele da. Credeți că este 

ușor să faci din Maricescu un 
boxer calm, echilibrat, sobru 
în ring ? Credeți că este ușor 
să-l vezi pe Tîțoiu mergind 
bine la antrenamente și să 
const ați apoi că boxează slab, 
sub așteptări în meciuri ofi
ciale ? Credeți că este ușor 
să-i convingi pe băieții ăștia 
să nu mănince ca lupii dacă 
vor să facă ușor categoria ? 
Credeți că-i ușor să te împo
trivești diferitelor „dorințe", 
care mai de care mai origi
nală, ale acestui cîrd de ie
puri ?...

— Nu vă puteți plinge de 
lipsă de experiență. Aveți, 
doar, în palmares șapte, opt 
.campanii olimpice"... Ați fost 
martor ocular șt, ca să spun

- ii ii rulă
așa, părtaș 
ale boxeriU 
urcat pe p 
frunte cu 1 
cea Dobres 
grea, Vasile 
Ion Monea, 
tîția alții...

— Au f< 
de-a lungi 
multe triste 
fost. Acum 
facem să f 
Los Angels

— Există, 
antrenorului 
„bine" dori 
tate ?

— Da ! M 
siune .cjjpe 
cesta este'J 
ta același 
șansă penti

Intre tim 
lor iși ten 
dimineață, 
sala de .an 
ciiți iii uJ 
Vasile Mal 
mulțumit q 
mat și noa 
se băieții 9 
irul Ion PI

mind, era 1 
viei și aju 
gheliu. Ion 
ne amintea 
nentele n 
părerile lui 
eu Iui Rade 
ereazi, ins, 
de box de 
du-se și 
proc.

...Antrena 
După tdriJ 
la sac, bon 
altele, cari 
tricourile q 
trenor ,— 1 
țan — lud 
un sportiv.

LOTUL DE JUDO, ÎNTRE PLUSURI ȘI MINUSURI
Acum, după suita de turnee 

internaționale ale lotului olim
pic de iudo — Franța. U.R.S.S.. 
Bulgaria. Ungaria. Grecia. R. F. 
Germania si recentele Campio
nate internaționale ale Româ
niei — considerăm util să -tra
gem linie", cum se spune, pen
tru a vedea în ce măsură au 
ajuns componenții acestui lot, 
îndeosebi cei vizați să repre
zinte tara noastră la apropia
tele campionate europene și. 
mai ales, la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles, la nivelul 
exigentelor din arena mon
dială.

Despre competițiile susținute 
peste hotare am relatat la tim
pul cuvenit amănunte și, fi
rește, rezultatele ce ne-au fost 
furnizate de cei doi antrenori 
ai lotului. Alexandru Vasile si 
Dorin Gavra. La sflrșitul săo- 
tămînii trecute am avut pri
lejui să-i urmărim pe tatami 
tatr-un turneu care a reunit 
sportivi fruntași din 10 țări. 
Bilanțul realizat de judoka ro
mâni — victorii la 4 din cele 
7 categorii de greutate și locul 
I în clasamentul neoficial pe 
națiuni — este superior tutu
ror celor 14 ediții anterioare 
luînd in considerare numărul 
sporit de țări prezente la a- 
ceastă a XV-a ediție. Din acest 
punct de vedere, toată lumea 
a fost mulțumită. Intrînd însă 
puțin în amănunte, fără inten
ția de a fi cu orice preț ex
haustivi, , am constatat unele 
aspecte care, credem. trebuie 
să stea ta atenția tehnicienilor 
lotului și a conducerii federa
ției de specialitate.

La prima categorie de greu
tate, superușoară. victoria nu 
a fost, cum era de așteptat, 
obținută de „omul nr. 1“ al 
lotului. Gheorghe Dani, ei de 
an ambițios judoka. Iulian Mi

hai, de la Nitramonia Făgăraș, 
care nu este selecționat ta lo
tul olimpic. Mal mult, Dani 
a fost stopat din cursa pentru 
primul loc tocmai de sportivul 
făgărășan ! Am fi trecut, poa
te. peste acest amănunt, mai 
ales că Dani, student „Ia zi" ta 
anul III la Institutul pentru 
Educație Fizică si Sport din 
București, susținuse cu succes 
(nota 9) în ajun, un dificil e- 
xamen Ia fiziologie, dacă înfrîn-

• La categoria semiușoară, doi pretendenți la selecție cu șanse 

egale • Mihai Cioc In apreciabil progres tehnic • Mircea Frățică 

a rămas dator suporterilor © Citeva categorii fără „acoperire**

gerea sa ar fi fost una tatim- 
plătoare. Dar talentatul Gheor- 
ghe Dani — ciștigător. cu pu
țin timp ta urmă, la marele 
turneu al R. F. Germania (la 
categoria sa au fost 82 de 
concurenti) —. a repetat (pen
tru a cita oară ?) greșeala de 
a ceda în ultimele secunde. Ce- 
rîndu-i o explicație la finele 
competiției. Dani ne-a mărtu
risit deschis că plătește un tri
but prea scump lipsei sale de 
concentrare în ultima parte a 
meciurilor. Nu-1 părăsesc for
țele. ar putea — după pro- 
pria-i apreciere — să mai lup
te minute bune în continuare, 
dacă ar reuși să controleze miș
cările adversarilor în ultimo 
parte a meciurilor, asa cum o 
face pînă atunci.

Nici la ' categoria următoare, 
semiușoară. n-a ieșit învingă
tor cunoscutul nostru judoka 

Constantin Niculae, campion 
european în .1981 și vicecam- 
pion mondial ta același an, a- 
nul acesta locul 1 la turneul 
din Bulgaria, campion balcanic 
la Atena la „individuale" si cu 
echipa, locul 2 ta Ungaria și 
3 ta R. F. Germania... După 
două meciuri ciștigate — unul 
la limită si altul detașat — 
în cel de al treilea, semifinala 
cu Gaidan Jamsran (Mongo
lia). n-a mai reușit să facă 

fată,' abandonînd apoi si lupta 
pentru locul 3. Nu vrem să 
credem că a renunțat pentru 
a-1 evita pe puternicul său ri
val, francezul Thierry Rey, ca
re ne declarase că venise la 
București special pentru a se 
reîntîlni cu Niculae. ta dorința 
sa nemărturisită de a se re
vanșa. (Reamintim că Niculae 
îl învinsese pe Rey la „europe
ne" prin ippon). Din fericire, 
tînărul Ilie Șerban. al doilea 
sportiv al lotului la această ca
tegorie. a luptat excelent, am 
spune chiar peste toate aștep
tările, învingindu-și toți adver
sarii printre care Rey și 
Jamsran. După opinia noastră. 
Șerban s-a apropiat foarte mult 
de nivelul valoric al lui Ni
culae și, bănuim, opțiunea pen
tru participarea la competițiile 
amintite nu va fi deloc ușoară.

Semimijlociul Mircea Frăției, 

titular autoritar la categorie, a 
participat doar la două turnee 
peste hotare — Ungaria (locul 2) 
și Atena (campion balcanic la 
„individuale" și cu echipa) — 
și la „internaționalele" de la 
București (locul 1). Frățică a 
luptat — să nu ocolim adevă
rul — mai puțin convingător 
față de posibilitățile sale cu
noscute și. mai ales, fa
ță de performanțele Înscrise 
in cartea sa de vizită l campion 

european ta 1982, medalie de 
bronz Ia „mondialele" de anul 
trecut. în cele 5 meciuri sus
ținute ta compeVția de la 
„ Floreasea", o singură dată a 
învins categoric. în rest două 
victorii cu punctai minim si 
două ecaluri. în care a primit 
decizia de ciștigător prin yusei- 
gaclii (superioritate tehnică). Să 
recunoaștem, mult prea puțin 
pentru Frățică. tocmai ta fata 
propriilor suporteri...

Al patrulea ciștigător. Mihai 
Cioc, la „grea", a făcut după 
părerea noastră, un progres a- 
preciabil. Dincolo de buna com
portare. in general, la turneele 
peste hotare. Cioc a repurtat 
trei victorii prin ippon, iar ta 
finală l-a învins pe valorosul 
Akaki Kibordzalidze (U.R.S.S.), 
folosind un nou procedeu teh
nic de atac, pe cît de specta
culos. pe atit de eficient.

La celelalte trei categorii, ni
mic. sau aproape nimic promi
țător. Juniorul Ștefan. Nagy (u- 
șoară) n-a reușit mai mult de 
locul 5, iar Ia turneele de pes
te hotare la care a participat 
doar la întrecerile balcanice ale 
juniorilor (unde a fost înscris) 
a cucerit primul loc. în rest, 
lipsa de experiență competitio- 
nală și-a spus cuvîntul. Semi
greul CostcI Năftică, situat pe 
locul 2 în Bulgaria, campion 
balcanic și cu echipa la A- 
tena. locul 5 în R. F. Germa
nia. a fost, de astă-dată, lipsit 
de combativitate st ta conse
cință. a pierdut primul med 
prin ippon fără a mai beneficia 
de recalificări. în fine. la 
„mijlocie" atit Attila Polint, 
cit și Adrian Bloju — tineri si 
unul si altul —. nu pot. după 
cum am văzut la turneul de Ia 
București, să tină pasul cu ri
gorile existente pe plan inter
national. pentru a nu mai 
vorbi de campionatele europene 
sau Jocurile Olimpice, Dar, după 
cite știm, această categorie nu 
intră ta discuție pentru parti
ciparea la C.E. si J.O.

în general, comportarea spor
tivilor din Iotul olimpie nu este 
îneă Ia nivelul corespunzător e- 
tapei de pregătire privind rexis
tența de concurs. Anton Muram, 
secretarul federației de speciali
tate, consideră că cei doi an
trenori ai lotului trebuie să in
dividualizeze mai mult pregă
tirea, toii componenții lotului 
ivind datoria să muncească eu 
responsabilitate maximă la an
trenamente. Ne exprimăm spe
ranța că pînă la „europene" (la 
începutul lunii viitoare) spor
tivii vizați să participe vor 
înlătura minusurile din pregă
tire.

C. MOLDOVEAN!)
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LIN Iată, deși această capricioasă primăvară nu 
prea lasă să se întrevadă apropierea verii, 
sportivii din loturile olimpice simt - prin pre

gătirile asidue pe care le efectuează, prin con
fruntările internaționale ta care participă și care 
înfățișează stadiul atins — căldura apropierii de 
startul olimpic.

Atletismul, boxul, Judo, luptele, notația - disci
pline prezente în paginile de față dar și cele
lalte care aspiră să fie pe lista delegației României 
la marea confruntare olimpică din vară, de la 
Los Angeles, se află acum in plin proces de pre

gătire o performanțelor (mult așteptate și dorite), 
de definitivare o loturilor (cu speranțe încă intacte 
pentru toți candidații).

Acest ultim sezon prealimpic este încărcat, evi
dent, cu mari responsabilități pentru toți factorii 
care concură la alinierea unei puternice reprezen
tative a sportului românesc în arena olimpică 
1984. Sportivii și antrenorii - cei chemați să toarne 
în creuzetul marii performanțe toate aptitudinile și 
cunoștințele lor, toată dăruirea și pasiunea pentru 
sportul preferat ; medicii, metodiștii și psihologii - 
trebuie să caute și să găsească optimele

soluții, pentru ca virful de formă să nu fie afectat 
de nimic Io ora competiției olimpice. Cei ce răs
pund de pregătirea olimpică, au datoria să insufle 
tuturor purtătorilor culorilor tricolore simțul respon
sabilității majore, al ordinii și disciplinei, in faza 
importantă a finalizării antrenamentelor. De ase
menea, cu toții trebuie să educe pe candiații olim
picii în spiritul unui fierbinte patriotism, al dă
ruirii totale pentru culorile patriei, pentru ca me
daliile olimpice să împobodească cit mai multe 
Diepturi ale tinerilor sportivi români, (p. s!.)-.

VEDETE COMODE, CI CU TRUDITORI AMBIȚIOȘI! „EUROPENELE DE LUPTE, PRIMA
trcnorul boierilor noștri, ion popa CEA MAI IMPORTANTĂ SELECȚIE OLIMPICĂ
marile bucurii 
tmăni care au 
iul olimpic In 
te Linca, Mir- 
Ghzorghe Ne- 
'.ă, Ion Alexe, 
ti Cuțov și a-

rnulte bucurii 
pilor, dar și 
ar ce a fost, a 
sîndim cum să 
ț mai bine la 
L un secret al 
htru ca acest 

devină reali-

făcută cu pa- 
I «fteepere. A- 
Irul secret și, 
[unica noastră

Ltonul boxeri- 
|e „cursa" de 
ridreptau spre 
pent, boscoro- 
Iproafiji a lui 
l mereu ne- 
țva. l-am ur- 
I sală, in timp 
Ibrăcau, maeș
trii șopti zim-
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bililor olimpici, In ordinea 
categoriilor : Constantin Tițoiu, 
Marian Finățan, Nicolae Tal- 
poș, Viorel Ioana, Cornel Sili- 
tră, Mircea Fulger. Mihai Ciu
botaru, Rudei Obreja, Gheor- 
ghe Simion, Doru Maricescu, 
Ilarie Petrescu, Marcel Marcu,
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Micloș Paisz fi Dorin Răcaru. 
Nu vom prezenta la J.O. 
concurenți la toate categoriile. 
La multe categorii lupta pen
tru titularizare nu «-a înche
iat. Ion Popa nu ți-a spus, 
încă, ultimul euvînt asupra 
formației definitive. Ci nd ll 
întrebi, răspunde invariabil: 
„Vor merge la Los Angeles cei 
care vor munci cu seriozitate, 
cei care vor merita..,". Și este 
hotirit să-ți țină cuvintul. Ne 
mărturisește cu calmul pe care 
l-l dă buna cunoaștere a me
seriei și experiența îndelun
gată în ringurile olimpice: 
„Avem în lot și boxeri consa
crat! — Tițoiu, Ioana, Fulger,

Ciubotaru, Simion — dar și 
debutanți intr-o asemenea
mare competiție. Pentru mine 
nu gloria trecută contează, ci 
forma prezentă, hotărîrea, am
biția și seriozitatea cu care se 
pregătesc și unii și alții pen
tru marele examen de la Los 
Angeles. Nu voi merge la luptă 
cu vedete comode, ci cu... tru
ditori ambițioși. în 1956, l-am 
luat pe Linca la Melbourne

Foto : Vasile BAGEAC 
împotriva părerii conducători
lor de atunci ai federației și 
nu m-am înșelat. Poate că nu 
mă voi înșela nici acum, în 
finalul carierei mele de antre
nor, Ia ultima mea Olimpia
dă...".

Ii dorim succes maestrului 
Ion Popa ți boxerilor săi. Pină 
acum munca depusă cot la cot 
cu spotrivii i-a adus multe 
satisfacții. S-a întors acasă cu 
medalii de la flecare ediție a 
J.O. la care a participat ! Spe
răm ci ultima sa Olimpiadă să 
nu facă excepție de la a- 
ceastă... regulă.

Petre HENȚ

Șl
Se apropie tot mai mult „eu

ropenele" de lupte libere și 
greco-romane (JSnkoping , 26 a- 
prilie — 1 mai), prima și cea 
mai importantă selecție olim
pică pentru Los Angeles. Mo
tiv, desigur, pentru a reveni 
și noi cu informații si comen
tarii din activitatea desfășura- 
tă,acum tot mai intens, la cele 
două loturi reprezentative ale 
tării noastre, aflate In plină 
pregătire pentru competiția 
continentală.

Din relatările antrenorului e- 
merit Ion Corneanu rezultă că 
la „greco-romane" fruntașii a- 
cestei discipline par deciși — 
și... capabili — să obțină „pa
șaportul olimpic". S-a muncit 
mai mult și mai bine (s-a în
vățat mult și din „lecția" cam
pionatelor mondiale de anul 
trecut), majoritatea luptătorilor 
în frunte cu Vasile Andrei (cat 
100 kg). Ion Draica (cat 82 kg) 
și Ștefan Ruso (cat. 74 kg), cor.- 
firmînd — după concursurile 
de verificare — si în ultima 
perioadă de pregătiri o capa
citate crescută de lucru și un 
bun nivel tehnic. Antrenorii lo
tului au. se înțelege, destule 
motive de satisfacție, dar nu 
și de... liniște I Pentru că, lată, 
la cat 48 kg continuă lupta 
pentru titularizare dintre Ilie 
Miuți și Nicolae Onica, de alt
fel ca și la 52 kg. unde se va 
decide între Ștefan Marian și 
Mihai Cișmaș (numai să nu 
hotărască... cîntarul !), sau la 
cat. 90 kg, unde Ilie Matei mai 
are de recuperat din terenul 
pierdut la începutul anului 
Dentru a-și păstra locul în fața 
talentatului tînăr Sorin Hertea. 
Alte categorii, alte probleme. 
Ștefan Negrișan (cat 68 kg) va 
trebui să-și sporească conside
rabil eforturile în pregătire și. 
mal ales, să se încadreze cu 
toată seriozitatea în disciplina 
de Iueru instaurată la acest Iot

Sint direcții de acțiune bine
cunoscute de colectivul de an
trenori și. fără îndoială. ei vor 
face totul pentru ca pină la 
„europene" lucrurile să fie bine 
soluționate. Cu atit mai mult 
cu cît. asa cum sublinia dr. 
Nicolae PIoeșteanu. starea de 
sănătate a componentilor lotu
lui este bună, capacitatea de 
efort fiind bună și foarte bună, 
apreciere confirmată și de da
tele obiective rezultate la m;- 
cro-circuitul efectuat zilele tre
cute la Centrul de medicină 
sportivă. Sint mari șanse și 
pentru recuDerarea integrală a 
lui Constantin Ufă leat. 62 kg), 
care a suportat, timp de trei 
săptâmini. handicapul... gipsului 
la o mină. în continuare, au 
euvintul insă sportivii, cei ca
re-și cunosc cel mai bine pro
priul potențial fizic și tehnico- 
tactic. calitățile, minusurile si 
— de ce nu ? — șansele la po
diumul de premiere de la Jon- 
kdping. spre care trebuie să 
năzuiască cu toată puterea si 
dăruirea lor.

La Iotul de „libere", o pri
mă constatare : nu se va par
ticipa cu echipă completă la 
campionatele europene. Expli
cația (deloc Îmbucurătoare) este 
simplă : la cel puțin patru ca
tegorii de greutate (52 kg, 68 
kg, 90 kg și +100 kg) nu e- 
xistă, Ia ora actuală, sportivi 
eu o valoare competitivă pen
tru o întrecere continentală. 
Antrenorul emerit Ion Crîsnie 
arăta această situație cu o fi
rească mîhnire (pe care, după 
părerea noastră, ar trebui s-o 
trăiască și specialiștii de Ia u- 
nele cluburi cu secții de lupte 
libere), ca și cu vădită îngri
jorare cu privire la evoluțiile 
și rezultatele celor 5—6 luptă
tori care, probabil, ne vor re
prezenta la apropiatele campio
nate europene. Se petrec Ia a- 
eest lot etteva situații greu de

înțeles. Intr-o „ordine valori
că" dună turneele de pregătire 
si verificare, primul loc l-ar 
ocupa Vasile Pușcașu (cat. 100 
kg). Toate bune (și ne bucu
răm pentru acest sportiv), dar 
ne amintim că lotul, olimpic 
renunțase la serviciile lui de 
aproape un an ! Cam la fel stau 
lucrurile si cu Aurel Neagu 
(cat. 57 kg), care, ca și Va
sile Pușcașu. încearcă să con
vingă că nu și-a spus încă ul
timul cuvint în marea perfor
mantă_ Nicu Hincu (cat. _ 48
kg) se prezintă bine pregătit, 
dar cel mai greu adversar con
tinuă să rămină pentru el... cîn
tarul. In ioc ar putea fi chiar 
o medalie ! Gheorghe Fodorca 
(cat. 82 kg) — foarte munci
tor și destul de constant — ar 
trebui și el să îndrăznească 
mai mult. Traian Marinescu 
(cat. 62 kg) — cu rezultate 
contradictorii la turneele de ve
rificare — se pregătește, de a- 
semenea. conștiincios, dar ră- 
mîne în continuare tributar 
minusului în pregătirea tactică, 
lipsindu-i acea gîndire rapidă 
și eficientă în timpul lupteț 
Ar mai intra in discuție și 
Claudiu Tămăduianu (cat. 74 
kg), care găsește. însă prea rar. 
puterea de mobilizare in com
petiții. pierzînd uneori meciuri 
ca și cîștigate I

La ambele loturi, pregătirile 
vor continua în perioada ur
mătoare. fiind prevăzute si par
ticipări Ia întrecerile Diviziei 
„A“ („libere'1) și la turneele de 
la Poiana Brașov (greco-roma
ne) șl Bușteni („libere"), unde 
vor concura — în afara com
ponentilor loturilor olimpic si 
republican — și primii 6 luptă
tori din tară la toate catego
riile de greutate. Va fi, putem 
spune, o repetiție generală pen
tru campionatele europene. O 
așteptăm cu încredere.

Dan GARLEȘTEANU
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cel mai bun sezon hibernal al înotului românesc

li mondial s-au „produs", pe rind, intr-un concurs sau 
a finele unei dispute mai degrabă la distanță decît în 
ragem linie și concluzionăm: nicicind un sezon hiber- 
ceea ce privește Înotul românesc, mai fast, mai născă- 
+ speranțe adevărate I — ca ultimul, recent încheiat. 
In topurile internaționale ale momentului, în ambele 
puă fete din România reușesc o figură remarcabilă. La 
PATRAȘCOIU are cea mai bună performanță mondială

** CAR.MEX BCNAC1U « . treia, eu 2:13,18. La sută, Carmen e singura care a înotai, la trei apariții oficiale, de toi 
alitea ori sub un minut ți trei secunde, doar Otto șl Kleber, din R.D. 
Germană, devansind-o. Anca e și ea pe aproape, ea i -ea/n

Sigur, pină in vară mai e, se mai pat intimpla multe. Dar putem privi, 
oricum, cu nădejde spre Los Angeles, dimpreună cu cele două sportive, 
cu antrenorii lor...

fi, despre Carmen Buna- 
b campioană a muncii și a mo
ld resurse să se întreacă și să 
nai tinere cu ani buni, Intr-un 
Boarilor performanțe a scăzut 

iar colegele ei de generație 
tării pe podiumuri doar... în 
Bat, valuri rin și valuri trec,

Carmen a rămas, Carmen continuă, făurind vi
sul medaliei olimpice spre a da deplină strălu
cire unui palmares și așa fără de egal In na- 
tația noastră.

Și, așa cum o știm de ani, o regăsim, «mim 
la bazinul „23 August". Dar mai întîl Îndărătul 
unei uși pe care scrie... bac de canotaj, sau 
la simulator. Haltera, spre pildă, Înseamnă, cum 
spune chiar ea, „nu chin, dar eît de necesar 
E o perioadă de volum mare, de intensitate. Pe 
uscat sau In apă. Nu trebuie vreun Îndemn spe
cial, de atita vreme relația sportiv-antrenor, Car
men Bunaciu — Cristina Șopterian, poate fi 
dată, oricui și orlclnd, drept exemplu. Se Înțe
leg din priviri, vorbele-s puține. O prețuire reci
procă.

O lungime de bazin, și încă una. înot... cla
sic, înot Îngreuiat, lucru pentru picioare. Mal 
mult spate, nu-i așa — Întrebăm 7 „Atenția prin
cipală, se Înțelege — răspunde antrenoarea e- 
merită de la Dinamo. Dar facem acum mult 
mixt“. Bazinul e plin, sint In apă colegele șl 
colegii lui Carmen, apoi alții, precum cei de la 
Steaua. Ochiul încearcă să-i cuprindă pe toți, 
Intr-o plutire continuă, spre a fugi mereu că
tre același culoar trei, unde înoată cea mai lon
gevivă dintre marile înotătoare ale lumii...

Aparent, nimic spectacular, tumultul marilor 
competiții e departe. Insă el se apropie, iar fără 
aceste momente nespectaculoase asaltul înălțimilor 
nici nu poate fi gîndit. Carmen Bunaciu se pre
gătește în liniște, acumulînd, pe mai departe, 
așteptînd, pe drumul spre Los Angeles, viitoare 
concursuri, în Cehoslovacia sau Ia București, a- 
lături de perioade de preparative la altitudine. 
„Nimic nou, totul e-n regulă, adică SE MUN
CEȘTE". O spune Carmen, o spune Cristina, o 
spune, pentru o completă edificare, medicul — 
dr. Ilenei Atanaseseu.

Dacă cele două tete au o... trăsătură co
mună — talentul, le deosebesc, destule 
altele. Prin urmare, alt temperament, altă 

generație, altă metodă. Șl Anca Pătrtșcoiu, ma- 
rra speranță a municipiului Baia Mare ți a noas
tră, se pregătește altundeva, eu maestrul său — 
Gheorghe Dimeca, la rfndu-1, alt stil decît co- 
lega-i bucureșteană. Altundeva Înseamnă, In a- 
eeste zile, de după concursuri, Înainte de stagiul 
la altitudine, de alte dteva Întreceri, Sinaia 
mal exact bazinul de 25 metri de la „Montane", 
acolo unde Anca și colegii săi se shnt bine ca 
Întotdeauna, nelipsindu-le nimic, nid apa buni, 
nici aparatura auxiliară pentru pregătire pe us
cat, nici celelalte. Profesorul Dimeca e la fel de 
agitat ca altă dată, cu cronometrele a tir na te de 
gît, ne vorbește, cu glasu-i puternic, de volum, 
rezistență, viteză, de marile calități ale elevei 
sale numărul 1 (ritm de brațe egal pe fiecare 
lungime de bazin, puls ieșit din comun — 42, 
dimineața !, adaptare teribilă la efort, revenire, 
ușurința plutirii, dorința concursurilor tari, 
anvergură de 188 cm la 1,78 înălțime I etc.), de 
problemele ivite înainte. Ne surprinde, însă, prin 
ceva : o îa deoparte pe Anca pînă să înceapă 
antrenamentul, li spune că vrea să facă așa, 
atît și atît, apoi - o întreabă, scurt, ce zice. Și 
după 28 de ani de bazin mal poți învăța ceva, 
schimba ceva. ..

Nu spunem vreo noutate, se muncește — și 
aici — mult, intens, epuizant aproape. Kilometrii 
se adună în număr impresionant. Mai sint încă 
cîțîva în apă cu Anca, fiecare cu obiectivele 
sale, obiectivul dinții rămînînd crearea celui

mal propice, creator climat pentru fata de 16 ani 
și jumătate, pentru sportiva cu atîtea rezerve 
tocă. Iese din piscină, cu apa șiroind, fără a 
trăda efortul, afirmînd doar că o încearcă o ră
ceală. Apoi întreabă brusc: „De ce s-a scris 
despre o tresările de orgoliu la Reșița? Eu me
reu mi-am propus mult". Rămîne, cu figura 
purtînd lumina încrederii, privind către un punct 
numai de ea știut. Să fie trăirea, pe cale de an
ticipație, de vis, a momentului unei inegalabile 
satisfacții? Tot ce se poate, pentru că această 
clipă, această bucurie, poate, cu adevărat, să 
vină ta Los Angeles... Calificarea în ambele 
finale olimpice de spate ar reprezenta o per
formanță, dar gîndul maestrului și Ancăi e mai 
cutezător...

Geo RAEȚCHI 
Fotografii de Drcgoș NEAGU



TINERI TRĂGĂTORI DIN TREI CAPITALE Meciurile de baschet feminin de la Satu Mare

ST ÎNTREG ÎN BUCUREȘTI
Poiigonul Dinamo din Capi

tală 
ieri, 
tir.

găzduiește. începînd de 
o atractivă întrecere de 
„Triunghiularul București 
Budapesta — Varșovia", 

competiție organizată de 
C.M.E.F.S. șl aflată la a 3-a 
ediție. La întreceri participă 

< trăgători născuți în anul 1985 
și mai mici, care concurează 

‘ la toate probele la arme cu 
țglont și cu aer comprimat' 
Chiar din prima zi. ieri, la 
concursurile la probele de la 
10 metri, pușcă si pistol cu aer 

^comprimat, cîțiva dintre tin- 
tașii juniori au reușit rezul-' 
tale valoroase, punctaje cu ca
te se pot ctștiga chiar si 
cursuri de seniori .Intr-o

s-a aflat 
exemplu.
380 p din 408

tei de postură 
haela Ignat, de 
ia pușcă a • tras 
posibile.
S Victoriile din

con- 
ast- 
Ml. 

caro.’

prima zi au 
Bast împărțite, tintași din toata 
Sâa trei capitale clștigind la 
individual sau pe echipe. Aa 

idominat. insă, bucurestenii. ca-’ 
re au ocupat primul loc în mai 
m î’t'*  clasamente.

Iată rezultatele tehnice — 
pușcă II m (49 .diabolourl") — retez L Mthaela ignat (Bueu- reșta » », 1 Kataltn Grof 177 
n, J. Silvia Kral 376 p (ambele 

•»*  Budapesta), 4. Gabriela Crișan (București) 372 p, t. Mariana 
Nagy (Budapesta) 361 p. Fa e- chipe 1 g. Budapesta 1121 p. 3. București 1108 p, 3. Varșovia 
1 (03 p. Băieți (M d) 3 1. C.Clo« (București) SSO p. 2. 
Bălan (București) 560 p, 8.
Nawaczkj (Varșovia) 553 p. (cel mat bun rezultat a aparținut po
lonezului T. Csopek — 573 p, 
oare n-a Intrat în clasament, fiind născut tn 1904). Pe echipe t l. București 1650 p, 2. Varșovia 
1023 P, 2. Budapesta 1 587 p. 
Pistol fete (Ud): 1. IolandaTolczyk (Varșovia) 371 p, 2. Si
mona Ștefan (București) 365 p, 3. Katalln Peter (Budapesta) 363 p.
4. Iuliana Tache (București) 364 
p, S. Adnleska B-ajer (Varșovia) 
2CB p. Pe echipe: 1. București 1 078 
9, L Varșovia 1 076 p. 3. Buda
pesta 1 965 p. Băieți (60 d) : 1. O. Vi,za (București) its p, 1 
X. Csept 563 p, 3. Z. Papanitz 
586 p, 4. Z. Blslk 554 p (totf 
Budapesta), 3. P. Skobel (Var
șovia) 554 p. Pe echipe: 1. Bnda-

1 «S3pesta 1 <73 P, 2. Varșovia 
p, 1. București 1644 p.

întrecerile continui azi si 
ne ca disputarea probelor
pușcă (liberi si standard) pistol 
(liber, standard si viteză).

T.

m'I-
4e

PLANOiHȘIlI Șl AU INCLPUT

PRLOAIIRILE
Fină la concursul in Ierna țlooM 

,-ifle planorism de la Nitra (Ceh®- 
slovacia. 14—1# mal) au mal ră- . ■oas patru săptămlnl șt pregăti
rile lotului național, intlrziate d*  
rezonul reoe neașteptat de lung,’ 
Mt demarat la începutul acestB 
hmi, pe Aerodromul sportiv Bra- 
Eareștl — Clincenl „strecurtn- 
«u-?e” printre averse.

In Imagine, de la stingă, Fernanda Jurcă, Mariana Giurgiu, 
fghurtnen Georgescu, Dorinela Ula- 
ara. Cristina Petrescu șl antreno- 
bd federal Gheorghe Bârbucea- 
)xui intr-un moment de răgaz.' 
Otn lot mai fao parte t Elena 
Coțovanu, Nicolae Mihăițâ, Va
lentin Romașcu, Sergio Sidaa, 
taarian Simion, Mihai Rush, NT- 
eoUe Preda, Florin Covie, Mir
cea Crăciun, Mihai Bindea, Dora 
Vlâdescu. (Al. PAȘENCO — oo- 
resp.).

IN PR1HIIL JOC, ROMANIA - (EIIOSLOVACI As H16
SATU MARE, 13 (prin tele

fon). Prima din șirul celor trei 
tatliniri amicale dintre repre
zentativele feminine da baschet 
ale României și Cehoslovaciei 
s-a desfășurat in fața a unul 
public entuziast, venit să ur
mărească cele două formata, 
angajate tatr-o dispută strlnsk. 
Ca și ta partida precedentă 
(cu selecționata Ungariei), fe
tele noastre au luat un start 
bun, au reușit să găsească mai 
repede drumul spre coșul 
advers și să conducă destul da 
confortabil în prima jumătate 
a intîlnlrii. Aceasta însă na 
acoperă greșelile In 
paselor și în recuperările atlt 
sub panoul advers, cit și sub 
cel propriu. Apărarea agresivă 
a oaspetelor a făcut ca echipa 
noastră să se descurce cu difi
cultate și, din nou, greul a 
căzut pe umerii Magdalenei 
Pali pentru înscrierea puncte
lor.

A doua parte a întilniril a 
debutat cu o echipă cehoslovacă 
in vervă, in timp ce baschetba
listele românce comiteau gre
șeli după greșeli, nereușind al 
găsească breșele in apărarea 
adversă, dar lâsind în schimb 
largi spații de acțiune spre 
panou jucătoarelor adverse- Șl, 
astfel, de la 43—35, cit indica 
tabela de scor în favoarea

execuția

noastră, sa ajunge repede la 
47—« (mta. 25). Avtad patra 
greșeli personale, Magdalena 
Pali acționează mal 
est*  și Înlocuită la un 
dat, fapt care duce la o trecere 
a avantajului de partea echipei 
Cehoslovaciei. In ultimele I 
minute, asistăm la o cursă da 
urmărire pentru recuperarea 
diferenței (a fost introdusă șl 
Paula Misăilă). Revenită ta 
teren, Magdalena Pall animă 
jocul, dar nu este sprijinită 
suficient de echipiere. în ultl- 
mele momente ale meciului, 
atunci ctad echipa noastră se 
afla la un singur punct dife
rență (73—74), iarăși o acțiune 
dară este ratată, după care 
Luminița Mâringuț_faulteaz& In 
ultima secundă. 
78—73 (35—43) ta

Scor final i 
favoarea re-

prezentativei Cehoslovaciei 
Evident, cela două echipe M 
aQă ta faze diferite de pregâ 
tire șt eu obiective diferiți 
pentru perioada actuală] toatt 
acestea — Insă — na scuză h 
totalitate jocul prestat dl 
echtaa română.

Au marcat: Pan 23, Mărire 
guț ÎS, Hossze 9, Alixandrw ■ 
Stamta 8, Stolchiță 4, Misăifl 
4, Fillp 3 pentru România, reni 
pectiv Kozmanova 17, Kotikov*  
14, Zarevueika 10, ChlebooM 
kowa 7, Breziakova 8, Valov*  
8, Kaluzakova 4, Hlavakova < 
Mucikova 4. Arbitri : Fr. Too*  
(România) șl F. Herman (Ce
hoslovacia).

Al doilea meci România -r 
Cehoslovacia are loc slmbătâ, 
la ora 17,30.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Turneul de baschet-Junioare de la Focșani

IERI, VICTORII ALE ECHIPELOR TARII NOASTRE

Tomo RABȘAN

FOCȘANI, 13 (prin telefon), 
în frumoasa sală a sporturiloe 
.Vraneea” din localitate a 
început un atractiv turneu in
ternational de baschet, la care 
iau parte reprezentativele de 
junioare ale Bulgariei, R.D. 
Germane, Poloniei. Ungariei 
și României (cu două echipe), 
întrecerile sint urmărite de un 
public numeros, format — ta 
majoritate — din elevi ?i e- 
leve care au astfel prilejul de 
a-și petrece in mod plăcut va
canța de primăvară.

In partida inaugurală a tur
neului s-au întilnit selecționa
tele A și B ale României, care 
au oferit un joc spectaculos, 
încheiat ta favoarea primei 
formații cu scorul de 80—52 
(38—23), Au înscris : Ștefan 19, 
Vasile 12. Dragoș 11, Pandrea 
10, Gera 8, Barbu 8, Petre 6, 
G. Nagy 4, Ionescu 2 pentru 
învingătoare, respectiv Math*  
18, Alioman 9, Vigh 8, Mana
ses 8, M. Nagy 4. Jugănaru 2, 
Cuzie 2. Lungu 2, Cirstoiu 3, 
Bernad 2. Arbitri : W. Ockert 
(R.D.G.) și D. Petrișor (Româ
nia).

în meciul următor. Bulga
ria — R.D. Germană, prima e- 
chipă a obținut un succes net.

hnpresionind prin gabaritul 
deosebit al unor jucătoare șl 
prin precizia aruncărilor la co£ 
Scor final : 83—57 (44—33).
Coșgetere : Velinova 21, Dimi- 
trieva 16, Kapralova 14 de la 
învingătoare, respectiv Blauorl 
16, Bottger 13, Hubner 12. Ar-, 
bitri : J Bucikowskî (Polonia) 
și Z. Farkas (Ungaria).

In reuniunea de dupâ-amla-, 
ză, selecționata României B (jis- 
nioare) a cîștigat cu 67—64 (39— 
34) meciul cu echipa Bulgariei; 
aceasta fiind mai bine cotată 
in ierarhia internațională. Au 
înscris : Jugănaru 24, Vigh 4 
Bodnar 6. Manases 3, Mathe 15, 
Alioman 11 pentru România 
B ; coșgeterele oaspetelor I 
Velinova 20, Kapralova 14. Ar-; 
bitri : Z. Farkas și D. Petrișor.

Selecționata A (cadete) a ță
rii noastre a repurtat și ea 
Victoria, insă la scor, in fața 
formației Poloniei: 94—51 (54— 
37). Au marcat : Ștefan 30, Dra- 
goș 16, Barbu 14, Vasile 8, Pan- 
drea 6, Petre 4, Gera 4, Ionescu 
8, Otavă 2, T&nde 2, G. Nagy 3 
pentru România A ; coșgeterela 
oaspetelor : Sienkewicz 16,
Franczak 10. Arbitri : I. Kolev 
(Bulgaria) și W. Ockeri 
(R.D.G.).

Alte rezultate : Ungaria — 
Polonia 85—46 (43—26), Unga
ria — R.D.G. 90—40 (52—27).

i 
Paul 1OVAN

M1HNEA NĂSTASE H. ÎNVINGE PE L BUCUR 
ÎN „CRITERIUL DE PRIMAVARA-

de copii, juniori
de primăvară” 

în sferturile de li
căre a fost marcată 
jocuri deosebit de

Două concursuri care deschid 
sezonul de tenis tn aer liber, 
„Criteriul de primăvară*  gi 
.Cupa T.C.B.“ (această din urmă 
întrecere, un autentic campionM național de copil șl juniori) aa 
început cu trei zile intirziere din cauza ploilor. .Pe terenurile 
din parcul Progresul și TenB 
Club București sînt reuniți 
proape 600 —" '—‘‘
seniori.

„Criteriul 
ajuns plnă 
nală, etapă 
de cîteva . 
spectaculoase, s-a detașat întH- 
nlrea care a opus pe favoritul nr. 1 pe tabloul seniorilor, dina- 
movlstul bucureștean Laurențla 
Bucur juniorului Mihnea Năsta- 
se (Steaua). Cu un bagaj tehnic 
mult mai bogat, cu lovituri 
foarte bune de serviciu, tlnărul Mihnea Năstase a reușit frumoa
sa performanță de a ciștlga ta 
două seturi : 6—4, 7—6. Alte re
zultate : Ursuleanu (Progr.) — 
SiltS (Cuprom) 6—0, 6—3, Popo- 
vlci (TCB) — Hărnuț („U” Cluj- 
Napoca) 6—i, 6—0, Ioan (Dlna
mo Buc.) — stănescu (Tîrgov.)
6—2, 6—2, Pop (Steaua) — Șesu (Dinamo) 7—5, 6—2, Popa (Dina
mo) — Pavel (Dinamo Bv.) 3—6,

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a 

cadrelor din mișcarea spor
tivă, împreună cu Consiliul 
municipal pentru educație fi
zică și sport, sub auspiciile 
Universității Cultural-științi- 
fice din București, organi
zează în ziua de 16 aprilie 
1984, orele 12,30, în sala Dalles, 
masa rotundă cu tema : „Po
tențialul sportiv al cluburilor 
bucureștene pentru J.O. din 
1988“. Participă conducerea 
Cabinetului metodic și specia
liști al Clubului Rapid. Dez
baterile sînt conduse de tov. 
dr. Nicu Alexe.

fortul

AMPLE ACȚIUNI DE
LA TENIS

SELECPE

Tenis or-15—33 a-Federația Română de ganizează. tn perioada 
prille. o selecție tn vederea al
cătuirii loturilor naționale si de 
perspectivă de copil sl iuniori mid (10—13 ani). Selecția se va 
desfășura pe bazele : Progresul. T.C.B.. .23 August-. C.S.Ș. Steaua București și Dlnamo Bucu
rești.

La Cimpulung-Muscel și Sibiu 
CONCURSURI DE MOTOCROS Șl DIRT-TRACK

• Pe un traseu ales la margi
nea orașului Cîmpulung-Muscd 
va avea loc mîine, In organizarea 
asociației Muscelul din localitate, 
etapa a m-a a „Cupei F.R.M.” 
la motoeros. Și-au anunțat par
ticiparea alergători de toate ca
tegoriile din București, Sf. 
Gheorghe, Ploiești, Buzău, Cim- 
pina, Tg. Mureș, Brașov, Zăr- 
neștl, Tg. Jiu, Moreni, Bălcol și 
alte centre moto. In program fi
gurează clase pentru senori. ti
neret sl juniori. în nrim-pianul întrecerilor se anunță duelurile 
dintre seniorii E. Mfllner (Tor
pedo Zărnești) — Al. Hies (Stea
ua) la 250 cmc și FL Pop

MÎINE, PRIMA ETAPA A RETURULUI 
IN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

priMime, ta prima etapă a returului Diviziei „A*  la handbal pentru echipele fee-»-.ne, rint programate partide interesante mal ales In 
p- —» grupl valorică, unde echipele gazdă prlmeso vizita ocupantelor 
locurilor <Se pe podiumul de premiere. Iar in cea de-a doua grupă 
i alia Vi lupta pentru punctele necesara depărtării de zona pericu- 

8M ad aprigă. Programul jocurilor este următorul:
Grupa valorică 1—4BAPH» — RULMENTUL BRAȘOV
(sala Rapid, ora 10)A.E.M. — ȘTTINTA BACAU

HIDROTEHNICA — CHIMISTUL RM. V1LCEA
Grupa valorteâ 7—U

TEXTILA — CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
TEROM — PROGRESUL BUCUREȘTI
MUREȘUL — CONFECȚIA BUCUREȘTI

_  , tot la sala Rapid, da la ora 11,36 va avea loc medul 
Dtaams București — Independența Carpațl Mlrța (m) in cadrul 
„Cupei 4o primăvară”, iar tn divizia „B” re vor desfășura jocurile 
Calculatorul nBUC — (LS.U. Galați (m), teren Dlnamo, ora 10,ÎS șl 
U al verși tatea IEFS — Chimia Brăila (0, teren Facultatea de drept,

’ SURPRIZE IN PRIMA RUNDA A FINALEI 
ECHIPELOR DE ȘAH

sever.

(I.R.A. Tg. Mureș) — P. Schmidt 
(Poiana Cîmplna) la 125 cmc — 
tineret. Primul start se va da 
la ora I.
• Campionatul republican de 

dirt-track, rezervat juniorilor, a 
ajuns la a m-a etapă, progra
mată astăzi pe pista stadionului Voința din Sibiu, cu începere 
de la ora ÎS. Dominînd cursele 
anterioare. alergătorii secției 
I.P.A. Sibiu — A. Hack, N. Pu- 
raveț șl M. Șoaltă se anunță ca 
principali favoriți, ei avînd cei 
mal puternici adversari în re
prezentanții secțiilor Metalul Bu
curești și C. S. Brăila.

rășescu 1—6, Reicher — Ardeleanu
1— 0), cete ale juniorilor, precum 
șl după surprinzătoarea înfrîn- 
gere a maestre! Internationale Dana Nutu în fata Vloricăl Io
nesco. Celelalte partide au fost 
remize. Inclusiv cea dintre marii 
maeștri Florin Gheorghiu si M. 
Șubâ. Așadar! I.T.B. — A.EAI. 
Timișoara 7^—2J (4—2 ; 1,5—W ;
2— 0).

Surprinzătoare, de asemenea, 
întrîngerea suferită de Politeh
nica București în fața Petrolului 
U.G.G. Ploiești, care cîștlgă cu 
a.3—3,5 (3,5—2,5 ; 1,5—0.5 ; 1,5—0,5).

în celelalte meciuri, rezultate oarecum scontate : Universitatea 
București — Calculatorul 6.5—2,5 
și o partidă întreruptă (3—2 ; 
1.5—0,5 ; 2—0). Electromotor Me
dicina Timișoara — C.S.M. Cluj- 
Napoca 7—3 (3,5—2,5 : 2—0 1,5—
0.5). Politehnica Iași — Vulcan 
București 7—3 (4,5—1,5 ; 0,5—114 
0-2).

UN NOU CONCURS 
ATLETIC IN CAPITALA

Inaugurat săptămîna trecută, 
prin concursul organizat de C.S.Ș. 
Triumf, sezonul atletic în aer 
liber continuă astăzi, în Capi
tală. De data aceasta, pe Sta
dionul Republicii va avea loc 
un concurs la nivel municipal, 
pentru toate categoriile de vînstă. 
întrecerile au loc astăzi, de la 
ora 16, șl mîine dimineață de ,1a 
ora 9,30.

»

CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1}

Iată rezultatele tn ordinea desfășurării curselor: C3: 1. Com
binata Dinamo — Steaua (Ivaa 
Patzalchln — Toma Simlonov) 
40:13,10. 3. Combinata Steaua — 
Delta Tulcea (Sergan — Mac»*  
renco) 40:23,20, 3. Dinamo (Ba
tiu — Gurel) 49:33,25, 4. Dtnama 
(Anane — Feodorov) 41:09,1S, K 
Steaua (Nenclu — Corneencoji 
41:23,75, 6. Steaua (Mlhăescu — 
Luca) 41 -.29,91; Cl:l. Petre Zgura*  
chl (Delta Tulcea) 45:04,0, 2. 1£ 
Tlmofte (Steaua) 45:34,57, 3. Gh 
Titu (Dlnamo) 45:36,28, 4. T. Cob- 
zarenco (Steaua) 46:03,80, 5. 1C 
Toma (Dlnamo) 46:34,59, 6. Bi'
Danielov (Dinamo) 47:26,23, ..XC. Olaru (Steaua) 47:38,32; K 2: 
1. Dlnamo (Alexandru Giura — 
Nicolae T1CU) 37:39,15, 2. Comb. 
Steaua — Dinamo (I. Birlădeanu 
— Geantă) 37:45,41, 3. Steaua (K. 
Birlădeanu — Coman) 38:33,33, 4.’ 
Dlnamo (Luca — Miloșolul 
38:55,71, 5. Steaua (Davldhazi ■— 
Marou) 39:29,92, 6. Steaua (Nițu — 
Ignat) 39:36,34; K4: Dinama
(Ciobanu — Diba — Dimofte — 
Mocanu) 34:10,32, 2. Steaua (V*-  
lea — Lețcaie — Constantin —• 
Fedosel) 34:14,20, 3. Steaua (Sa
va — Buen — Ionescu — Axen- 
te) 35:10,19, 4. Steaua (Vlada —
C. Ciobanu — Erdodl — CsucasȘ 
36:04,88, 3. Dinamo (Hîncu — V&- 
căruș — Pruncu — TatracM) 
36:08,34, 8. Constructorul Timi
șoara (Nlcoară — Moldovan — 
Cscmtl — Toth) 36:52,27; K 1: Teo
dor Lupău (Dlnamo) 42:58,88, 2.'
D. Soroceanu (Dlnamo) 43:10,90,'
3. FL Marinescu (Steaua) 43:17,5<L
4. M. Firfirică (Chimia Rm. VH-
cea) 44:26,16, 5. Gh. Iacob (Stea
ua) 44:32,13, 6. A. Scoică (Marina 
Orșova) 44:47,49; K2F: 1. Steaua 
(Agafia Constantin — Tecla Ma
rinescu) 20:18,79, 3. Dlnamo (Sîr- 
bu — Voicu) 20:54,84, 3. Steaua (Dinescu — Chlrlță) 21:04,18, 4.'
Steaua (Drădld — Dinu) 21:04,90,' 
3. Comb. Danubiu Tulcea — 
C.S.Ș. Timișoara (Gheorghe — 
Ciucur) 21:16,57, 6. Comb. Fartfl 
Constanța — Chimia Rm. Vîlcea 
(Corneanu — Belldu) 21:43,35h 
K1F: 1. Maria Ștefan (Dinamo) 
21:46,53, 2. Nastasia Buri (Dlna
mo) 22:31,8, 3. Adriana Tomiuo
(Steaua) 22:58,19. 4. Ana Larie (Dlnamo) 23:10,82, 5. Anlea Pas
cale (Steaua) 23:40,63, 6. Genove- 
va Marlnache (Lot juniori) 
23:41,52.



î

DERBYUL ETAPEI SE JOACA LA HUNEDOARA
După o miercure internațio

nală. cu „lumini ți umbre", 
campionatul reintră in centrul 
atenției, cu această etapă care 
poartă numărul 28. O rundă 
dominată, mai ales, de meciu
rile care vizează „zona minată", 
acolo unde. în ultima vreme, 
surprize de proporții au lansat 
lupta pentru „supraviețuire in 
„A". Sigur, etapa are interesul 
său și în „bătălia pentru po
dium". Să privim cele 9 par
tide în perspectiva ambelor 
sensuri ale clasamentului.

DUNAREA CJS.U. GALAȚI — 
RAPID, ioc atractiv prin pla
sarea celor două combatante 
în „zona periculoasă". Dunărea 
are un ..debit" sporit după vic
toria de la Baia Mare si pare 
lansată, dar Rapidul țtie că o 
așteaptă o veritabilă bătălie, 
Fiecare va încerca totul în lup
ta directă.

JIUL — PETROLUL, altă 
dispută decisivă pentru o fostă 
„lanternă", care a făcut destule 
minuni. După victoria in fata 
craiovenilor ți cele două mari 
„rezultate-bombă". cu S. C. Ba
cău și Sportul studențesc, am
bele in deplasare (!), Petrolul 
pare o echipă foarte incomodă 
pentru Jiul, care nu poate uita 
însă că a reușit și ea un a- 
plaudat egal la Craiova. Ori
cum. petroșănenii sînt la al 
doilea meci consecutiv acasă ți 
tintesc revanșa pentru punctul 
pierdut, la Petroșani, duminica 
trecută. întrebarea este. însă, 
dacă vor reuși.

PROGRAMUt Șl ARBITRII ETAPEI DE MlINE A DIVIZIEI ,S~

I
SERIA I : Prahova Ploiești - 

Gloria Bistrița : J. Grama (București), Gloria Buzău — olim
pia Rm. Sărat : C. Bitlaa (Cra
iova), C.S.M. BorzeșU — Meta
lul Plopenl : L. Frunză (Sibiu), 
Otelul Galați — Dunărea Călărași : c. Popa (Iași), F.C.M. 
Progresul Brăila — Ceahlăul P. 
Neamț : M. Gheorghiu (Giurgiu), Delta Tul cea — CJ. Botoșani :
L. Măereanu (Brașov), Partiza
nul Bacău — C.S.M. Suceava : L 
Tănase (Ttrgovițte), Chimia Făl
ticeni — Unirea Slobozia : I. 
Medveș (Oradea), F.C. Constanța— Unirea Dlnamo Focșani : D. 
Vasile (București).

seria a n-a : Avtntul Reghin
— Metalul București : L. sălâ- 
gean (Satu Mare), I.P. Alumi
niu Slatina — ROVA Roșiori :
M. Dragu (Galați), Dinamo Vic
toria București — Chimica Tîr- năveni : L. Voroș (Reșița) — sta
dionul Dinamo, Șoimii I.P.A. Si
biu — Nitramonia Făgăraș : C. Corocan (Reșița), Progresul Vul
can București — Constructorul 
T.C.I. Craiova : D. Pura (Dej) — 
stadionul Progresul, I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Automatica București : I. Moraru (Cîmpina), 
Carpați Mirșa — Gaz Metan Me
diaș : M. Nieolau (Bacău), Auto
buzul București — F.C.M. Bra
șov : I. Velea (Craiova) — sta
dionul Autobuzul, Chimia Tr. Măgurele — Unirea Alexandria : 
A. Mițaru (Rm. Vilcea).

SERIA A ni-a : Minerul Mo
tani — Olimpia Satu Mare : G.

A.S.A. TG. MURES — POLI
TEHNICA IAȘI, meci foarte 
important pentru gazde. care 
simt „focurile retrogradării* sub 
picioare. Ieșenii, liniștiți, cît de 
cit. după egalul din curtea 
„Sportului", nu uită că anul 
trecut au plecat neînvinși de 
la Tg. Mureș.

SPORTUL STUDENȚESC — 
F. C. BAIA MARE, Joc devenit 
Interesant prin alunecarea, ne
așteptată. a oăimărenilor in 
„clasamentul adevărului". Stu
denții. favoriți. vor să nu sca
pe plutonul fruntaș bL mai a- 
les. să răzbune punctele pier
dute. atît de ușor. în „Regie*.

CORVINUL — DINAMO. 
Derbyul etapei l Un alt exa
men pentru campioni, dar și 
o avanpremieră a unei posibile 
semifinale de cupă. Gazdele — 
■ căror formație are o valoare 
net superioară... locului din 
clasament — și-au mai descre
țit frunțile după victoria de la 
Tîrgoviște. însă vine o echipă 
care a tinut piept vestitei Li
verpool.

STEAUA — F. C. BIHOR, un 
meci nu prea ușor pentru li
der (care rămîne favorit). O- 
rădenil sînt însă bl formă si 
au reușit în ediția trecută un 
egal în Ghencea...

S. C. BACAU — F. C. OLT, 
un Joc string la o primă ve
dere. Băcăuanii nu uită acel re
cent 3—0 cu Steaua, dar olte
nii joacă bine in deplasare.

Ioaescu (București), „U* Cluj- 
Napoca — Minerul Lupenl : R. 
Matei (București), Metalurgistul 
Cugir — C.F.R. Victoria Caransebeș : P. Bogdan (Reghin). So
meșul Satu Mare — Politehnica 
Timișoara : A. Porumbeiu (Vas
lui), C.F.R. Timișoara — Rapid 
Arad : P. Balaș (București), 
C.S.M. Reșița — Ind. slrmeS C. 
Turzil : M. Constantinescu (Bu
curești), Minerul Cavnlo — Glo
ria Reșița : D. Teodorescn (Bu
curești), Aurul Brad — Armătura 
Zalău : G. Ofițerii (București), 
U. T. Arad — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca: i. Nlstor (Sf. Gheorghe).

SPECTATORII N-AU CE CĂUTA PE TERENUL DE JOC!
S La meciul Universitatea 

Craiova — Dinamo, unii dintre cei se OM de spectatori aflațl pe 
stadion au aruncat cu petarde 
sau au pătruns pe terenul de 
joc, pentru a-1 îmbrățișa pe Crișan. încâlcind astfel regula
mentul. Pentru aceste acte de indisciplină ale spectatorilor, U- 
niversitatea Craiova a fost A- 
MENDATA CU 10 000 DE LEI. 
Iată cum au mulțumit unii su
porteri ai Universității Craiova echipei lor favorite pentru vic
toria obținută asupra iul Dlnamo.

O Fiind sesizată de un me
moriu înaintat de către echipa Bradul Vișeu — DEȘI SESIZA- 

unde. în campionatul trecut, 
chiar la Bacău, au învins !

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— CHIMIA o dispută a veci
nilor. în care craiovenii sînt 
favoriți și pentru fantul că au 
cîștigat în tur la Rm. Vilcea.

F. C. ARGEȘ — C.S. TIR- 
GOVIȘTE. meciul cel mal li
niștit al zilei. Dobrin se gîn- 
dește la golaveraj un eventual 
criteriu în lupta Dentru Cupa 
U.E.F.A.

Dincolo de „Jocurile pentru 
clasament", reafirmăm necesi
tatea unor lupte cu adevărat 
sportive. în care fair-play-ul 
aă fie apărat. Jucătorii și ar
bitrii, publicul, antrenorii sînt 
chemați să contribuie la stopa
rea jocului dur, să creeze o 
atmosferă propice unor partide 
spectacol, unor meciuri care să 
contribuie în mod real la pre
gătirea jucătorilor internațio
nali.

cmimiui cramelor SERIOZITA TE MAXIMĂ DIN AMBELE SENSURI
După ce selecționata „mică" 

de juniori a ratat, la sfirșitul 
sezonului 1983, calificarea pen
tru faza finală a Campionatu
lui european II. iată că și... 
sora ei mai mare a pășit pe 
același drum, fiind învinsă fără 
drept de apel în partida de 
la Oradea, de echipa Ungariei. 
Eșecuri usturătoare, datorate 
unui lung șir de cauze, unele 
de natură obiectivă, altele însă 
na. iar acestea privesc modul în 
care antrenorii clubului Luceafă
rul au privit și efectuat selecția 
pentru aceste loturi. SI facem 
această afirmație pornind de 
la un simplu raționament de
ductiv. privind clasamentul 
campionatului speranțelor. Iată, 
■a este oare surprinzător fap
tul eă din Iotul de juniori 
U.E.F.A. ’84 nu a făcut parte 
nici un jucător de la primele 
trei clasate în campionatul spe
ranțelor 7 Nici de la Rapid, 
nici de la Universitatea Cra
iova, nici de la F. C. Baia Ma
re 1 Mai mult, un alt elub re
cunoscut pentru productivitatea 
Iul la acest nivel, S. C. Bacău, 
a™ absentat și el de la apelul 
lotului reprezentativ. Dar cum

REA TREBUIA SA VINA DIN 
PARTEA ARBITRULUI, CARE A 
TĂCUT MILC — că in meciul 
de la Baia Borșa, cu Minerul, 
echipa locală ar fi practicat un joc extrem de violent. Comisia 
de disciplină, lnvestlgind cazul, 
a dat un avertisment Minerului Bala Borșa, iar pe .rupătorul- 
ei principal. Jigău, l-a suspendat pe 2 etape. Poate eă cele 
de mal sus vor da de glndit 
altor echipe a căror principală 
armă este jocul de Intimidare.
• Voluntar sau involuntar, cum susține el. Stoian (Dună- 

rea-Venus Zimnicea) l-a lovit cu piciorul in eap pe un jucător 
de la Textila Roșiori. Incit acesta 
a trebuit să Ce internat în spl-

MECIURI AMICALE... ȘTIRI... MECIURI AMICALE
CONVOCAREA LOTULUI O- 

LlMpiC. In vederea partidei de 
miercuri 18 aprilie, de la Brăila, 
cu echipa olimpică a Iugoslaviei, lotul nostru olimpic este 
convocat miine seară la hotelul sportivilor de la complexul 
„23 August- din Capitală. An
trenorul Gheorghe Staicu a convocat următorii jucători : Mânu, 
Ducadam, Zare, Stancu, lovan, Bumbescu, Văeltiș. Eduard. Ba- lint, Mateuț. Ad. Popescu, su- 
ciu, Irimescu, Terheș, Hagi, Co
ras. Tulba, Cirțu, Lăcătuș.• O NOUA ACȚIUNE DE SE
LECȚIE PENTRU LOTUL DE 
TINERET. Marți, la Cluj-Napoca. 
lotul reprezentativ de tineret va 
susține (ora 16) un joc amical cu divizionara _B“ din locali
tate, Universitatea. In vederea 
acestei acțiuni, au fost convocat! următorii jucători, care se vor prezenta luni. 16 aprilie, la ho
telul „Stadion- din Cluj-Napoca : 

fosta campioană, a speranțelor 
se află intr-un mare declin în 
campionat (locul 18). se presu
pune că nu avea cum să con
tribuie cu iucători la lotul de 
juniori. Din păcate. în aceeași 
situație se află și alte cluburi 
divizionare „A", cum sînt Jiul, 
Steaua. A.S.A. Tg. Mureș, 
F. C. Olt, Sportul studențesc. 
Chimia, Dunărea-C.S.U., clu
buri care rulează multi jucători 
tineri atit în acest campionat 
al speranțelor, cît și în cele 
republicane de juniori.

Unde se află adevărul 7
Nu există la aceste cluburi ju

cători tineri talentati? Sau n-au 
fost ei depistați de antrenorii 
care s-au ocupat de pregătirea 
loturilor reprezentative 7 Con
siderăm că la ambele Întrebări 
se poate răspunde printr-un 
DA. DA. la multe dintre clu
burile puternice nu există — 
pentru că nu sînt căutate — 
talentele mari de care are ne
voie fotbalul nostru pentru a 
prelua din mers ștafeta de la 
generațiile lui Ștefănescu. Lung, 
BSloni. Cămătaru. Klein. Au
gustin. Moraru. Rednic. DA, 
n-au existat preocupări eonti- 

tal. Stoian va sta 6 etape pe 
tușă, invățind, intre timp, cum trebuie practicat fotbalul. In 
primul rtnd, cu grijă pentru in
tegritatea corporală a adversarului.

• Sancționați, in trecut, pentru alte abateri. Opaiț și Ban- 
dae (Constructorul Iași) nu s-an 
cumințit, ci s-au apucat — in 
recidivă — să-l înjure pe arbi
trul meciului cu Aripile Bacău. El au fost suspendați pe cite 4 
șl. respectiv. 5 etape. Se pare 
eă Opaiț și Bandac vor să e- 
puizeze... toate sancțiunile pre
văzute de Regulamentul de or
ganizare a activității fotbalistice.

Jock BERARIU 

Vodă, Stingaciu și Barba — 
portari ; Bălan, Mesaroș, Lazar, 
Belodedici. Gheorghiu și Weisen- bacber — fundași : Bica. Săndoi, 
Botezan. Minea. Burchel. Bur- 
dujan și cigan — mijlocași : 
Soare, Vaișcovici, Tîrlea și O. 
Popescu — Înaintași. Selecția va 
fi urmărită de membri ai cole
giului central al antrenorilor (C. 
Drăgușin, A. Niculescu. N. Pe
trescu. I. voica și N. Pantea).
• A.S.A. MIZIL _ PETROLUL 

PLOIEȘTI 1—2 (0—0). Au marcat 
Aldea (min. 63) de la localnici, 
respectiv Călin (min. 87) si I. Solomon (min. 89). (R. Alexan
dru — coresp.)
• CHIMIA GĂIEȘTI — RAPID

BUCUREȘTI 2—2 (1—2). au în
scris : Crivăț si Dumitru pentru gazde. Cojocarii șl Damaschin 
pentru bucureșteni. (S. Frâțu- 
Iescu — coresp.)

1. RAPID 27 16 5 6 44-22 37
2. U. Craiova 24 14 6 4 39-16 34
3. F.C. Baia M. 26 12 9 5 46-18 33
4. F.C. Argeș 25 12 6 7 28-20 30
5. Dinamo 24 11 7 6 40-22 29
6. F.C. Bihor 27 13 3 11 48-30 29
7. Steaua 26 12 5 9 55-42 29
8. Corvinul 27 11 6 10 45-40 28
9. Jiul 27 12 4 11 34-34 28

10. Petrolul 27 12 4 11 40-42 28
11. A.S.A. 26 11 5 10 41-44 27
12. Chimie 27 10 4 13 34-44 24
13. Sportul st. 27 5 11 11 21-33 21
14. Dunărea 27 8 3 14 32-46 21
15. C.S. T-vlste 27 9 3 15 42-68 21
IC. Polit. Iași 27 9 2 16 40-70 29
17. F.C. Olt 26 6 6 14 36-5,6 18
18 S.C. Bacău 27 6 5 16 25-43 17

nue pentru selectionarea la lo
turi a jucătorilor capabili să 
facă fată cerințelor unor ex
trem de dificile confruntări in
ternaționale. Poate că viitorul 
ne va contrazice — și ne-am 
bucura s-o facă — dar portarul 
Petre. fundașii Bănută și 
Cîrstea. mijlocașul Mihali. a- 
tacanții Alexandru și Nută n-au 
arătat că merită încrederea an
trenorilor. N-au arătat de fapt 
nimic. punînd sub un mare 
semn de întrebare convocarea 
lor la lot.

Dar să revenim Ia ideea de 
la care am pornit și să subli
niem că toate comoetitiile ju
niorilor. inclusiv campionatul 
speranțelor, au drept scop să 
cearnă și să aducă în prim-plan 
jucători-talente. Iar antrenorii 
Ioturilor reprezentative au da
toria sâ-i preia ne cei mai 
buni dintre ei si să alcătuiască 
echipe puternice, competitive, 
care să aducă fotbalul nostru 
din nou în fazele finale ale 
pasionantelor întreceri europe
ne și mondiale rezervate junio
rilor. Trebuie, deci. PORNIT 
CU MARE SERIOZITATE DIN 
AMBELE SENSURI (gindindu- 
ne și Ia ajutorul atît de necesar 
pe care trebuie să-I acorde fe
derația eșalonului juniorilor, a- 
jutor care nu s-a prea făcut 
simt’t. din păcate, pînă acum), 
pentru eă altfel nu se poate 1 

laurenfiu DUMITRESCU

„ECHIPA NAIIMIAIA f IJBIIGAIA SA AIBĂ
(Urmare din pag. I)

*

ziua meciului „olimpicilor" la 
Bologna, s a jucat in Kuwait 
In sfîrșii. in ziua meciului de 
Ia Liverpool, am jucat la O- 
radea. cu echipa Israelului. 
Toate aceste jocuri, ea și cele 
precedente, au avut un singur 
scop : formarea lotului de 
25—2G, pentru a putea începe 
eu adevărat o mare competi
ție. Din acest lot se vor se
lecționa cei 21 de pe foaia o- 
ficială pentru Franța.

Rep. : Care ar fi buletinul 
celor 25—26 în acest moment 
cu exact două luni înaintea 
meciului de la Saint-Etienne 7

M.L. : Campania calificării a 
fost susținută, în linii mari, 
de 16 jucători. între timp, au 
mai apărut — pentru echipa 
națională — Hagi. Coraș (fac 
abstracție de meciul din Cipru, 
unde ei au jucat un meci in
complet), Zare. Iovan, Iri
mescu. Lăcătuș, Mateuț plus 
Crișan, care sper să-și revină 
Ia forma care l-a consacrat. 
Cifra e, deci, aproape com
pletă, dar lista e deschisă, în 
baza fluxului continuu...

Rep. : Ne așteaptă un final 
de campionat foarte compri
mat. Cum apreciezi desfășura
rea acestui retur deosebit de 
greu ?

M L. : Am propus înaintea 
returului o formulă pe grupe 
valorice. Am făcut această 
propunere cu toată responsa
bilitatea, știind că va fi foarte 
greu, dovadă că cci care au 
een'cstat imediat ideea au 
început să se plîngă de duri-

tatea returului. Acum, cind ne 
apropiem de final, pot spune 
că acest retur, desfășurat în 
condiții grele, are șl părți 
bune, și părți rele. Părțile bune 
sînt, in ordine : 1) faptul că 
încheiem toate conturile cam
pionatului și Cupei ; 2) posi
bilitatea de a testa totuși ju
cătorii in condițiile unui ritm 
mai solicitant ; 3) posibilita
tea oferită antrenorilor și con
ducătorilor de a face fată a- 
eestni ritm nou, care presu
pune atîtea $1 atitea probleme 
legate de refacerea jucătorilor, 
in condițiile de deplasare, a 
terenurilor — da, da. a tere
nurilor ! ; 4) posibilitatea de
a avea permanent sub eontrol 
starea de joc a fotbaliștilor 
noștri, de la un meci Ia altul, 
in cadrul acestor intervale 
micșorate. Pe de altă parte, au 
fost și părți rele : 1) acciden
tările au crescut, in primul 
rind datorită unui minus de 
pregătire. Jucătorii de Ia Li
verpool au jucat de la 27 au
gust 57 de meciuri, eu men
țiunea că opt din ei au Jucat 
absolut toate meciurile ; la 
noi, nici un jucător nu a a- 
juns la această cifră. (Și vă 
rog să notați că în cifra de 
57 nu sînt incluse jocurile in 
echipa națională) ; 2) au fost 
compromise terenurile... și se 
știe că factorul spectacol de
pinde 20 Ia sută de starea te
renului ; 3) starea de tensiune 
a jucătorilor mai solicitați ; 4) 
nu știu in ce situație vom în
cheia această campanie fără 
precedent în fotbalul nostru, 
nu știu cum vor reacționa fi-

IM FLUX COSTim-
nalmente jucătorii, in cadrul 
unui retur in care in februarie 
s-au jucat patru meciuri in 
opt zile, iar ciclul se va re
peta în mai.

Rep. : Și-atunci ?
M.L. : Important e eă la 29 

mai echipa națională va pu
tea reintra in drepturi. Nu e. 
poate, destul, dar asta e si
tuația. Vor fi zile în care va 
trebui să facem toiul. Și re
facerea fizică, și refacerea 
psihică a unor oameni care 
multă vreme și-au văzut copiii 
doar o dată pe săptămină, și 
pregătirea tehnică generală a 
unei echipe pentru O SAP- 
TAMÎNÂ de TREI JOCURI eu 
Spania, R.F.G., Portugalia.

Rep. : Cum se vor pregăti 
adversarii noștri direcți ?

M.L. : Portughezii inccp la 
7—8 mai. Spaniolii — pe 10. 
R.F.G.-ul — pe 20. Toate a- 
ceste naționale sînt avantajate 
de faptul că in țările lor s-au 
jucat campionate normale, o 
dată pe săpiâmînă, în tot cursul 
unei ierni care permite acest 
lucru. Iar in ceea ce privește 
reprezentativa vest-germană, 
ea e avantajată si de faptul 
că echipele de c’tib an fost 
eliminate, in mod surprinză
tor. În legătură cu aceasta, aș 
fi foarte fericit — în calitate 
de antrenor al echipei națio
nale — ca Ia 30 mai să nn pot 
dispune de jucătorii dinamo- 
viști, eărora le doresc să fie 
la Roma. Ar fi un mare, un 
foarte mare s’imu’ent pentru 
echipa națională, un excelent 
mijloc d.? rof.cere psihică a 
tuturor tricolorilor.

Rep. : Sperăm ca totul să se 
încheie cu bine.

M.L. : Asta nu înseamnă că 
pe viitor nu trebuie să ne gin- 
dim Ia marile dificultăți ale 
calendarului, care e foarte 
greu de făcut Cele 34 de e- 
tape ale campionatului nostru 
nu mai permit o activitate ri
guroasă. Patru duminici in 
minus înseamnă mult pentru 
fotbalul nostru. Sperăm să se 
rezolve și această problemă ca
pitală.

Rep. : Să revenim puțin la 
AZI. Coincidența face ca in 
Kuwait ți la Oradea echipa 
noastră să nu fi marcat nid 
un gol...

M.L. : E o problemă, fără 
Îndoială. Marile ratări de la 
Oradea ridică din nou problema 
responsabilității omului care 
încheie acțiunea și care nu 
mai poate fi dirijat de pe mar
gine. Bineînțeles că in cadrul 
unei pregătiri de trei săptă- 
mîni — nu cu o zi și jumă
tate, ea in Kuwait sau la O- 
radea — se pot reface unele 
scheme de atac care să nu se 
limiteze doar Ia măiestria vâr
fului ajuns in faza de goL

Rep. : Și juniorii ?
M.L. : Foarte slab.
Rep. : Se spune că au cam 

fost neglijați. Se citează ca
zul unei călătorii cu trenul, 
de Ia Sofia, cind au găsit locuri 
numai la mesagerie.

M.L. : A fost o întîmplare 
neplăcută... Dar acesta e un caz 
cu totul izolat. Noi, ca juniori, 
călătoream si in camioane fără 
prelată. Nu aici e problema. Re
cunosc, juniorii au fost în planul 
doi, dar nu ca pregătire, unde 
au avut condiții bune. Dacă 
patern vorbi despre neajunsuri. 

ne putem gîndi Ia lipsa unei 
organizări care să aduna toate 
energiile. Din această situație 
se naște și selecția după u- 
reehe. Dar problema de fond 
e lipsa de atenție a antrenori
lor echipelor mari față de ju
niori. Aș vrea să văd si eu un 
antrenor trimițind în teren un 
junior sau doi, in ultimele mi
nute, astfel incit juniorul să 
adulmece fotbalul mare. Un
gurii au avut 6 jucători de 
„A". Noi, doar doi. Un junior 
nu poate crește în circuit în
chis. Un junior trebuie să 
joace în competiție. La „C“. la 
„B“, ia „A“. Vom depune e- 
forturi pentru a realiza această 
perfecționare organizatorică 
pentru „adunarea apelor". A- 
cest lucru se va extinde și a- 
supra tineretului, eu care am 
început triaturi pe serii de „C“, 
tocmai pentru a oferi aatreno- 
rilor un mai vast cînip de ob
servație.

Rep. : Cum a fost la Londra, 
la meciul Anglia — Irlanda de 
Nord ? Pornind de la ideea că 
turneul final dnT* Franța nu e 
singurul obiectiv al anului...

M.L. : M-a impresionat Ir
landa, care joacă mereu cu cei 
numai 16 jucători ai ei, pe eare 
îi crește Anglia, în puternici’.! 
ei campionat, l-am revăzut pe 
Whiteside, pe Hamilton, re 
Armstrong, pe toți... Aleii. 
pe tot terenul si se bat cu <> 
poftă de eonii. Și-1 au in fr: n‘.e 
tot pe Billy Bingham, dc-nv 
care s-a spus că le-a asigurat 
o frumoasă vacantă in Spania 
Mundiatului. Ne va fi greu in 
septembrie. Ia Belfast. Și asia 
e o problemă. Una din dit’i- 
eilele și atit de mereu capti
vantele probleme ale fotbalu
lui.



AZI, ÎNCEP LA MOSCOVA CAMPIONATELE
EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• 350 de performeri din 26 de țări In lupta pentru titluri ® In primul 
meci, fetele lntilnesc puternica reprezentativă a Uniunii Sovietice

MOSCOVA, 13 (prin telefon).
Cea de a 14-a ediție a Campio
natelor europene de tenis da 

: masă începe mîine (n.r. azi) in 
“capitala Uniunii Sovietice, pen
tru a doua oară gazdă a în
trecerii continentale. Participă 

^jucătoare și jucători din 26 de 
țări, în total 350 de concurenți, 
între care, firește, cele mai bune 
palete din Europa. O excepției, 
campionul european en titre, 
suedezul Mikael Appelgren, care 
a suferit un accident la brațul 
de joc cu 3 săptămîni in urmă, 
la... popice ! Sînt prezenți circa 
280 de ziariști și comentatori de 
radio și televiziune din 21 de 
țări.

Ca de obicei, programul în
cepe cu proba pe echipe — 
feminine și masculine — cu 
turnee pe grupe valorice care 
vor dura 4 zile, marți seara 
urmînd să cunoaștem noile for
mații campioane europene.

AC1UALITAIEA IIOCWEISIICA

Cehoslovacia a întrecut U.R.S.S. 
cu 7-2 L

Sportivii români au sosit aici 
tn cursul zilei de joi, iar vineri 
— sub conducerea antrenorilor 
Virgil Bălan (băieții) și Chen 
Xiezong și Marius Lăzărescu 
(fetele), au făcut două antre
namente dimineața și după- 
amiaza tn „Sala mică" (9 000 de 
locuri) a Complexului sportiv 
Lujniki, unde se vor desfășura 
campionatele europene. Se va 
juca pe 20 de mese „Butterfly", 
cu mingi „Nittaku", condițiile 
de concurs fiind, după părerea 
specialiștilor prezenți, exce
lente.

în proba pe echipe, meciu
rile sportivilor români sînt pro-

1N 1965 BN „MASTERS"
După cum anunță „Agenția 

France Presse”, la Londra s-a 
hotârît ca anul viitor să se 
organizeze un turneu de tenis 
„Masters" pentru tinerii sub 
21 de ani. Este primul turneu 
de acest fel la tenis. După cum 
se arată în telegramă, această 
primă ediție se va organiza în 
luna ianuarie 1985, la Londra. 

gramate astfel : BĂIEȚII — 
sîmbătă, cu Danemarca, Irlanda 
si Țara Galilor, duminică cu 
Scoția și Turcia, iar luni cu 
Spania și Finlanda ; FETELE 
— sîmbătă. cu Uniunea Sovie
tică (favorita în disputa pen
tru titlu) și Iugoslavia, dumi
nică - cu Cehoslovacia si Polo
nia, iar luni cu R.F. Germania. 
Marti vor avea loc partidele 
care decid clasamentele gene
rale.

Pentru prima dată tn ultimii 
40 de ani, la prezenta ediție a 
C.E. va oficia și o brigadă de 
arbitri români compusă din 
Radu Popescu si Alexa Silves
ter. La Campionatele europene 
participă ca invitați fosta cam
pioană mondială Geta Pitică și 
Farkaș Paneth.

Mircea COSTEA

LA TENIS PENTRU TINEREI
Vor participa primii 18 jucă
tori din lume, după clasamen
tul A.T.P., care se va alcătui 
după turneul din decembrie a.c. 
din Australia. în afară de aceș
tia, Comisia de organizare va 
putea invita încă 6 jucători, 
astfel incit numărul total al 
partlcipanților să fie de 24.

SCRIMER1I VICTORIOȘI PE 
PLANȘELE INTERNAȚIONALE

• La întrecerile Balcaniadei de 
scrimă pentru juniori, de la 
Izmir, sportivii noștri au în
registrat frumoase succese. 
Astfel, pe primele locuri s-au 
clasat floretistul Z. Edcr, flo- 
retista Ana Georgescu și echi
pele de sabie, floretă feminin 
și masculin. Au mai urcat pe 
podium floretistul A. Borșodi, 
spadasinul R. Mitrăchioiu, sa- 
brerul M. Florea (locul 2), flo- 
retista Claudia Grigorescu (lo
cul 3), spadasinul V. Țurcanu 
și echipa de spadă (locul 3).
• La Varșovia, in concursul 

international de sabie, echipa 
României a înregistrat în pri
mele meciuri victorii în fala 
formațiilor Ungariei (9—6, 
punctînd Marin 4, Mustață și 
Frunză 2, Filipoiu 1. respectiv 
Gemessy și Szabo 2, Nagyhazi 
și Varga 1) și Bulgariei (9—5, 
punctînd Marin și Mustață 3, 
Frunză 2, Pantelimonescu 1, 
respectiv H. Etropolski 3, Iva
nov și Matveev 1).
MADALINA STROE, FRUNTAȘA 
IN C.M. DE ȘAH-JUNIOARE

• Cu două runde înainte de 
Încheierea Campionatului mon
dial de șah pentru junioarc-II 
ducătoare pînă la 16 ani), ce

se 'desfășoară la Chămpigny sur 
Marne, in clasament conduc 
Mădălina Slroe (România) șl 
Ildiko Madl (Ungaria) cu 
cite 6,5 p., urmate de Noreia 
Mueckay (Ecuador), Bettina 
Trabert (R.F.G.), Johanna
Strzalka (Polonia), Mariana 
Măriei (Iugoslavia) 6., Berna
dette Reddick (S.U.A.), Hen
rietta Lagvilava (U.RS.S.) 5,5 
etc.

In turneul masculin, pe pri
mele locuri se află Aleksei 
Dreev (U.R.S.S.) și Anand 
Wiswanathan (India) 7 p„ 
Vasili Ivanciuk (U.R.S.S) 6.5 p.
MIRCEA ROMAȘCANU IN 

PRIMUL PLUTON

• în „Turul Niede.rsachsen" ce 
se desfășoară pe șosele din 
R.F. Germania, etapa a 2-a s-a 
încheiat la Oldenburg după 112 
km și a revenit rutierului so
vietic A. Simoniev, cronome
trat în 2h 29 : 58 . în același 
timp cu învingătorul, pe locul 
10, a sosit ciclistul român 
Mircea Romașcanu. tn clasa
mentul general conduce Simo
niev, urmat de Wolf (R.D.G.) 
— la 28 sec. Mircea Romaș
canu ocupă locul 8, la 38 sec. 
față de lider.

KARLSTAD. Competiția de 
hochei pe gheață dotată cu 
„Cupa Suediei" a fost cîștigată 
de reprezentativa Cehoslovaciei 
care a întrecut la un scor net 
selecționata U.R.S.S., campi
oană olimpică Și mondială :
7— 2 (2—1, 2—0. 3—1). Este
prima victorie pe care hocheiș- 
tii cehoslovaci o obțin din 1980 
încoace asupra celor sovietici. 
Intr-un alt joc, Suedia a ter
minat la egalitate cu Finlanda : 
5—5 (3—1, 1—4, 1—0).

GARMISCH - PARTENKIR- 
CHEN. Rezultate din penultima 
zi a turneului final al cam
pionatului european de juniori 
grupa „A“ : U.R.S.S. — Fin
landa 9—2 (2—1, 6—1, 1—0), 
Cehoslovacia — Suedia 4—2 
(1—1, 1—0, 2—1) ; la BAD
TOLTZ, în turneul pentru locu
rile 5—8 : Elveția — Olanda
8— 3 (3—1, 2—2, 3—0), R.F. 
Germania — Franța 6—2 (3—1, 
1—0, 2—1).

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Leverkusen 

(RFG) a avut loc un concurs de 
sală în cadrul căruia americanul 
August Wolf (22 ani) a aruncat 
greutatea la 21,73 m. * *

rile acelui t—t tn fața lui West 
Ham nu le-au ieșit multora din 
cap, chiar și unor jucători. Lec
ția lui Dinamo l-a trezit la o 
realitate nu prea veselă". (Decla
rația după partidă a „patriarhu
lui" lui F. C. Liverpool, Bob Pais
ley, creatorul echipei de astăzi).
• Din micile (dar nu neînsemna
tele) intimități ale partidei. Li
verpool a anunțat ci partida se 
va Juca cu mingi de fabricație 
engleză. Dinamo a făcut ctteva 
antrenamente cu un asemenea 
balon. La stadion, arbitrul A. 
Dalna apare cu o minge „Tan
go" (Adidas) tn mtini. Al noștri 
stni bucuroși. Oricum, slnt mal 
obișnuiți eu un asemenea balon.

BASCHET • „Cupa Latină" la 
San Juan (Porto Rico) ; Porto 
Rico — Argentina 101—09, Bra
zilia — Mexic 101—81. Clasamen
tul final : 1. Porto Rico 12 P, *•  
Brazilia 8 p, 3. Argentina șt 
Mexic 2 p. • tn ziua a l-a a turneului mascuUn de baschet 
de la Sofia s-au înregistrat re
zultatele: Sofia (B) — Varșovia 
87—68; Moscova — București 121—69; Sofia ’(A) — Belgrad
95—86.

BOX • Belgianul Jean-Marc 
Renard este noul campion european la categoria super-nană. Sn- 
vingîndu-l la puncte, la Casava- 
tore, lingă Neapole. pe dețină
torul centurii, italianul Alfredo 
Raininger.

CICLISM • Competiția ..Să
geata valonă" (245,7 km, la Huy) 
a fost cîștigată de danezul Klm 
Andersen în 6.12:50. După 3:39,0 
l-au urmat William Taokaert 
(Belgia) șl Eddy Nleuwdorp 
(Olanda) • Cursa do amatori de 
la Loir ci Cher (centrul Franței), 
etapa I pe 188 km a revenit la sprint americanului Jeff Bradley 
In 4.35:33. L-a urmat un grup de 
9 alergători

PENTATLON MODERN • Con
cursul de la Crystal Palace 
(Londra) a fost dominat de spor
tivii unguri : Pajor 5215 d la individual șl reprezentativa 
maghiară 15 682 n, s-au clasat 
pe primul loc la finele Întrecerilor.

TENIS • Turneul feminin de 
la Hilton Head Island, turui 
doi: Mima Jausovec — Sophie 
Amlach 5—4, 6—3, Manuela Ma
leeva — Anne Marie Ceoctilni 
6—0, 6—S, Christiane Jatlssalnt — 
Luda Romanov 6—4, 6—1, Carting 
Bassett — Jenny KLitch 7—6, 9—4; 
Sn optimi j Jellssalnt — Virginia 
Ruzld 6—4, 7—5. Claudia Kltacfi
— Jausoveo 6—2, 6—1, Zina Gar
rison — Rafaella Reggi 6—2, 1—5, 
Chris Evert — Maleeva 6—1. 4—6. 6—3 • Nisa, optimi de finală t 
Gomez — Forget 4—6, 7—6, 9—1. 
Sanchez — Purcell 2—6, 6—2. 6-4, Nystrflm — Kuharslcl 6—4. 6—3
• Luxemburg, optimi de finală t 
Soares — Gun tb ard» 7—6, 6—4. Jarryd — Flbak 6—7, '6—2, 6-4, 
9mid — Hogstedt 6—3, 8—2. Bauer
— Curren 6—3. 7—5.

’FOȚ'RAL- 'hryericfici'j'i e
ECHIPELE CALIFICATE IN TUR
NEUL FINAL AL C.E. DE JU

NIORI
O dată cu încheierea prelimi

nariilor campionatului euro
pean pentru juniori (jucători 
pînă la 18 ani) se cunosc cele 
16 participante la turneul fi
nal al competiției, programat 
în U.R.S.S., în perioada 25 
mai — 3 iunie. Alături de for
mația țării-gazdă, calificată 
din oficiu, vor fi prezente Ir
landa, Scoția, Anglia, Polonia, 
Danemarca, R.D. Germană, El
veția, Italia, Olanda, Portuga
lia, Spania, Cehoslovacia, Gre
cia, Ungaria și Bulgaria.
LOTURILE PENTRU MECIUL 

FRANȚA - R.F. GERMANIA
La 18 aprilie se va disputa, 

la Strasbourg, meciul amical 
dintre reprezentativele Franței 
și R.F. Germania, ambele par
ticipante la turneul final ăl 
C.E.

Antrenorul selecționatei vest- 
germane, Jupp Derwall, a al
cătuit următorul lot de 17 ju
cători : Burdenski, Schumacher 
(portari) ; Brehme, Briegel, 
Bruns, Bernd Forster, Karl- 
Heinz Forster, Herget, Otten 
(fundași) ; Matthaus, Meier, 
Rolff (mijlocași) ; K. Allofs, 
B6mmer, Milewski, Voller și 
Karl-Heinz Rummcnigge (ata
cant i).

La rîndul ei. Federația fran
ceză a desemnat următorul lot S 
Bats, Bergcroo (portari) ; A-

VĂZUTE Șl AUZITE IN „EXPEDIȚIA LIVERPOOL"
„Mozaic” de impresii, note, 

fapte din „expediția Liverpool'' a 
dinamoviștilor bucureștenl. • tn 
zborul spre Liverpool, avionul 
care ti transportă pe fotbaliștii 
noștri face o escală la Timișoara. 
Reprezentanți ai cluburilor timi
șorene ti tntîmplnă pe aeroport și le urează mult succes. IZn 
gest frumos. • „Pulsul" atmosfe
rei, al atitudinii jucătorilor ni se 
pare asigurător: toți componența 
lotului, antrenorii slnt tăcuți șt 
reținuți ca înaintea oricărei mari 
încercări. Dar nu descoperim nici 
un simptom de contractare, de 
stare emoțională exagerată. Semn 
bun. • Încercarea cea mai grea 
a rdbddrii o vom înregistra pe 
aeroportul Liverpool, un aeroport 
doar pentru linii interne, unda 
viza pașapoartelor durează cam 
S minute pentru flecare persoană. 
Ni se explică : sosirile de gru
puri de peste hotare slnt rare, 
funcționarii de la ghișeele de In
trare efectuează puține asemenea 
operații și au trac l Mal mare 
decit al fotbaliștilor, cum obser
văm t • Fotoreporteri, ziariști șl 
unul dintre directorii clubului 
englez, H. Cartwright, intlmpină 
șt urează bun sosit delegației 
sportive romăne. • Autocarul Iul 
Liverpool (fotbaliștii cunoscutului 
club efectuează toate deplasările 
din campionat numai cu autobu
zul) ne transportă la hotelul 
'„Holiday Inn". tn hol, constatăm 
că am intrat tntr-o veritabilă 
„fortăreață" Everton. Peste tot, 
vitrine cu ecusoane, insigne, fu
lare, căclulițe și multe alte ase
menea componente din „arsena
lul" suporterului tn culorile alb-

DATELE FINALELOR CUPELOR EUROPENE
Iată programul complet al meciurilor finale 

din cupele europene, ediția 1983—84. In ordine 
cronologică :

9 mai, prima manșă a „Cupei U.E.F.A.* ’
16 mai, la Basel, „Cupa cupelor"
23 mai, a doua manșă a „Cupei U.E.F.A."
30 mai, la Roma, „C.C.E."

Orașele care vor găzdui cele două manșe ale 
Cupei U.E.F.A. vor fi stabilite ulterior.

moros, Battiston, llossis, Do- 
mergur. Le Roux (fundași) ; 
Fernandez, Ferreri, Genghini, 
Giresse, Țigana (mijlocași) ; 
Bellone, Bravo, Lacombe, Ro- 
cheteau, Six (atacanți).

După cum se vede, din lot 
lipsește Platini, care se află 
în fața unor meciuri foarte 
grele pe care echipa sa, Ju
ventus, le va susține tn viito
rul apropiat : duminică der- 
by-ul cu A.S. Roma (în cam
pionat). iar miercuri. 25 apri
lie, cu Manchester United (ta 
Cupa cupelor).
TESTUL ANTIDOPING NU ESTE, 

TOTUȘI, OBLIGATORIU I
ROMA, 13 (Agerpres). — 

Președintele clubului AS. Roma, 
Dino Viola, a declarat ziariști
lor italieni că jucătorii echipei 
Dundee United au refuzat să 
se supună controlului anti
doping după meciul cîștigat de 
formația scoțiană cu 2—0, pe 
teren propriu, în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni".

albastru, culorile marelui rival al 
„cormoranilor-, cum li se spune 
celor de la F. C. Liverpool, care 
au pe insigna clubului un cor
moran. • începe „atacul psihic” 
la care este foarte important (d 
reziști. Jucătorii campioanei An
gliei, tn frunte cu Joe Fagan, 
declară că privesc cu toată grija 
partida eu Dinamo, dar că slnt 
siguri de o victorie la cel puțin 
două goluri diferență. • „Fumu

• Frumoasa surpriză timișoreană • Tracul vameșilor en
glezi • Găzduiți intr-o „oază*  Everton • Bob Paisley și „fu
murile*  foștilor lui elevi • „Tango*  pe Anfield Park • Dal
glish și Rush „desenați*  de Andone fi Nicolae • Ion Marin 
- meciul vieții lui • Pentru Dinamo, jocul de la 25 aprilie 

a început 1

(Tottenham) 
scorul in 

eu Hajduk
Falco 
deschide 
medul
Split, din prima 
manșă a semifinalei

U.E.F.A." 
s-a încheiat„Cupei 

Meciul _ 
tnsd cu victoria tul 
Hajduk Split eu 

2—1.
Telefoto : A.P. — 

AGERPRES

Ziarul „La Gazzetta dello 
sport", citind regulamentul 
U.E.F.A-, arată insă că testul 
antidoping nu este obligatoriu 
și, in consecință, protestul clu
bului din Roma vrea doar să 
atenueze o infrîngere care, in
tre altele, s-a datorat șl ab
senței din echipă a brazilianu
lui Roberta Falcao, accidentat

• Vi închipuiți cit au gtndtt teh
nicienii lui Dinamo planul tactic 
al jocului 1 Cite zeci și zeci de vi
zionari ale partidelor englezilor, 
compuneri de portrete ale fiecărui 
jucător advers. Decisivă — cre
dem — In obținerea rezultatului 
meritoriu s-s arătat anihilarea 
vtrfurOor Dalglish ți Rush. Sco
țianul s fost încredințat lui An
dons, galetul — lui Nicolae. Neu
tralizare perfectă a arnbOor.

.jjinamo a asfixiat, prin marca
jul fără cusur al apărătorilor el, 
pe oamenii de gol al Llverpool- 
ului”, sublinia după joc Bob 
Harris, șeful de presă al Inttl- 
nirii. • eei doi — Dalglish și Rush — descriși de adversarii di- 
recțL Deci Andone despre vlrful 
de atac al echipei Scoției : „Se 
deplasează mult. Parcă nu l-ar 
ajunge lățimea terenului I În
cearcă mult întoarcerile, driblin
gurile scurte, ca să te lase piro
nit șl s-o pornească, liber, spre 
poartă. Cred eă am reușit să-1 
blochez, regret că am primit un 
cartonaș galben care mă elimină 
din jocul-retur”. Nicolae despre 
Rush : „Jucător cu o tehnică de

r

Pe de altă parte, jocul foarte 
viguros șl realist al scoțienilor 
nu a permis Italienilor să-și 
valorifice superioritatea teh
nică, subliniază ziarul milanez.
• în meci amical al Atena : 

Grecia —• Cipru 1—1 (1—0).
Au marcat : Anastopoulos
(min. 5), respectiv Theofanous 
(min. 72).

mars finețe, simte mingile de 
gol, joacă Insă mult cu coatele, 
tșl apără fiecare balon pe care 
R controlază cu toate mijloacele*.  
Ji Nicolas t-a arătat perfect ca- 
pabB să neutralizeze un aseme
nea periculos adversar direct. • 
A completat admirabil munca și 
promptitudinea celor doi Ion Ma
rin, care s făcut, credem, partida 
carierei lui, ridlctndu-se tn rtndul 
celor mai buni fundați de acope
rire, ia ora actuală, tn fotbalul 
romănese. • Pentru B.B.C., la 
microfonul partidei, Emlyn Hu
ghes, căpitan al lui F. C. Liver
pool ani In șir, in perioada 
lMSfre. La pauză ti spune cole
gului Ion Ghițulescu de la ra
dio : „Rezultatul este 1—1. La 
șutul lui Augustin numai ea, 
mingea, a decis să nu Intre în 
plasă... preferind o ciocnire cu bara I" • In avionul care ne 
aduce la București, aceeași at
mosferă de concentrare. Pentru 
Nicușor, Dinu și elevii lor a în
ceput meciul de la 25 aprilie. O 
partidă, țtiu foarte bine, cu mult 
mai grea declt aceea de pe An
field Park. Avem tn minte spu
sele antrenorului Fagan : „Nu 
am realizat desprinderea pe care 
o doream. Dar la București vom 
juca pe contraatac, unde mizăm 
pe Dalglish șl Rush”. Credem 
insă eu toții, cei ce iubim fotba
lul românesc, că Dinamo — care 
și-a făcut tntr-un sezon o carte 
de vizită cit alte cluburi tn zece 
— vd ști să dejoace tactidle 
„cormoranilor" și să facă pasul 
spre marea finală a campionilor 
Europei.

Eftimie IONESCU
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