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0 ACȚIUNE CARE POATE [și trebuie]
SA DEVINĂ MAI ACCESIBILA,

MAI ATRACTIVA
și Sănătate", 
inspirat si 
îngemănate, 

fizic.

„Sport 
noțiuni 
f icativ 
că exercițiul 
în aer liber, turismul 
ticate cu 
cons.tituie 
maraton 
explicăm 
plexul 
Sănătate" 
important 
„Daciadei" 
mare popularitate 
dul tineretului, al

două 
semni- 
pentru 

jocurile 
— prac- 

— se 
adevărat 

Așa 
Com- 

„Sport și

consecventă 
ca un 

al sănătății, 
o realitate : 

polisportiv 
ocupind un loc 
în 

Si-a
programul 
ciștigat o 

în rîn- 
maselor 

de oameni ai muncii, mai a- 
les în ultima vreme, după 
Hotărîrea adoptată, anul tre
cut. de Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.S.. de a face a- 
ceastă acțiune — prin re
gulamentul ei, 
cit mai 
tâ si 
convins 
mărind 
tiative 
acum, ca 
Consiliului 
educație 
București, 
activității

face 
prin 

îmbunătățit — 
accesibilă, mai eficien- 
mai 

de
o

— ce 
experiență 
municipal 

fizică 
pentru 

în acest

atractivă. Ne-am 
acest lucru ur- 
seamă de ini- 
se constituie, de 

— ale 
pentru 

și sport 
revigorarea 

domeniu.

SI EFICIENTA»
C.M.B.E.F.S. 

nicit, in 
pentru a 
desfășurarea 
tive de masă in asociațiile din 
Capitală, 
laborare 
nicipal 
nor ..comandamente" 
nare. întîlniri cu : 
sectoarelor. pentru 
dea. la zi. cum 
crurile. Ce-am retinut de la 
citeva comandamente la 
am participat a fost
printre obiectivele de 
ordinea de zi figura, de 
care dată, urmărirea 
lui cum se desfășoară 
tivitatea pentru trecerea 
melor complexului 
Sănătate". „Ce-am 
ce mai avem de 
Iată o practică demnă 
generalizat...

Așadar.
ca 
tem

portul
si-a 

practica 
urmări, i 
activității

stator- 
muncii. 
concret, 

I spor-

organizarea, in co- 
cu Consiliul mu- 

al sindicatelor, a u- 
' bilu- 
activiștii 
a ve- 

merg lu-

care 
că 
pe 

fie-
modu- 

ac- 
nor- 

.,Spori $i 
făcut si 

făcut ?“ 
de

ce s-a făcut ? — 
urmare a acestui sis- 

de urmărire concretă

Viorel TONCEANU
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Mîine, pe stadionul .,,23 August", meci internațional de rugby

ROMÂNIA — SCOȚIA, DERBYUL SEZONULUI
Echipa de rugby a României 

se află in preziua unui foarte 
important meci de palmares. 
Este vorba de partida dintre 
reprezentativa tării noastre și 
cea a Scoției, care constituie 
punctul de virf al primului 
turneu întreprins de rugbyștii 
scoțieni in țara noastră. Mai 
este oare nevoie să subliniem 
marele interes pe care-1 stîr- 
nește acest joc în ambele ta
bere dornice să obțină victoria ?

Rugbyștii români — care sus
țin mîine pe marele stadion 
bucureștean „23 August" (înce- 
pînd de la ora 17) meciul no

tat cu nr. 158 — sint, nimic 
mai firesc, dornici să confir
me bunele lor prestații ante
rioare din fata sportivilor bri
tanici (bunăoară a rugbyștilor 
din Tara Galilor, surclasați, pe

„Turneul celor 4" la box

MARIAN FÎNĂJAN ÎNVINGE PRIN ABANDON PE DUMITRU CIPERE!
După o săptămină de între

ceri, boxerii pârtiei panți la 
„Turneul celor 1“ vor susține 
azi după-amiază, în sala Flo-

pregătirea și rezistența de con
curs a celor mai bunj boxeri 
din țară. O parte dintre ei au 
rezistat „testului", o altă parte

în competiție apărind pugiliști 
care, inițial, nu intrau in 
„primii 4".

Ieri, la Floreasca, un singur 
meci la „semimuscă". Dumitru 
Șchiopu (Steaua), acest mic... 
buldozer al pugilatului nostru, 
și-a înscris în palmares o nouă 
victorie, de data aceasta în 
fața lui Virgil Iordache (Trac
torul Brașov), un bun tehni
cian dar care nu a putut stă
vili atacurile stelistului.

Meci de interes la „cocoș" 
intre un consacrat, Dumitru 
Cipere (CSM Drobeta Tr. Seve
rin) și un reprezentat al „nou-

Petre HEN] 
Paul IOVAN

(Continuare in pag a 5-a)

Marian Finățan (stingă) și Dumitru Cipere și-au expediat reci- 
ciproc multe lovituri, pînă la de2nodămîntul neașteptat al meciului 

Foto : Dragoș NEAGU
nu. Așa se explică faptul că 

. ultimele reuniuni, ca și cea 
disputată ieri, au cunoscut mo
dificări esențiale de program,

reasca, începînd dela ora 17.30, 
ultima reuniune.
curs pînă acum a 
obositor, punînd

Drumul par- 
fost lung și 

la încercare

DIN PROGRAMUL DE AZI, ORA 17,30
MUSCA :
PANA :
UȘOARA : .... _______
MIJLOCIE MICA : N. Balaban (Dacia Pitești)' 
SEMIGREA :

C. Tițoiu (Dinamo)
Gh. Pâun (IMUC Buc.)
D. Ilie (Dinamo)

SUPERGREA :

G. Donici (B.C. Galați) 
Vasilache (Dinamo)

T. Pir joi (Voința Buc.)
M.

- s.
- c.
- M. 
I- D.
- P.
- M.
- G.

Petrescu (B.C. Galați) 
Stancu (Steaua) 
Grueseu (T. Noi) 
Neagu (IMUC Buc.) 
Fedea (Dinamo) 
Marcu (B.C. Brăila) 
Mihnea (Steaua)

Mircea Paraschiv, căpitanul echipei noastre, 
și-a ciștigat un binemeritat renume

același teren, anul trecut : 
24—6 !), să obțină un succes 
de prestigiu în fața „XV“-lui 
care a cucerit ultimul Turneu 
al celor 5 națiuni. Au jucat 
pînă acum o singură dată cu 
Scoția (6—12, in 1981. la Edin
burgh) și așteaptă acest meci 
cu ambiția mărturisită a re
vanșei și dorința confirmării

unui drum presărat cu nume
roase succese de prestigiu.

La rindul lor, scoțienii — 
care au deplasat In România 
echipa lor din : turneu — țin, 
desigur, să-și apere o situație 

de, excepție, ciști- 
gafă In acest an, 
„anul lori* — cum 
s-a spus. Invingînd 
în toate cele 4 
meciuri ale turne
ului (15—9 cu Țara 
Galilor, 18—6 cu 
Anglia, 32—9 cu 
Irlanda, 21—12 cu 
Franța), scoțienii 
au realizat in 1984 
al doilea „mare 
șlem” din istoria 
lor rugbystică (pri
mul datează din 
1925), obținînd, tot
odată, „Tripla co
roană" (victorii a- 
supra tuturor țări
lor britanice) pe 
care o așteaptă 
din... 1933 ; în plus 
trebuie adăugat la 
succesul amintit 
faptul că ei au 
marcat cele mai 
multe eseuri — 10 
(Franța — 9, Țara 
Galilor — 5 etc.). 

Iată echipele 
(probabile) comu
nicate de antrenori 
după antrenamen

tele de ieri :
ROMANIA : Florca (8 selec

ții în echipa A) — Lungu (23), 
Vărzaru (13), Marghescu (5), 
Aldea (29) — Alexandru (35), 
Paraschiv (43). căpitanul echi
pei — Murariu (40), Șt. Con-

(Continuare in pag. a 8-a)

După reuniunea de tir de la București

EXAMEN ABSOLVIT, CU UNELE REZULTATE COMPETITIVE
Antrenorii loturilor să răspundă insă de ce 
unii țintași neselecționați au evoluat mai bine 

decît elevii lor
Se poate afirma că. în gene

ral, examenul pe care l-au 
reprezentat pentru trăgătorii 
români Campionatele inter
naționale ale României și 
..Cupa țărilor latine și Gre
ciei". găzduite la București, 
a fost trecut. In compania unor

STADIONUL — școală a muncii, școală a vieții
este 
des- 

de

SONIA IOVAN, DIN ARENĂ LA CATEDRA FACULTĂȚII
Vorbim adesea despre afir

marea viguroasă, pe plan mon
dial, a școlii românești de gim
nastică și evocăm cu satisfacție 
figurile ei de primă mărime 
care s-au impus atenției gene
rale in ultimii ani: Nadia Co
maneci, Teodora Ungureaau, 
Emilia Eberle, Dumitrlța Tur
ner. Alina Gnreae. Anea Grl- 
goraș, Ecaterina Szabo, Lavinia 
Agache.

Cu aceeași mindrie rememo
răm insă și primei: mari suc
cese internaționale ale gimnas
ticii feminine românești, cele 
repurtate la Jocurile Olimpice 
de ia Melbourne, din 1956, la 
Campionatele europene de la 
București, din 1957, la „mondi
alele" de la Moscova, din 1958, 
la Campionatele europene de 
la Cracovia, din 1959, sau la 
Jocurile Olimpice de la Roma, 
din I960, concretizate în meda
lii de argint și bronz pe echipe 
sau la individual, precum și în 
alte locuri pe podium obținute 
In competiții de primă mărime,

Profesoara Sonia Iovan, în mijlocul studentelor

țintași — ci ți va de 
valoare — din 15 
țâri, sportivii noș
tri și-au înscris in 
bilanț atît ciștiga- 
rea unor probe, 
cit și realizarea u- 
nor rezultate com
petitive. Nu 
vorba numai 
pre programul
probe, deschis de- 
legați'lor țărilor la
tine. dominat in 
proporție majori
tară și la individu
al și pe echipe ; 
să amintim că din 
totalul de 34 de 
probe, ÎS au reve
nit reprezentanților 
noștri (Franța 10, 
Cuba 2, Elveția 2).
în aceiași termeni 

pot fi Insă 
Duse lucrurile si 
Campionatelor 
in cadrul 
mâni au 
(Bulgaria

ANIȘOARA MATEI

în cazul 
internaționale, 

cărora tintașii ro- 
realizat 6 victorii 
și S.li.A. — cîie 2, 

Cebeslovacia șt Franța — 
cile una). Desigur, dat fiind 
faptul că România a putut

înscrie (ca gazdă) un nu
măr mai mare de concurenți, 
i-au sporit șansele obținerii 
unor rezultate înalte, un a-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a S-a)

afirmări care au pus. de fapt, 
temelie solidă școlii românești 
de gimnastică.

O gimnastă de talent, cu o 
impresionantă capacitate com
petitivă. cu o prodigioasă lon
gevitate sportivă s-a implicat

in toate succesele mai înainte 
menționate și a avut o contri
buție substanțială la victoriile

Constantin MACOVEI

Din cuprinsul ziarului
■ • SPORTUL - IN PAS CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE 

ALE PATRIEI
(Azi, județele Brăila, Cluj si Mehedinți)

l’ag. 4—5
• • MUNCA EXIGENTA, ORDINEA Șl DISCIPLINA, 

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU OBȚINEREA PER
FORMANȚELOR

Pag. a 5-a
(Continuare in pag. a 2-a)
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DIN ARENĂ, LA CATEDRA FACULTĂȚII Sublinieri $|jg

(Urmare din pag. 1)

de început ale gimnasticii fe
minine românești' este Sonia 
Iovan. maestră emerită a spor
tului. dublă vlcecampioană eu
ropeană la bîrnă. dublă me
daliată olimpică cu echipa re
prezentativă a țării, medaliată 
a „mondialelor", multiplă cam
pioană a tării.

Deși a debutat în activitatea 
de mare performanță la vîrsta 
de 18 ani. Sonia Iovan s-a nu
mărat mai bine de un dece
niu (1953—1964) între cele mai 
bune gimnaste ale țării, com
ponentă de bază a echipei na
ționale și participantă la cele 
mai mari întreceri organizate 
de federația internațională. 
„Sini, firește, fericită — ne 
spune Sonia Iovan — că in ac
tivitatea mea sportivă am 
■real pe podiumul de premie
re al celor mai mari eompeiții 
din gimnastică: campionate 
europene, mondiale și Jocuri 
Olimpice. Am trăit eu mare 
intensitate bucuria de a fi adus 
gloriei sportive a patriei dragi 
prestigioase succese internat o- 
■ale. de a fi participat efectiv 
Ia așezarea primelor cărămizi 
la temelia școlii românești de 
gimnastică. Poate că singurul 
regret pe eare ii păstrez din 
viața de sportivă activă este 
acela că nu am cucerit nici
odată -aurul-. In 1957, la pri
ma ediție a campionatelor eu
ropene de senioare, desfășu
rate la București, m-am aflat 
la o singură miime (18.999 față 
de 19.809) de punct de titlul 
de campioană a Europei la bîr
nă! Oricum, și medalia de ar
gint a reprezentat un succes 
deosebit La fel de valoros mi 
oe pare și locul 5 la individual 
compus obținut Ia Jocuri!? O- 
fimpiee de la Roma, din 1990".

Absolventă a Institutului de 
educație fizică din București, 
Sonia Iovan a rămas apropi
ată de sport și după încheierea 

O 
ca

activității eompetițîonnie. 
scurtă perioadă a activat 
antrenoare, mai întii la Liceul 
nr. #, jar apoi la Palatul pio
nierilor, pentru ea din

să se numere printre cadrele 
didactice ale catedrei de edu
cație fizică de la Academia de 
Științe Economice din D__; 
rești, fiind astăzi șefă de lu
crări. „M-a atras dintotdeauna 
profesia ele dascăl, de formare 
sau înregistrare 
oamenilor — se 
departe Sonia 
daci lucrăm cu 
20 de ani, simt 
tem da sfaturi folositoare pen
tru viață, pentru activitatea 
lor viitoare în producție. Spor
tul m-a învățat că nu există 
"nu pot-, ci doar «nu vreau 
Ca atare, le insuflau studenți
lor mei dorința de a fi întot
deauna întreprinzători, de a 
persevera în ceea ce fac bi
ne, de a lupta piuă la capăt 
cu orice fel de obstacole, piuă 
la repurtarea victoriei, 
sport, in viață, Ia 
noastre de muncă, în 
ție victoria e la fel 
tioasă".

Astăzi, contactul cu _ 
tele, cu bravele noastre 
care au urcat atît de sus ni
velul succeselor, se face prin 
participarea Soniei Iovan la 
unele competiții, ca arbitră, 
sau prin urmărirea, ca specta
toare, a unor campionate sau 
întîlniri internaționale. „Nici 
nu-mi vine să cred că gim
nastica a progresat atît de 
mult. Aparatura tot mai mo
dernă, noile metode de antre
nament, scăderea continuă a 
vîrsfei marilor rezultate au dus 
la un salt pur $1 simplu ex
cepțional. Antrenorii și dască
lii eare lucrează cu performe
rele de azi n-ar trebui să piar
dă nici o clipă din vedere fap
tul esențial că preocupările 
sportive trebuie să meargă, în 
permanență, mînă în mină cu 
preocupările pentru învățătură, 
pentru formarea și pregătirea 
tinerilor 
muncii, 
cele pe 
pe eare 
eare ne 
sportive 
oameni de nădejde al societă
ții de miine. Este o mare min- 
drie să fii miine apreciat

Bucu-

a caracterelor 
confesează mai 
Iovan. Chiar 
tineri de 18— 
că le maj pu-

In 
locurile 
nrodne- 

de pre-

gimnaș- 
fete

ca viitori oameni ai 
Gimnastele de astăzi, 
care Ie admirăm, cele 
le îndrăgim cu toții, 
adue atitea satisfacții 

trebuie pregătite ți ca

in

• A. S. CONSTRUCTORUL 
ORADEA a frumoasa
MțiMivi da a organiza un 
«mau da handbal pans.ru Ju- 
eăiorti «are tm mal etnt in 
aatăvutatas eompetiționalA. tur
na» datat eu ^Cupe vstaranl- 
tor», Trdfeui a revenit ferma- 

“oosu-ustorvl, care a ob- 
uonăiaar^e rezultate: 
eu ewstrueterul Baia

Mare, ge—is eu Coostruetorul 
Odortieiu seeujesg și 17—47 eu 
Voința Oradea, • LA TUL- 
e«A au avut toe două inte
resante reuniuni pugitietiee, 
din «adrui „Cupei Dunării", 
eempstiție rezervată juniorilor 
din orașele Brăila, ‘Saiațl, Foc
șani și evident Tuleea, c« și 
ta prima geiă = în aprilie, 
la Brăila — și aeum au riș- 
tigaț boxerii brăiieni (43 p), 
pe loeuriie următoare situto- 
du^se eei dto rueșasi p, 
Țutoea s» p și Galați țe, prin- 
țre evidentiați s-au numărat 
l, ȘerijHM), V, CtobSflU (Brti- 
ie), f, Vetoe (Tutosa) si I, Ameriei (Focșani), • filele 
««cute, șale de sport e 
șeotii generale PL 1 din Oțetii 
Sosu a găzduit o fru- 
ffioasă totiwere de toniș de 
masă, „Cupe orașului oțeiu 
S, eempetiție aflată la 

ediție, Pe primele trei 
ș--#U «iatofi i, e,B,g, 

ctorta ț Arad (antrenor A, Ști 
mandam, ?, voința oțeiu 

J- l PMroșmrt,Le individual a eistigat ar#- 
Ttoeriu filmam • 

„CUPA OLIMPfA* ia ppptoe. 
competiție organizată dp gfo- 
boi bueureștean gu aeelașl 
nume, a. fost onorată anul 
șeeșto pm present# de eitre 
eehtpa aușțrtsfi# șperțvprein 
Viena. Trofeu) a revenit eehti 
s&V B.4.; Jar pe loeunie 8—4 ș-aw eiașaț gportyereto Vtona 

Roman w«- 
a efșflgat flon-- stantin Marin (Diiffipta) = șșș,

urmat de Friedrlc Doszpod 
(Sportverein viena). a LA 
HUNEDOARA, în organizarea 
atelierului de exploatare 
P.T.T.R., a avut loc tradițio
nalul „marș al poștașilor", 80 
da factori poștali din județ 
s-au Întrecut pe Complexul 
sportiv Corvlnul, riștigătorl 
fiind Natalia Seva (Hunedoa
ra) șl giminiuo Drăgsn (Ghe- 
l«r). « 84 DE ECHIPE DE
HANDBAL (13 de tete) din 
liceele industriale de construc
ții e-au întrecut ia Dej în ti- 
nete pe țară. Dup# meciuri 
atractive seie două clasamente 
«u avut următoarea înfățișare: 
fete — 1, Dej, 3, Ttrgovlște, I, 
eiui-Napoca i băieți — 1, Foc
șani, 2, eiuj-Nspoca, 8, Pitești, 
(Joigeteri au fost Marcela Le
za» (Dej) =■ 14 goluri și Va- 
sile gtaneiu (Focșani) — 18
goluri, e recent a avut 
LOC ia Tg, Mureș, într-e 
toarte bună organizare asigu
rat# de g,J.B,F,S„ cea de-a 
Rtia ediție a „Cupei Sedean 
?oitan" ia gimnastic# copii. 
La concurg au fost prezențl 
peste 7« de elevi din localitate 
si din «iuburile sportive șeo- 
lșre din Write, Arad, Sbeor- 
gheni, st.- ©heorghe și Tg, 
Mureș.- După mțfeeeri de bun 
nivei tehum șț spectaculos pe 
primul loc s-au plasai gim- 
naștH dln Write, el fiind ur
mați de e#țre cei din Sheer- 
ghem și Tg. Mureș, La indti 
riduat gompuș ap gțștigai 
zsoit Minor (fl-S-Ș, Tg, Mu- 
toȘL = smeg, a iv-a, perei 
Voriodeon fe.ș.s, Arad) - 
^Fi, S.(S.Ș.B, W, gheorspe) = gateg,

Pțwfae Rogmari (S.R-S.- st. Gheerghe) =? sa- teg. T.

BBLATARI_DR LA I I. OM?»,
F, Cemșa, țț, Raite, N, Ște= 
ten, L Vlad, P, V»«t« șl ft 
Albu,

profesie, la fel cum ești astăzi 
in sport!"

Dincolo de satisfacțiile deo
sebite în profesie, Sonia Iovan 
o are și pe aceea a împlinirilor 
ie familie. Fiul ei, Paul Horia Io
van, un sportiv în deveni
re, este astăzi component 
de bază al echipei de rugby a 
Clubului sportiv școlar nr. J 
și bate chiar la porțile se
lecției în reprezentativa de ju
niori a țării. Oferindu-ne un 
exemplu că ceea ce recomandă 
altora aplică, în primul rînd, 
la ea acasă, Sonia Iovan ve
ghează cu maximă atenție șl 
cu grijă părintească exemplară 
ca Paul Horia să absolve cu 
bine examenul de bacalaureat 
Si sâ susțină apoi cu succes 
examenul de student la Insti
tutul politehnic.

Pentru toți cel care au cu
noscut-o și o cunosc, ~ 
Iovan este un model de perse
verență. de dăruire, de luptă, 
calități pe care și le-a format 
în activitatea sportivă și care 
o ajută astăzi în realizarea el 
atît de plenară în activitatea 
profesională.

Sonia

.CUPOLA"
In peisajul sportiv al multor 

localități din țară, turnurile 
de parașutism oferă, din pri
măvară pînă în toamnă, spec
tacole inedite pentru publicul 
larg. Copii șl virstnlcl se o- 
preso în jurul acestor lnstala- 
lațli pentru a-i urmări, plini 
de curiozitate, pe tinerii to 
uniformă de culoarea cerului, 
ai formațiunilor de pregătire 
„Pentru apărarea patriei", ur
cați in văzduh, cu ajutorul 
troliurilor turnurilor, apoi, 
desprlnzîndu-se de cercul me- 
talio, zburtod sub cupola pa
rașutei spre pămtot. Frumos, 
foarte frumos. Dar puțini din
tre cei care urmăreso cu atîta 
interes spectacolul știu că a- 
cești „ucenici" al văzduhului 
au făcut îndelungi pregătiri 
teoretice șl fizice pînă a a- 
junge aici, șl aceasta este 
doar prima treaptă spre para
șutismul adevărat, de aerona
vă, spre performanță.

Ar fi de reținut că în multe 
localități din țară turnurile 
de parașutism se numără 
printre cele mal atractive 
„baze" ale sportului curaju
lui. Dacă adăugăm că în a- 
ceastă activitate sînt angrenați 
mii de tineri din licee șl în
treprinderi vom înțelege di
mensiunile el. Numai la Bucu
rești peste 1000 de elevi și ti
neri muncitori vor primi, la

PARASUTEI...
turn, „botezul aerului", cum 
se spune în aviație.

Activitatea la turnuri este 
condusă de sportivi-instructorl 
Inimoși, care asigură nu nu
mai o pregătire de speciali
tate, ci cultivă elevilor înalte 
calități morale, într-un spirit 
de disciplină ireproșabilă. 
Fără o disciplină riguroasă, 
aviația este de neconceput. 
Am vrea să mal notăm că în 
vacanța de vară se vor des
chide tabere de instruire a ti
neretului „Pentru apărarea 
patriei", pe lîngă toate turnu
rile, tabere organizate de C.C. 
al U.T.C. în colaborare, fi
rește, cu Aeroclubul Central 
Român. Este de datoria comi
tetelor județene U.T.C. care 
selecționează încă de pe acum 
pe acești tineri și tinere să 
trateze acțiunea cu toată se
riozitatea, ținînd seama mai 
ales de faptul că este vorba 
de o disciplină costisitoare. 
Aceasta In sensul că pentru 
taberele de instruire de Ia 
turnurile de parașutism tre
buie selectați numai tineri 
cu aptitudini pentru acest 
sport și care au perspective 
de a continua pregătirea to 
aerocluburi, practlcind parașu
tismul de aeronavă, parașutis
mul de performantă.

Viorel TONCEANU

COMPLEXUL POLISPORTIV „SPORT Șl SĂNĂTATE"
(Urmare din pag. I)

Poate fi de- 
cîteva cifre 

numai In pri- 
trimestru al acestui 

în învătămîntul primar 
..trecut" prin „Sport șl 

10 050 de copii. în 
gimnazial au 

normele complexului 
în licee peste 11 000, 

întreprinderi și to
pește 23 000 de tineri 

oameni ai muncii au prac- 
sportul trecînd 
Complexului.

sectoarele 
Voința.

a activității, 
monstrat prin 
edificatoare : 
mul 
an. 
au 
Sănătate" 
învătămîntul 
trecut 
8 900. 
iar în 
Stituții 
si 
ticat 
le 
țiați : 
clubul 
talul etc. „Sigur 
virimenț 
măsurile 
— ne 
C.M.B.E.F.S.. 
De pildă, în 
am organizat 
centre — baze 
gătite special 
rea normelor 
cel mai important lucru ni se

norme- 
Eviden- 

1. 2. 3. 4, 
clubul Me- 
că acest re
alimentat dea fost 

pe care le-am luat 
spunea președintele 

Nicolae Stancu. 
fiecare sector 
cite două-trei 

sportive — pre- 
pentru trece- 
complexului si

pare acela că in aceste ac
țiuni se face, mai întii, o tes
tare medicală a participantilor 
de toate vîrstele. prin ca
dre 
«ramate.
selecție, 
cerințe 
Am urmărit, de curînd. pe sta
dionul din Pipera una din ac
țiunile organizate 
bul sportiv 
dinte Puiu 
convins că 
tate" poate 
fie o acțiune 
interesantă. Sute 
ratori ; unii chiar < 
ențe fizice, se 
din toată inima 
musetea întrecerilor 
înșiși. Si evoluțiile 
riguros 
ghel Furcela, 
bului. „Altfel, 
din interes si eficientă, 
petiția** — ne spunea el.

Obiectivele 
C.M.B.E.F.S. 
meniu ? De 
roul

toate vîrstele. prin 
specializate, riguros oro- 

Testare medicală și 
două importante 

ale Complexului".

de clu-
Vointa (preșe- 

Anghel) și ne-am 
„Spori și Sănă- 
(și trebuie) să 

deosebit de 
de coope- 

cu defici- 
bucurau 

de fru- 
cu ei 

Si evoluțiile erau 
notate de prof. An- 

secretarul clu- 
și-ar pierde 

com-

de viitor 
în acest 
curînd. în 

Consiliului a fost

ale 
do- 
Bi- 

dez-

0 NOUĂ VICTORIE A POLOIȘTILOR ROMÂNI
Tblllsi. In ziua a doua a tur

neului internațional de polo pe 
apă care se desfășoară în capi
tala R.S.S. Gruzine. formația 
României a obținut o spectacu
loasă victorie, eu 14—11, în fața

reprezentativei gazdelor. Alte 
rezultate: U.R.S.S. — Bulgaria
12— 4, R.S.S. Gruzină — Cuba
13— 10. Clasamentul: 1. U.B.S.S. 
6 p, 2. România 4 p. 3. R.S.S. 
Gruzină 4 p, 4. Bulgaria, Grecia 
șl Cuba 0 p.

BflSPU
MJ11A1 t-UISTACHE, BUCU

REȘTI, Ni g-a mai pua această 
întrebare privitoare la dispropor
ția dintre loviturile de la 11 me
tri acordata gazdelor și cele die- 
late pentru oaspeți. Și eu cred 
eă raportul ar fi de S=1, dacă nu 
și mei mare I Ne întrebați, do ael 
Cauzele sînt obiestiva și„, subiec
tive, cela obiective reflectă faptul 
că jocul se desfășoară mal mult 
în jumătatea de teren a oaspeți
lor, egre se apără eu îndîrjire, 
seu chiar în suprafața lor de pe
deapsă, In acesta eondițiunl, po
sibilitatea unor tofraațiuni (faul
turi sau bențuri) sancționate eu 
lovituri de la 11 metri, evident, 
este mai mare, Bin păsate, nu de 
puține ori, intervin și eauzele, 
ea sg ie spunem așa, subiective, 
legate de presiunea egerstiată de 
public asupra arbitrului, de mo
dul nu prea regulamentar țn care 
aaasta rezolvă AGREAȘI BITtTA- 
ție, țn funeție de postura de 

a eetef 
că vă pu-

m „g paști
gazda sa« Sg oaspeți g 
două ephipa. Bar gfetf g# 
tsati da stosw seest răspuns, fără să apelați la mine I

ȘTEFAN BUBLAtiU,STRFAN BURLASU, tilPQVA, 
Mașini to ghesttoîțe, ginteg RPfflS- 
nte si Spania, disputai in eadrul 

--r „? eametmwtoiul 
mondial și eu seerul ge
8—8, s-a disputat la PBAIQVA,

Solurilș au foit înscrise de Dudu 
Bsorgesou șl. respectiv, Dani. 
Este greu, deel, să pierdeți vreun 
rămășag fotbaiwtia.

JHJRELA COȘOVOî, brăila. 
Tenisul este un speri de mare 
«gură, Iile Năatase, eare Împli
nește (la 18 iulie) 38 de ani, a- 
daugă, astfel, la marile «ale per- 
fprmanțe de mai Înainte, longevi
tatea carierei, ehlar dacă rezulta
tele, cum este șl normai, nu mal 
sînt aeeleași.

JULIU lACOS, CRAIBVA, In 
ideea oă, intrlnd în prelungiri, 
echipa ar putea reailaa un oeș-a- 
veraj mal bun, In ultimele se- 
ounde ale meciului, un jueător al 
formației respective de baschet 
inserie to,„ propriul coș. perml- 
țtod adversarilor să esalcee, Ne 
întrebați daeă e valabil aoeat 
boș t Pa ee, nu f, Bar, nu ae dă 
vrabia din mină pentru eioara 
de pe gard. In eaeul pe oare îl 
relatați dv„ to ultimul meci al 
unui campionat, p asemenea re- 
eoivare reprezint» o soluție „in 
eafremls",
*.'★*★** * > • » r**********

„«nu,
hi» Si Spania, disptoat 
prBiiîniflâriiiaF gaflti LOZUL

AUTOTURISMELOR

MțsaJftL TREN SPECIAL LA MAMAIA
Șefii fte § file = pteeăfi! I « 19 iasie.- 
Șerii tia !« = pasări ? 4 si 17 faflie.-
sefyieii asigurate? trasswl *’— 

ei3i, JfâMfeF â«18 gȘFă = Itetel l„__ T. FetHF; ea-
iafe jf) hoteluri de eateg. J, masă la tes- 
tauranț.

TAB1FE BEBfiȘE 6U 48%
Iu luua mal șl RFlsa jumătete g lunii iu- 

nia : sazare + masă » 1b lel/ai,

Ifl lUiiite iwli? 6i auSust ! ea»are + masă 
s- |83 |B)/»i.

Ifl§eF!gn «î la teste §șți<|iite «te tensm ala ITHte BuauFeMi Sin i
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/tel.- MM-.Șț), §alea MPȘilSF Mp? M Ms (tel- s H-88A&). Bd. N. Băl sescu nr 35 (tel.
15.74.11), Bd. Republicii rf. 68 (tei. H.C8.68)

bătută această problemă șl 
adoptată o hotărîre care cere 
tuturor consiliilor de sec
toare ca încă din prima zi 
a vacantei de vară a elevilor 
să deschidă 
„Sport și 
pînd cu 
asociații : 
Olimpia. 
Liceul 
căra roșie si multe alte uni
tăți.

Așadar, drum deschis a- 
lergării pentru sănătate.

centre pentru 
Sănătate", înce- 

marile cluburi si 
Triumf. Dinamo, 
Steaua. Metalul, 

„Mihai Viteazu", Fla

La „Auto-Transport” Tulcea

SPORTUL, 0 FLOARE

CULTIVATA CU

CĂLDURĂ INIMILOR
La „Auto-Transport" din Tul

cea, o asociație sportivă ca multe 
altele, un colectiv de oameni cu 
mult suflet pentru exercițiu fl- 
zlo îi îndeamnă pe cei tineri (sau 
mal puțin tineri...) să Ișl petrea
că o parte din timpul liber to 
mijlocul naturii, făcînd mișcare. 
„Aceasta Înseamnă sănătate șl vi
goare, o nouă putere de muncă" — 
ținea să remarce inginerul ionel 
Radu, directorul întreprinderii de 
transport din Tulcea.

Șl ca el gîndeso — și își pun 
gtodurlie în fapte — toți ceilalți 
factori de conducere ai Întreprin
derii tulcene. Drept urmare, la 
„Auto-Transport" Întrecerile spor
tive de masă, Ia volei șl tenis 
de masă, la șah șl la orientare 
turistică au o amploare deosebită, 
arătlnd atît pasiunea oamenilor, 
cît fi preocuparea permanentă 
pentru organizarea etapei de 
vară • „Dacladei",

8b spune, to Tulcea, că la 
„Auto-Transport", sportul este o 
floare oultlvată eu căldura ini
milor des toț! iubitorii de mișcare, 
și, acesta este adevărul I...

Dumitru MORARU-SLIVNA

a

MASK rotundă
Centru! de pertoețlortare a 

cadrelor din mișcarea sportivă, 
împreună ou Consiliul muni- 
rtpal pentru educație flaieă »! 
aport, sub auspiciile univer
sității eultural-științifiee, din 
București, ersaniseașă țn wua 
de ti mal iași, orele 18,M, to 
gala Bailee, masa rotundă eu 
tema i „Potențialul sportiv a> 
eluburilar pueureșteno pentru 
j,0, din 1888». papțioipă eon- 
duoeraa oghinetoiui metodic si 
apeelallști al globului sportiv 
eiimola, Beabațertie vor ti Bonduse de eenf. de. Nieu 
Alene.

In tentă țara conti
nui vlniarea noului LOZ 
AL AUTOTURISMELOR 

emisiune ipeelalâ li
mitată. Se atribuie elștl- 
puri suplimentare din 
lend special, In frunte 
eu autoturismele TRA- 
PANT, Preeurațbvă el» 
mal multe bilete I

11

1 <
l >

pans.ru


MUNCA EU, ORDINEA Șl NSOPIHIA, CERINȚE 
OBIIGATORII PENERU IIBȚINEREA PEREEIRMANȚEERR

IA n complexul proces instructiv-educativ 
al performerilor, pentru a se atinge 
înalte cote valorice, așa cum se su

bliniază și in Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al partidului, 
adresat Conferinței pe țară a mișcării spor
tive din anul 1982, se impune realizarea 
unor condiții indispensabile, fără de care, 
oricit de talentat ar fi sportivul, randamen
tul său va fi mult diminuat, dacă nu chiar 
anulat. Aceste condiții se cheamă : DISCI
PLINĂ, PASIUNE, DĂRUIRE, SPIRIT DE 
INIȚIATIVA. Aceste calități sint specifice tu
turor celor care au ajuns în 
sportului.

virfut ierarhiilor

EXEMPLE
muncă oa- 

Si ordine 
ne-a demon- 

profesor-antrenor 
pînă mai ieri, 

din Slobozia... 
cunoscut cu ani în 
într-o comună din 
Ialomița. Grivita se 

o competiție de 
O alergare de cros în 

adunase anroane în- 
asezare.

Ce înseamnă 
sionată. disciplină 
în activitate, 
strat un 
necunoscut 
Ion Neacșu 
L-am 
urmă, 
județul 
numește.la 
masă, 
care adunase aproape 
treaga așezare. Sute de copii 
si tineri, precum si oameni mai 
în vîrstă. A fost, 
fel. un spectacol 
tru o localitate în 
(atletismul) făcea 
Ajutat de primar, 
cialităti ale 
Ion 
vingă 
carii, 
a sportului.

A reușit mai mult. Si 
tunci. si la concursurile 
masă care au urmat, el 
selectat copiii si tinerii 
mai dotați pentru 
tru atletism, si-a 
..atelier**, 
mului 
figurat 
cest
Corina 
frunte 
Chidu, 
tivă. i 
(acum 
resti). 
Cătălin

într-un 
inedit pen- 

care scortu! 
primii pași, 
de alte ofi- 

comunei.
Neacșu a reușit să 

despre utilitatea 
a exercițiului

orof. 
con- 
miș- 
fizic.

a- 
de 

și-a 
cei 

sport, oen- 
atletism. si-a creat 

a pus bazele 
nucleu, care 

performanta.
atelier s-a 

Gîrbea, sulitasă de 
a tării, aooi Tudorita 

sprinteră de oersoec- 
ca $i Vincențiu Naghi 

la Dinamo Bucu- 
M ari lena Petcu și 

i Dumitrescu. de a-

un 
pri- 

a ore- 
Din a- 

„ridicat" 
, sulitasă 
apoi

Avem exemple numeroase, de la Nadia 
Comâneci la Ivan Patzaichin, de la Mircea 
Lucescu la Nicolae Nedef etc., care conduc 
la concluzia că nimic nu se poate obține 

fără o totală 
ți exemple si
la rindul lor, 
abdicarea de 

repercutează 
de disciplina,

fără muncă, fără disciplină, 
dăruire. Din păcate, există 
tuate la polul opus, care, 
demonstrează ce înseamnă 
la principiile eticii, cum se 
asupra performanțelor 
de pasiune în muncă.

Cîteva dintre aceste 
rele, ne propunem să 
prim-pianul atenției.

lipsa

exemple, bune ți 
le aducem acum în

s

DEMNE DE URMAT
semenea sulitasi de mare 
viitor ș.a. De bună seamă că 
este de admirat un asemenea 
profesor-aatrenor 
dind obstacolele 
in sport, intr-un 
tradiție șl. la vremea respecti- 

a muncit 
. ordonat, 

său și. in 
s-au re- 

văzind ati-
Rezultate-

care, sfi- 
inceputului 

județ fără

vă, fără condiții, 
cu sirg. disciplinat, 
a stăruit in efortul 
pofida unora care 
zumat să zimbeaseă i 
ta trudă, a reușit 1 
le obținute — seria de atleți 
si atlete lansate in perfor
manță. precum și tinerii pe 
care îi formează în continuare 
— reprezintă cea mai con
vingătoare mărturie. Dar Ia
lomița mai oferă un exemplu 
similar, cel al antrenorului 
Nicolae Mihăilescu. Și 
de la... mai nimic, a ajuns 
dea loturilor naționale 
scrimă f 
spectivă) 
astăzi, și 
PRIMA 
in proba 
ECHIPA

Cît de 
lomițenii 
sport cum se arată 
dacă aceste 
de muncă 
ciplinată. 
urmate și 
Din păcate, 
tive locale 
lor tehnice din județ condi
ții bune pentru a-și desfășura

munca de selecție și pregătire, 
inclusiv o bază materială co
respunzătoare, majoritatea din
tre acestea se complac într-o 
prelungită atitudine de como
ditate. în locul dorinței firești 
de afirmare, de valorificare de
plină a puternicului potențial 
școlar existent în județ, întîl- 
nim, prea des, fel de fel de 
scuze și performante mediocre. 
Sigur, 
băitescu'
nie, 
pentru 
dornic 
stească 
bncure 
un asemenea efort merită fă
cut.

„experiența Neacșu și Mi- 
presupune străda- 

renunțări. Dar 
tehnician tinăr, 
afirme, să cin- 
de muncă, să se 

tuturor.

căutări, 
un 

să se
locul

de prețuirea

APLAUZE PENTRU ACEȘTI
OAMENI DE NĂDEJDE...

el. 
să 

loturilor naționale de 
(seniori și de per- 

sporiivi consacrat! 
să promoveze in 

DIVIZIE a tării, 
de sabie. PRIMA 

din Ialomița.
mult s-ar bucura ia- 

■ mari iubitori de 
a fi — 

două exemple 
stăruitoare, dis- 

ordonată. ar fi 
de alți antrenori, 
deși organele spor- 
au asigurat cadre-

Tiberiu STAMA

De ce a fost mai plini du
minici dimineața sala Olim
pia din Timișoara ? Meciuri 
atractive de handbal fuse
seră programate și in zi
lele celelalte. Duminică, insă, 
toate... „recordurile* au fost 
bătute. Un ac daci aruncai în 
tribune nu cădea pe jos, iar 
pe afară sute și sute de iubi
tori ai sportului încercau să 
intre, să fie și ei martorii u- 
nui eveniment deosebit : re- 
intilnirea cu fostele glorii 
ale handbalului nostru mas
culin, cu marii sportivi care in 
anii ’70—’74 au 
de tot, 
realizate 
nostru.

De o _ _________
Steaua — Dinamo, de cealaltă 
parte Politehnica 
două echipe 
foști sportivi, 
ABSOLUT TOȚI, 
nădejde ai societății noastre, 
ingineri, medici, 
ofițeri superiori 
de răspundere, 
căror copii 
minunindu-se, 
tinerețe „tăticu* și cît de bine 
juca si încă mai joacă și azi 
handbal. Publicul timișorean, 
cald ca întotdeauna, a a- 
plaudat cu putere fentele lui 
Gațu și Marinescu, paradele 
portarilor Penu și Biriescu, 
șuturile lui Kicsid și Gunesch,

făclia 
atunci

parte

purtat sus, sus 
performantelor 
de handbalul

o combinată

Timișoara, 
formate din 

azi TOȚI, DAR 
oameni de

profesori, 
cu munci 
părinți ai 

aflau. poate 
ce făcea prin

pătrunderile 
lui Mihal 
Adrian Oțoiu 
l-am admirat 
și sutele de 
plaudau in picioare, 
ei un exemplu, care 
iau munca, pasiunea pentru 
sport, perseverenta cu care 
au luptat să atingi culmile 
măiestriei sportive. Șt a- 
ceasta firi să neglijeze nici 
un moment latura profesionali 
a activității lor. Pentru ci 
inginerii Gațu, Penu, Gunesch 
sau Biriescu, medicii Mihal 
Constantinescu «au Ștefan Ro- 
mânu, profesorii Adrian O- 
toiu sau Virgil Teacoiu, o- 
fițerii (și ei profesori !) Mihal 
Marinescu sau Teodor Coa
să, antrenorul lotului re
prezentativ (și el profesor), 
Radu Voina, tint azi, ca și 
în trecut, respectați la fel ca 
pe terenul de sport atunci. 
Sint oameni căliți la tem
peratura înaltă a marilor 
performanțe, oameni care și 
in viața de toate zilele au 
purtat aceleași caracteristici 
ca atunci cind jucau încintind 
tribunele : muncă fără preget, 
cinste, dăruire, corectitudi
ne, ambiție. Felicitări clubului 
Politehnica Timișoara pentru 
că ne-a oferit prilejul de a ne 
reîntilni cu ei.

inteligente ala 
Constantinescu, 

sau Radu Voina. 
alături 
tineri

ie sutele 
care-i a- 
vizind In 
le prețu-

Calin ANTONESCU

CLIMAT DĂUNĂTOR MUNCII DE CALITATE

RESPECTUL FĂTA DE ADVERSAR
RESPECTUL FATĂ UE TINE ÎNSUTI

Meci de fotbal de mare miză, 
săptămina trecută, 
pitală. Semifinala 
Sportul studențesc — Steaua. 
Militarii conduc cu * *
țează. Vor revanșa pentru cele 
două infringeri din cam
pionat. Și in min. 33 o cursă 
excepțională a vitezistului, a im
petuosului Balint. A pornit 
nălucă de la centrul terenului, 
a trecut printre mijlocașii stu
denților, a mai venit și Ior
gulescu, omul care l-a anihi
lat pe celebrul Rossi, dar Ba
lint trece, în stilul lui. și în
scrie, e 2—0 pentru Steaua, 
zarurile s-au aruncat „Un 
fundaș ca Iorgulescu n-avea 
voie să-l scape pe Balint, 
oricit de vijelios ar fi fost el. 
tl putea opri prin fault*, 
a venit o voce, poate două, 
poate mai multe... „L-aș fi 
putut opri, sigur că l-aș fi 
putut opri, a venit replica lui 
Gino 
putut 
tut arunca in el, să zicem, insă 
la viteza lui, vă dati seama ce 
ar fi insemnat un contact ?! 
Ar fi însemnat să-l accidentez, 
să-l trimit la spital, poate 
in ghips, și important este ca 
Balint să joace, face parte din 
lotul național. Și chiar dacă 
n-ar fi făcut parte din lotul 
național, nu aș fi ales solu
ția unui fault grosolan. Mai 
bine un gol primit, decit un 
adversar vătămat !“ Cuvin
tele lui Iorgulescu reflectă o 
corectă atitudine fată de 
sport, fată de lupta din arenă. 
Gino Iorgulescu a readus in 
discuție problema respectului 
față de adversar. față de 
lupta sportivă, temă adesea 
uitată in focul disputei. Ad
versarul trebuie respectat, 
duelul cu el trebuie purtat 
cu armele fair-play-ului, 
valoarea trebuie contracara
tă. numai prin valoare, fără 
violență, fără vreun ele-

in 
de

Ca- 
cupă

1—0. For-

Iorgulescu. L-aș 
faulta, m-aș fi

fi 
pu

ment care să umbrească 
morala sportului. Iorgulescu 
s-a dovedit un adevărat atlet, 
care știe că lupta reușește mai 
ales celor care iubesc mai mult 
frumosul, adevărul luptei, 
decit succesul cu orice preț 
Sportul studențesc a pier
dut acei meci, însă căpitanul 
ei de 
Gino 
o stea

echipă, internaționalul 
Iorgulescu. a ciștigat 
pe epoleții sportivității!

Mireeo M. IONESCU

Discordia, tolerarea abateri
lor de la programul riguros de 
muncă, gîlceava. indisciplina și 
lipsa de respect reciproc sint 
dușmani deosebit de cruzi ai 
performanței. ai activității 
unui colectiv. Ne-au oferit ar
gumente în sprijinul acestei 
afirmații mai multe diviziona
re „A" feminine de volei pe 
parcursul campionatului. dar 
mai ales la turneele finale, 
desfășurate de curînd la Rm. 
Vîlcea și Bacău. Ne vom opri 
insă doar la exemplul furnizat 
de Universitatea Craiova...

Această echipă, revenită în 
prima divizie și serios întărită 
din start, prin remarcabilul 
succes obținut la examenul de 
admitere din toamna trecută 
de cîteva voleibaliste bune, 
cum sint Iuliana Enescu (de la 
Farul), fostă internațională A. 
Carmen Cuejdeanu (de la Pe
nicilina) și Monica Șușman (de 
la Calculatorul), componente 
ale lotului național actual, Ma
rinei» Buzdugan (de la Flacă
ra roșie). Tanța Drăgoi (de la 
Chimpex) — toate provenite, 
deci, de la echipe de „A", 
precum și alte tinere remarca
te la finala campionatului na
țional de junioare de anul 
trecut : Aurelia Dobre. Ga-

briela Dumitrescu și Eugenia 
Cotescu, din pepiniera craio
veană (de cîțiva ani în prim- 
plan) și Mariana Miron, de la 
C.S.Ș. 1 Constanța. Cu atîtea 
întăriri, echipa craioveană tre
buia, evident, să lupte pentru 
titlu, locul 5 ocupat în final 
fiind mult sub posibilitățile 
lotului. Universitatea a oscilat 
între prestații bune și foarte 
slabe, vădind o pregătire dis
continuă, după toane, și obți- 
nînd rezultate după toanele sale 
și ale adversarelor. Lămuririle 
mersului ei sinuos au devenit 
mai explicite in turneul final 
și au cauze mai profunde de- 
cît, să zicem, simpla delăsare 
în pregătire, în anumite mo
mente. La echipa 
lucrurile slau îngrijorător 
rău in ceea ce 
tul etic, viața 
unor jucătoare 
de exigență a
nice (și a secției) față de acest 
aspect. in învrăjbiri pe banca 
tehnicierilor și in lot, in ati
tudini care nu prea cinstesc 
culorile clubului.

Cel care au fost prezenți la 
turneul final au asistat la 
scene penibile pe banca echi
pei craiovene. între antrenorii 
I. Constantinescu și R. Enescu.

craioveană 
de 

privește clima- 
personală a 

și totala lipsă 
conducerii teh-

(insemnînd controverse, jig
niri în auzul publicului spec
tator. drept pentru care arbi
trii au trebuit să-l trimită pe 
ultimul în tribună), au sesizat 
tocmeli și refuzuri de a intra 
In teren din partea „rezerve
lor", acuzații de vinzare de 
meci aduse unor jucătoare, la 
înfrîngeri, în general atmosfe
ră Indecentă și de bîrfă care 
nu poate duce la nimic bun. 
Un colectiv scindat, cu preo
cupări puține pentru o muncă 
temeinică, serioasă, explică mai 
clar evoluția sub orice critică 
a sportivelor de lot, Carmen 
Cuejdeanu și Morica Șușman 
(ambele scăzind uimitor de 
mult față de nivelul anului 
trecut) și le pune serios sub 
semnul intrebării perspectivele 
ca voleibaliste. După cum, 
dacă acest climat de muncă și 
viață continuă, dacă clubul șl 
federația nu vor face ordine 
la această echipă, viitorul spor
tiv al tinerelor abia intrate tn 
colectivul voleibalistelor va fi, 
desigur, primejduit. Căci, in
tr-un asemerea climat, 
pierde obișnuința muncii 
calitate, dorința afirmării, . 
siunea ; și, ca urmare, valoa
rea sportivă...

Aurelian BREBEANU

vor 
de 

pa-

A

CIND INDISCIPLINA PUNE „CROSA LA PATINĂ<6

De cînd la Galați a fost construit „Pa
latul de gheață**, hocheiul a început să 
prindă rădăcini, devenind unul din spor
turile cu priză, mai ales că bunele re
zultate n-au întîrziat, numeroși sportivi 
de valoare crescînd în decursul anilor 
în „grădina** gălățeană. O dovadă că 
aici se lucrează cu pasiune este și faptul 
că la nivelul juniorilor există perma- 
nent generații cu jucători talentați, cea 

— mai recentă performanță fiind cîștigarea 
titlului republican, precum și prezența 
multora dintre elevii antrenorilor Sorin 
Ciubotaru și Virgil Gheorghe în lotul 
reprezentativ.

Dar. în momentul de față, marele „of“ 
al gălățenilor și al celor de la clubul 
Dunărea îl constituie echipa de seniori. 
Plecată la drum cu 26 de sportivi, sub 
conducerea antrenorilor Ion Tiron și 
Octavian Corduban, ea a ajuns după 
30 de etape pe ultimul loc in clasament 
și doar meciul de baraj a salvat-o de 
la retrogradare în grupa secundă a Di
viziei „A".

Ce a determinat această comportare 
nemulțumitoare în campionatul de curînd 
încheiat ? Concluzia este una singură : 
INDISCIPLINA. Ește drept, pe parcurs, 
Doru Crăciun și Gabriel Hriscu au plecat 
la Dinamo (ultimul a revenit, dar sus
pendat de club pe 2 ani), Adrian Liga 
iși satisface stagiul militar. Leonard Bă- 
jenaru a fost reținut de sarcinile de

producție, iar Mihai Brandabur s-a re
tras la jumătatea competiției, iotul re- 
ducîndu-se, deci, substanțial, dar cauza 
principală a comportării necorespunzătoa
re. după cum se subliniază și în mate
rialul de analiză, a fost : „indisciplina 
manifestată de unii sportivi care au mai 
rămas in lot, ceea ce a dus echipa pe 
ultimul loc 
noi, la „cei 
cei plecați, 
s-a adăugat 
a participat 
porar scos din lot, că Viorel Liga nu 
s-a prezentat la antrenamente șl s-a 
renunțat la serviciile lui, că Dan Chi- 
riță, ca urmare a actelor de indiscipli
nă, a fost exclus din echipă la turneu) 
final al „Cupei României**.

Dar, cu toate „lecțiile** date jucători
lor menționați, cel rămași în tot au 
continuat să facă ce doresc : Stanciu, 
Chiriță, Mocanu, Antohi au venit facul
tativ la antrenamente ; Stanciu, Berdilă, 
Marcu, Dima, Antohi, Mocanu au fost 
campioni ai nervozității, echipa fiind 
penalizată cu 536 minute ( I) ; Burada, 
Mocanu, Stanciu, Ciobanu, Chiriță ș.a. 
au fost găsiți in stare de ebrietate In 
ajunul meciului de baraj cu I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe ; „unii sportivi (Antobi, 
Mocanu, Chiriță Berdilă) au subminai 
rezultatele echipei prin prestații foarte 
slabe de la joc la joc“ etc., etc. Se ob-

in clasament**. Subliniem 
rămași în lot“. pentru că la 
dintr-un motiv sau altul, 
și faptul că Ion Berdilă nu 
la două turnee, fiind tem-

servă faptul că unele nume revin cu 
insistență în prim-pianul indisciplinei I 
Urmare firească — comportarea nesatis
făcătoare pe tot parcursul sezonului cu 
„cele mai slabe rezultate din 
vreme**, după cum afirma și 
Barbălată, vicepreședintele secției.

De curînd a avut loc o atentă și se
rioasă analiză, cele spuse cu acest pri
lej constituind sinteza cauzelor care au 
dus la eșecurile echipei gălățene : „Nu 
plecarea unor sportivi a fost cauza prin
cipală a comportării necorespunzătoare, 
ci indisciplina și disensiunile dintre 
antrenori și jucători**, „Neînțelegerile 
sint datorate antrenorilor care nu și-au 
îndeplinit misiunea de educatori". „Chiar 
și fără acești jucători se puteau face 
lucruri bune", „Antrenorii poartă cea 
mai mare parte din vină", „Biroul sec
ției și antrenorii au stabilit măsuri, dar 
ele nu au fost duse la îndeplinire, din
ei u-se dovadă de lipsă de fermitate", 
„Am pierdut din cauza indisciplinei**...

Evident, această suită de greșeli nu 
putea rămîne fără urmări. Se impuneau 
măsuri menite să conducă, în viitorul 
sezon. Ia indreptarea situației. Ele au 
fost luate și sperăm că-ș> vor dovedi 
curînd eficiența.

Sint multe lucruri de îndreptat în ho
cheiul gălățean. Echipa Dunărea are 
posibilități reale de a se număra prin
tre competitoarele de valoare, dar pen
tru aceasta este nevoie să renunțe la 
acest balast care se numește indiscipli
nă și care pînă acum l-a pus... „crosa 
Ia patină" !

ultima 
Stanciu

Emanuel FANTANEANU



Patru decenii de viață

SPORTUL-IN PAS CU ÎMPLINI
L2 LA APROAPE NIMIC, LA PODIUMUL ÎNTRECERILOR INTERNAȚIONALE»

TRADIȚII AMPLIFICATE Dl VICOA
centru

De cite ori revii în Brăi
la, găsești ceva nou I „Ora
șul fetelor frumoase" are o 
altă haină, impresionînd nu 
numai prin dezvoltarea in
dustrială. dar oi prin mo
derna urbanizare, rapidă și 
amplă in așa măsură incit 
noul oaspete are nevoie de 
un ghid, ca să se descurce. 
Pentru reporterul sportiv, 
care credea că știe totul — 
pentru că a mai fost de a- 
tîtea ori la Brăila —, „ghizi" 
i-au fost Ion Diacomatu și 
Victor Șerb, președintele și, 
respectiv, secretarul Consi
liului județean pentru edu
cație fizică și sport, oameni 
sub ochii cărora „geografia 
sportivă" a județului s-a 
Îmbogățit an de an, mai ales 
ta ultimele două decenii.

Dar, pentru o evaluare 
reală a ceea ce Înseamnă 
AZI, trebuie să ne întoar
cem cu ani ta urmă și să 
vedem ce a fost IERI la 
Brăila și în celelalte locali
tăți ale acestui județ. Cifre
le din caseta alăturată vor 
constitui suportul vorbelor

noastre, aprecieri bazate pe 
ce am văzut și pe mărturi
ile oamenilor acestor locuri.

In perioada dinainte de 
război, perioada de tristă a- 
mintire a cartierului „Brăi- 
liței", din care trebuia să 
te ferească— „cel de sus” 
ca să scapi teafăr, sportul 
era la tademtaa unui grup 
restrîns de oameni, mai 
mult de al acelora din ju
rul străinilor care poposeau 
sau lucrau, ta portul Brăila. 
Se juca fotbal, se Înota ta 
Dunăre, ta cursele de fond, 
se practica boxul. Pentru 
copta Si tinerii Brăilei, pen
tru masa mare, sportul era 
o necunoscută. Cine să le fi 
Îndrumat pașii 7 Cei 4 an
trenori care erau ta Brăila 
ta 1944 7 Sau cei 8 profesori 
de educație fizică 7 Cele 17 
echipe — cele mai multe de 
fotbal — erau „pregătite" de 
amatori.

După Eliberare, aportul 
brăilean a intrat pe un fă
gaș nou. Brăila sportivă a 
început să fie orașul cicliș
tilor lui Nae Oțeleanu, care
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Imprasnătau mereu loturile 
național*» de juniuZi și se
niori, al boxerilor de re- 
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Brăilenii au destule 
drească cu sportivii 
manțele obținute de 
rezonanță s-au înscris in cartea de o- 
noare a sportului românesc. Și brăilenit 
i-au iubit pe toți deopotrivă, pentru ta
lentul și dăruirea lor, pentru izMnzile 
de pe marile scene ale întrecerilor spor
tive.

Și, totuși, un nume, parcă, le e astăzi 
cel mai drag. Anișoara Cușmir-Stan- 
ciu. Vicecampioana mondială ți RE
CORDMANA LUMII la săritura in lun
gime.

De ce ?
Pentru că fata aceasta, care sare cit 

băieții și mai mult decit toate fetele 
din lume, ESTE DIN BRAlLA 1

In orașul de la Dunăre, atletismul nu 
e un intrus. " ' 
lansat 
Panait, 
Oprea, 
Dragu.

Dar
Ion Leu, profesor la Clubul sportiv șco
lar, a tnceput să lucreze cu o fetiță care 
se numea... Anișoara Cușmlr.

O dată cu scurgerea timpului, cen-

motioe >4 se min- 
lor și eu perfor- 
aceștia. Nume de

Atei s-au format și s-au
săritoarea in lungime Cina
săritorul In înălțime Doru

aruncătoarea de suliță Rodica

într-o zi, harnicul antrenor

***********

»** » »*» » » »* »1»iiiI

1983. eleva 
Bucu-ețti,

Intre timp, saltul Anișoarei a devenit 
spectaculos, apoi realmente uimitor! 
La 4 iunie 1983 Anișoara a sărit 7.43 m, 
NOU RECORD MONDIAL, recordul a- 
nului 2 000, cum au spus specialiștii, 
performanță care a făcut incon;u-ui 
lumii, iar din Anișoara Cușmir un Bob 
Beamon al atletismului feminin.

„Sate Anișoara Cușmir — România ! 
Pe orice stadion din lume, ciad craini

cul anunți acest lucru, ochii spectatori
lor se îndreaptă spre groapa de sări
turi.

...Sare Anișoara Cușmir — România, 
recordmana lumii I Fata plecată din 
frumosul oraș dunărean cu care, pe 
bună dreptate, brăilenli se mlndresc.

La Brdila < început ZBORUL ANI- 
SOAREI /-
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Complexul de înot ți tMtvri fri timptr! unor concursuri de nivel național

letismul Anițoarei Cușmir 
iși continuă tradiția prin 
frumoasele rezultate ale ti
nerei alergătoare Daniela 
Matei, acum doi ani campi- 
ană balcanică la 400 m. 
Jți brăileni care s-au a- 
irmat in sportul de per- 
ormanțâ stat Constantin 
eael, campion mondial la 

K4 in 1933, inotătoarea Lau
ra Sachelarie, gimnasta Da
niela Saulea. „Fiu al Brăi
lei" este și fotbalistul Ti- 
liboi, care anul trecut a a- 
juns cu Universitatea Cra
iova pină în semifinalele 
Cupei UE. FA. în anii din 
urmă, natația a pătruns a- 
dinc in viața sportivă a ora
șului. Era aici un paradox : 
ta orașul de pe malul Dună
rii nu se tăcea natație be
at de agrement, ta apele 
fluviului, fără antrenamen
te specifice și cronometru. 
Acum, înotul și săriturile au 
aid un frumos și modern 
complex, cu bazin acoperit 
de 25 de metri, bazin olim
pic descoperit, platformă de 
sărituri, care stau la dispo
ziția Clubului sportiv șco
lar eu profiL Și atletismul 
are un stadion al său.

Vorbind de baza mate
rială, indispensabilă perfor
manței, sâ amintim de tot 
ce s-a făcut ta „Parcul mo
nument" al orașului, un a- 
devărat parc sportiv, unde 
se află Stadionul municipal, 
cu 25 000 de locuri, moder
na sală polivalentă, cu 2 100 
de locuri, cele 8 terenuri de 
tenis, apoi de complexul 
pionierilor, cu terenuri de 
handbal, tenis și volei, de 
complexul pentru handbal, 
volei și baschet de la C.S.Ș., 
de terenurile de tenis din 
Grădina publică (8 la nu
măr), unul de handbal și 
altul de volei, de frumoasele 
amenajări sportive din sta
țiunea Lacul Sărat, de Sta
dionul de la lanca și de ba
za nautică de la Blasova, 
pentru caiac-canoe. Sutele 
de baze sportive de azi tm- 
pinzese județul Brăila, care 
pină la noua Împărțire te- 
ritorial-administrativă a țării 
a stat ta umbra orașului de 
reședință Galați. Pe aceste 
noi și frumoase baze iși 
desfășoară activitatea spor
tivii celor 227 de asociații 
sportive, iau parte la ma
rile competiții de masă, des
fășurate sub genericul com
petiției naționale „Daciada", 
care și ta județul Brăila a 
Însemnat, eu adevărat, o e- 
malație in viața sportivă a 
orașului șl județului, mărtu
rie fiind zecile de mii de 
participant! la întrecerile de 
la nivelul asociațiilor. Din 
rindurile lor „Iși trag seva", 
Iși completează mereu efec
tivele cele 552 de echipe 
participante în competițiile 
de nivel orășenesc, județean 
san republican, în Diviziile 
„A" și „B". Din rindurile 
lor vor crește noi perfor
meri, care să continue fru
moasa tradiție a sportului 
brăilean, a lui Mircea Do- 
brescu, Anișoara Cușmir...

Constantin ALEXE

Vatră de istorie, 
de cultură, cetate a știin
ței, Clujul a fost și 
deschizător de drumuri 
activitatea de educație fizi
că și sport Pe meleagurile 
Transilvaniei. Stau mărturie 
înființarea, cu mai bine de 
un veac in urmă, mai exact 
ta 1872, a primei asociații 
de gimnastică și scrimă, 
organizarea celor dinții 
concursuri In 1883, cu 19 
mărșăluitori la start, și la 
17 mai 1884 (s-a împlinit, 
deunăzi, secolul !). întrece
re cu public, cu probe de 
alergări, aruncări, garduri, 
cu box și lupte. Cele dinții 
meciuri de fotbal s-au jucat 
ta anul al doilea al seco
lului nostru, intre studenții 
Institutului agronomic și cei 
ai Academiei comerciale. 
Pentru ca fn octombrie 1919 
să se pună bazele Clubului 
sportiv Universitatea, cu 
secții de fotbal, atletism și 
natație. în conducera căru
ia intrau intre alții, 
Iuliu Hațieganu. prof. 
Iuliu Moldovan, prof. Ale
xandru Pop C. Tătaru, 
Silviu Dragomir

Sint, fără îndoială, 
mente cu semnificația 
vorbind de un mare entu
ziasm al începuturilor, demn 
de tot respectul. Dar ce 
comparație, ce alăturare poa
te fi făcută între roadele 
acelui entuziasm al pioniera
tului și cu totul remarca
bilele realizări ale anilor noi 
ce au urmat istoricului act 
al Eliberării, cu deosebire în 
ultimele două decenii ? 
Frumoasa tradiție nu a în
semnat decit un punct de 
plecare în integrarea orga
nică a sportului, exercițiu
lui fizic, mișcării ta viața 
omului, a tuturor oameni-

lor din Clujul modern, care, 
de-a lungul anilor, a dat 
sportului românesc atîția 
mari performeri, in frunte 
cu atletul Ion Moina, pro
fesorul universitar de azi...

Apropo de sărbătorescul 
bilanț, județul iși prezintă 
salba 
du-le 
patru 
du-se ___
campioni mondiali, 22 de
campioni europeni, 105 de 
campioni balcanici — la se
niori sau juniori. Dincolo de 
această panoplie, de limba
jul sec al cifrelor, se gă
sește, desigur, investiția de 
muncă, pasiune, talent a 
sportivilor și antrenorilor, 
dar nu trebuie uitată vreo 
clipă baza care a făcut po
sibilă fiecare reușită. O ba
ză umană Insemnind — ca 
să apelăm din nou la cifre, 
recente și sugestive — an
grenarea ta 1983, sub fal
durile „Daciadei", In astip<

de medalii, arătîn- 
mai cu seamă pe cele 

olimpice, mindrin- 
apoi cu 12 titluri de

dr. 
dr.

vitatea de masă, a peste
85 000 de elevi, 12 000 de 
■tudenți. 88 000 de oameni al

1 v h

Tribunele pline — freamătă cind joacă fetele de M 
Universitatea. Mai ales la un meci din Cupa campionilor 
europeni, ca in această imagine, eu Magdalena Pall tub 
panou, fructificind... Foto : Ioan LESPUC
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Baschetul te află, la poalele Feleacului sau in a- 
propiere — în zonă, la el acasă. E firesc, veți spune, 
intr-o așezare străveche dar cu atîția tineri, In ime
diata vecinătate a sălilor de clasă sau amfiteatrelor $i 
nimic nu poate sugera mai bine relația dintre tradiție 
șt realitatea prezentului decit povestea acestui foc „in 
variantă clujeană". Pentru că, dacă de la un timp în
coace, in baschetul nostru feminin, e.„ vremea Univer
sității Cluj-Napoca, de bună seamă că laurii campio
natului national au încununat mai mult decit o e- 
chipă, ei au răsplătit o pasiune, o idee eu rădăcini 
adinei

A fost, mai întii, nu se putea altfel, un campionat 
școlar, centrul activității fiind și in acei ani de înce
put, o bună perioadă, in mediul tineretului studios. 
A urmat apariția unei salbe de echipe muncitorești, a- 
tunci cind sportul pentru toți a început să devină o 
realitate. Ferar-Metalul, Textila, Spartac, C.A.M., Vic
toria, Olimpia. Primul campionat orășenesc și-a de
semnat invingătoarea in ’47. Se numea Dermata, care 
avea să participe la divizia națională, clasindu-se pe 
un loc V. Lansîndu-le, practic, pe surorile Margareta 
și Elisabeta Cristea, pe Ilona Rostaș in reprezentativi. 
C.S.U. și Metalul au ținut, la rîndu-le, steagul ^,in 
„A", pentru ca fetele de la Știința să reușească marea 
afirmare prin cele două titluri cucerite in 1953 și 1954.
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ILE SOCIALISTE ALE PATRIEI
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VREMURILOR NOASTRE NOI

• Cluburi sportive
1944 1965 1984 14 7 15

• Asociații sportive 28 359 530
• Secții afiliate 52 334 475
« Sportivi legitimați 2118 7717 19 740
• Sportivi clasificați ■B 1172 2 324

— maeștri emeriți — 5 10
- maeștri ai sportului 31 53
— candidați olimpici — — 45
- categoria 1 — 151 204
- categ. a ll-a și juniori — 1859 2075

• Profesori educație fizică 32 240 471
# Antrenori 14 98 137

Instructori sportivi «4 866 1153
s Campioni naționali 22 54 68

Recorduri naționale « 28 54
• Sportivi in loturi naționale 21 137 185

Arbitri 56 • 768 1254
• Centre de inițiere ț

copii fi juniori - 18 42
■" " 'wwmwiwiro'"..................

PERFORMANTELE UNEI VETRE DE ISTORIE
Plaiurile mehedințene sint 

prezente in primele file ale 
istoriei neamului nostru. 
Ruinele podului Iul Apolo- 
dor din Damasc îți amîn- 
tesc de cohortele lui Traian, 
care au trecut Danubiul pe 
la Drobeta și-apoi, prin 
Dierna (Orșova), s-au în
dreptat spre capitala tui 
DecebaL Cetatea Severinu- 
lul Iți amintește de hronicul 
lui Mircea cel Bătrin, în 
care acesta se intitula.- „și 
stăpin al Severinulul și al 
Țării Românești pină la 
Marea eea mare*. Vestigiile 
istorice de la Strehaia iți 
vorbesc despre Mihai, fost 
binișor aid, înainte de a 
deveni „Viteazul*. primul 
făuritor al unirii tuturor 
românilor. De la Padeș la 
Cerneți drumul păstrează 
urmele pandurilor lui Tu
dor Vladimirescu. Iar cartea 
lui Ion Grecea „La porțile 
Severinulul* îți vorbește 
despre luptele din august 1944.

Dar Mehedințiul și-a scris

chingi de oțel și beton, ge
nerează luceferi de putere 
și lumină, „Insula cetate* 
(Ada Kaleh) a dispărut sub 
ape. ca și colții de stîncă 
al Porților de Fier, ca și 
vatra anticii Dierna. renăs
cută mai sus cu chipul Or- 
șovei moderne. Și chiar în 
zilele noastre ruinele podu
lui lui Traian sînt mutate 
pentru a le feri de apele 
bătrânului Danubiu. car? 
vor crește în urma naște
rii noii hidrocentrale, crea
toare de luceferi, cea de la 
Ostrov, aflat la 85 de km 
aval de Drobeta Tr. Severin.

— Transformările Indus
triale din acești 40 de ani, 
care an trecut de la Eli
berare, ne spunea tovarășul 
Constantin Stoica, secretar 
al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., au creat 
posibilități largi de dezvol
tare și sportului mehedin
țean. In această direcție 
s-a pornit de la realizarea 
de baze sportive. Drobeta 
Tr. Severin are o modernă

******^ 
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„Sărbătoarea
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1944 1965 1984

• Asociații sportive 8 136 244
• Secții afiliate 14 156 316
• Sportivi legitimați 401 1570 4507
• Sportivi clasificați 

- maeștri ai sportului 2
- candidați olimpici — . — 3
- categoria 1 — 5 54
- categoria a ll-a 65 143
— juniori O 104 317

• Profesori educație fizică 5 64 166
• Antrenori 3 14 52
• Instructori sportivi 59 111 304
• Arbitri 8 154 285
• Campioni naționali - — 14
• Echipe divizionare 1 3 15
• Sportivi in loturi naționale 2 14
• Sportivi in loturile olimpice - - 4

liliacului".
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Geo RAEȚCHI

disciplinelor 
ora actuală 
largă. Cu

prac- 
în ju- 

totul, 
sport,

clubu- 
Viito- 

Atletic 
apoi 

Turda.

este un județ al 
„caracteristica in

activități sportive 
remarca, cu marea

ani. Astfel, dacă
Municipal s-a 

în 1960, celelalte 
pentru sport din

fiind de nivel interna- 
de selec- 

periodic. 
efectivele, 

cazul, spre

Sîrmei Cîmpia

Plecînd de la

cli din întreprinderi și 
tuții, aproape 30 000 de 
eni ai muncii din coope- 
i meșteșugărească și 
iul rural, plus 110 000 
participant la turismul 
masă. Locul patru în 
imentul general al marii 
BKiții naționale nu este, 

urmare, defel întîm- 
>r. După cum, la spor- 
de performanță, tot în 
ul .ipaciadei", clujenii 

impus la discipline 
um haltere, lupte, pa- 
I viteză și artistic, bas- 
, situîndu-se pe poziția 
isea Jjc ierarhia gene- 

presi^Bntă a fost și 
oltarea bazei materiale' 
ltimii 
ionul 
gurat 
trucții 
-Napoca, inima județu- 
au fost ridicate după 
: Sala sporturilor în 

Bazinul olimpic in 
sala de tenis de masă ■ — cuprinderea elevilor, stu

denților, celorlalte categorii 
de tineri în activități con
tinue. Nu există, practic, un 
Iot național din care să 
lipsească clujenii, chiar dacă 
unii nu mai poartă acum 
culorile lui „U“ sau ale al
tor cluburi de aici. Plecînd 
de la tradiție, privind eu 
mindrie la tot ce s-a fățut, 
sintem pe deplin conștienți 
eă se poate mai mult, la 
toate nivelurile".

H 
țional. Acțiunile 
ție, desfășurate 
împrospătează 
așa cum a fost 
pildă, al cuprinzătoarei eva
luări a talentelor din 1981, 
cu 46 000 de elevi vizați, 
între unitățile beneficiare — 
Universitatea, C.S. Munici
pal, Voința, Clujeana, dar 
nu în ultimul rînd 
rile sportive școlare 
ml, Locomotiva, C.S. 
— din Cluj-Napoca, 
acelea din Dej, 
Gherla. Să amintim și cîte- 
va dintre unitățile remar
cate în activitatea de ma
să : Someșul, Clujeana, In
dustria 
Turzii.

Clujul 
tinereții, 
tregii 
fiind — 
sa experiență, Nicolae Mu- 
reșan, președintele C.J.E.F.S.

981. Iar Ia Dej, bazinul 
er liber funcționează 
■83.
leta 
e la 
este 
32 de ramuri de 
intre ele prioritare, iar 

de înaltă performanță 
tisn> box. haltere, înot, 
îaj viteză). Trei secții 
pice activează la Uni- 
itatea (atletism), Clubul 
tiv municipal (box) și 
-Clujeana (haltere), alte

sportiv. In 1944 ar 
tării — C.F.R. Ta 
din Orșova — car 
die un deceniu de

Dar mehedsnțer.u au descoperit „cheia fermecată’ 
a succeselor, treapta de aur pentru lansarea spre 
performanță ți, totodată, a buiririi sănătății ma
selor populare : sportul pentru toți, concretizat ta 
festivaluri sportive, cărora le-au dat denumiri poe
tice. Denumiri legate de istorie sau de plaiurile 
județului, cu frumuseți de basm : „Sărbătoarea 
liliacului* de la Pcnoarele, unde se află cunoscu
tul „pod* din earstul mehedințean, „Sărbătoarea 
salcâmului*, de la Stirmina, Sărbătoarea teiului* 
de la Strehaia și altele. Au valorificat valențele 
oinei, sportul nostru național, creind „Cupa Danu
biu*, la care iau parte zeci de echipe sătești Au 
creat .Cupa Mehedinți* la speo-turism — cu 
concu-enți din Podeni. Cireșu. Izverna, Baia de 
Aramă, Drobeta Tr. Severin, Orșova ți Herculane 
— pornind de la condițiile oferite de podișul mehe
dințean ferestruit de ape, ia care Peștera Topolnița 
constituie un fenomen unic. Au creat apoi .Cupa 
recoltelor bogate*, la care iau parte, ia fiecare 
toamnă, satele cu roade bogate, care doresc si ob
țină un loc si pe podiumul recoltelor sportive.

Și pentru că sportul a început si ție îndrăgit ți 
in mediul rural, t-a născut „Fes ti valul satelor du
nărene* la care initial au luat parte săteni din 
Șvinița, Dubova. Ogradena si Ieșelnita. iar acum ți 
cei din Grui. Pristol. Livezile. Girla Mare ți 
Ostrovu.

Dar istoria nu poate lipsi din festitalurile spor
tive de masă ale mehedințenilor. Așa s-a născut 
ștafeta „Drumul lui Tudor*, care pornește in fie
care an de la Padeș și se oprește la Cula din 
Cerneți, prilejuind sărbători sportive prin satele pe 
unde au trecut, in 1821, pandurii.

Sportul de masă mehedințean a simțit nevoia u- 
nor deschideri mai largi, cu valențe internaționale. 
Așa s-au născut „regatele Dierna*. la care iau 
parte polonezi de la „Gomik Katowice* sau bul
gari de la „Bdin* (Vidin) etc. Iar din acest an 
Șvinița va găzdui un „internațional" de șah.

Prietenia care leagă poporul român de cel iugo
slav a generat, pe plan sportiv, întîlniri anuale in
tre asociațiile sportive mehedințene și cele din 
Valea Timokului, de la Zajecar. Și sint 40 pe 
an I Aproape cite una pe săptămină, din pri-

■ măvară pină in toamnă..
Cu un atit de bogat palmares in sportul de masă, 

să ne mai mirăm că Mehedințiul a dat campioni 
naționali, europeni, mondiali și medaliați olimpici ?

* ♦ «***
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apoi intră în prim-plan băieții, sala Clujana de- 
neincăpătoare, jocurile se mută in Sala Armatei, 

a Demian Cernea, Stroie, Emeric Vizi și colegii 
de la Știința oferind unui cunoscător și numeros 
ic dispute electrizante cu celelalte echipe de frun
te țării și satisfacția clasării de trei ori pe locul 
nd. Le-au urmat băieții de la Universitatea, pen- 
a veni, în fine, „anotimpul" cel fast al fetelor ace- 
i club. Trei titluri de campioană națională, in 

1’81, 19811’82, 19831’84; prezență in sferturile de fi- 
., aportul considerabil, prin Magdalena . _ . . . ........................ me_

Nu- 
de-

numele nu numai în istoria 
dinainte, d și in cea nouă, 
făurită după Eliberare. în 
cei 40 de ani care au tre
cut, Dunărea, prinsă în

întreprindere de vagoane, 
ana de construcții navale, o 
întreprindere de anvelope, 
un combinat de prelucrare 
a lemnului șl altul de hir-

ale C.C.E., ____ . . _
, Virginia Popa și Gabriela Kiss, la obținerea 
ti de argint la Universiada de la Edmonton. 
• antrenorului Nicolae Martin se confundă, 
n, cu aceste performanțe...

Cluj s-au format jucători binecunoscuți ca
. Vizi, Oczelak, Zdrenghea, Barna, Șerban, Hor- 
. Moraru, Szekely, Merca. Neobosiți, antrenorii 

Bodoni, Vasile Mureșân, Horea Pop, Voicu Mol- 
ff’au crescut, de-a lungul anilor, generații întregi 
'aschetbaliști
ramida baschetului clujean e trainică. Laurii din 
na Universității, mindria de a o avea sub ochi pe 
mai mare jucătoare a țării — e vorba, se știe

. de tâagdalena Pali — creează, trebuie să creeze 
?ud emulație, spre o nouă calitate...

Ro-

Defilarea sportivilor de la liceul „Ștefan Plavăț" 
la Festivalul sportului școlar mehedințean

tie și celuloză. Orșova se 
mindrește eu șantierele na
vale, eu întreprinderea de 
țesături „Cazanele", iar 
Strehaia — eu întreprinde
rea de armături industriale. 
Urmare. aș zice, firească, 
Drobeta Tr. Severin are un 
stadion eu 40 OM de locuri, 
creat îndeosebi eu contribu
ția întreprinderii de vagoa
ne. Unitățile industriale din 
Orșova au ajutat la crea
rea de armături industriale, 
a bazei nautice de interes 
republican. Cele două siste
me energetice și de navi
gație, „Porțile de Fier I* și 
„Porțile de Fier II* și-au 
creat complexe sportive de
numite „Energetica”. între
prinderea strebăiană a con
tribuit la reconstrucția sta
dionului orășenesc. în cin
stea Congresului al Xm-lea 
al partidului, la Drobeta Tr. 
Severin se va da în folo
sință un bazin olimpic, ro
dul colaborării întreprinde
rilor din orașul de reședin
ță al județului, Îndeosebi a 
combinatului chimie și a 
centralei termoelectrice...

De construcțiile sportive 
județene și-au legat nume
le multi oameni de inimă, 
ca Vasile Bacalu, directorul 
întreprinderii de vagoane, 
Nicolae Rașeu, de la Șan
tierul naval Orșova, Petre 
Rusu, de la centrala ter
moelectrică în curs de con
strucție.

Și rezultatele pe plan 
sportiv n-au întirziat să 
apară. Să-l ascultăm pe 
Romulus Predescu, preșe
dintele C.J.E.F.S. Mehe
dinți :

Antrenament pe pista de apă de la Orșova — creată peste ruinele anticii Dierna

— Creșterile înregistrate 
an de an, din 1944 și pină 
azi, îndeosebi la fotbal, 
handbal, box, lupte, caiac- 
eanoe și canotaj ne spu
ne acesta, au făcut ca 
in anul 1983 Mehedințiul să 
aibă in palmares 14 titluri 
de campioni naționali și 
medalii obținute de sporti
vii săi la campionate mon
diale, europene și balcanice. 
Priviți tabelul alăturat 
(pe care ziarul l-a preluat 
ca atare, n.n.). Cîteva cifre 
sint grăitoare pentru a ilus
tra evoluția sportului mehe
dințean : în 1944 județul 
nostru avea doar 8 asociații 
sportive, doar 5 ( l) — eît 
degetele de la o mină — 
profesori de educație fizică, 
doar... 3 antrenori... și nici 
un titlu național. Azi avem 
244 de asociații și cluburi, 
166 de profesori de educație 
fizică și multe titluri de 
campioni republicani.

Cercetăm lista sportivilor 
fruntași ai județului. întîl- 
nim nume cunoscute în spor
tul românesc : handbalistul 
Alexandru Fălker — com
ponent al echipei cîștigă- 
toare a titlului mondial, 
luptătorii Ștefan Stîngu, 
și Petre Dicu, medaliati la 
campionatele europene și 
mondiale, boxerii Constan
tin Ciucă și Constantin 
Gruescu, campioni europeni, 
Dumitru Ciperc, medaliat 
cu bronz la J.O. de la 
Moscova, fotbaliștii Nicolae 
Tătaru și binecunoscutul 
vîrf al Universității Craio
va si al echipei naționale 
Rodion Cămătaru, cano
toarea Marioara Ciobanu- 
Popescu, medaliată cu 
bronz la „mondialele" de 
la Duisburg din 1983.

Lista ar putea continua. 
Ea reprezintă „Istoria în 
mers* a Mehedințiului spor
tiv. Ne oprim însă aici, cu 
convingerea că județul nu 
și-a spus încă ultimul cu- 
vînt. în cinstea marilor 
sărbători ale anului — ani
versarea a 40 de ani de la 
Eliberare și Congresul al 
XlII-lea al partidului — 
sportul mehedințean va 
scrie, de bună seamă, noi 
pagini de succese în „is
toria în mers* a acestui 
județ.

Sever NORAN



LECȚIA DE VIAȚĂ DIN VlRFUL MUNTELUI
După această iarnă lungă cit 

două la un loc, schiorii de 
toate categoriile se pot decla
ra, în sfîrșit, mulțumiți. Pen
tru că, se zice — vorba asta 
am auzit-o, de curind, în te- 
lecabina din Poiana Brașov — 
cel mai bun schi se face la 
începutul verii, cînd nu e aglo
merație pe pirtie, nu e frig de 
crapă pietrele și nici viscol.. 
Acest adevăr a fost demonstrat 
deunăzi, la 1700 de metri al
titudine, deasupra norilor, pe 
un soare de mijloc de iulie și 
un cer de Mamaia. Dar nu 
l-au ajutat pe reporter în 
această încercare cine știe ee 
mari performeri ai zăpezii, 
fruntași ai disciplinei sau as
piranți la acest titlu. Ci doi 
copii. Doi frați. Un băiat de 
5 ani și o fetiță de 7. Ei și 
părinții lor.

I-am remarcat Încă de jos, 
de Ia stația de pornire a te- 
locabinei. Mai bine zis, mi-a 
atras atenția bronzul rumen de 
munte, inconfundabil, de pe 
fețele lor de copii sănătoși. 
Unica lor grijă — căratul clă- 
parilor, uriași. Nerăbdători să 
ajungă cit mai repede la start. 
Dar nu un start cu oră fixă, 
oi unul fără adversari. Un 
start fără un scop anume, fără 
obiectiv. La prima vedere, însă.

Pentru că, odată ajunsă sus 
telecabina. a început LECȚIA. 
O lecție pe care cei doi pă
rinți (tineri. Cicerone Doicescu, 
tehnician la o întreprindere 
productivă de frunte din Bra
șov, ea, Anamaria. ingineră 
proiectantă în același oraș, am
bii pină in 30 de ani), o fă
ceau. se vedea foarte bine, de 
mult dacă e să judecăm după 
exactitatea gesturilor de a „se 
urca” pe schiuri a celor doi 
copii. Sorin și Doina, după si-

0 COMPETIȚIE IN PREMIERĂ - „CUPĂ F.R. TENIS"
• Un nou concurs de selecție pentru alcătuirea echipei de 

„Cupa Davis"
• PENTRU PRIMA OARA IN 

ACEST AN SE VA ORGANIZA 
„CUPA F.R. TENIS-. In vede
rea atribuirii trofeului echipei 
cîștigătoare (care ește transmi
sibil), sînt programate o serie 
de turnee individuale, ou clasa
mente pe baza unul punctaj se
parat pentru seniori și senioare. 
Prima dintre aceste competiții 
este turneul organizat tncepînd 
de luni, de clubul Progresul din 
Capitală, și-au anunțat participa
rea aproape o sută de tenlsmanl 
și tenismane. După patru zile, 
începind de vineri 25 mal. Tenis 
Club București ti va invita pe 
sportivii care vor evolua in 
parcul Progresul pe terenurile 
din vecinătatea Operei Române.
• INTILNIREA DIN CADRUL 

„CUPEI DAVIS” cu formația 
R.F. Germania este încă departe 
(luna septembrie, in deplasare), 
dar antrenorul echipei României, 
Alexe Bardan, își verifică, triază 
și instruiește de pe acum lotul 
ce-1 are la dispoziția și din 
care vor fi selecționați ..cel pa
tru". Săptămina viitoare (25 mai 
— 2 iunie) se va organiza pe te
renurile din parcul Progresul un 
nou concurs de verificare. Vor 
fi prezent! următorii 12 tenis- 
mani: Laurențiu Bucur, Mihai 
yanță. Ion Șesu, Învingătorul 
dintre Hnat și Ursuleanu, eris
ticei ștef&nescu. Mihai Șovăi, 
©orei Pop, învingătorul dintre 
Cbiru și loan, Silviu Gorgan, 
Nicolae Manuel, Adrian Popovlel 
și Marius Comănescu. obținind 
rezultate bune in turnee Internaționale, Andrei Dirzu și Adrian 
Marcu au fost scutiți să partici
pe la selecție și vor lua parte 
Ia turneele individuale organizate 
de Progresul și T.C.B.
• ÎNVINGĂTOR IN FINALA 

CATEGORIEI DE 15—14 ANI, tt- 
nărul tenisman de la C.S.Ș. Slo
bozia, lonuț Nițu (antrenor Că
lin Ionesco) a făcut să se vor
bească din nou despre acest 

„TURNEUL CELOR 4“
(Urmare din pag. 1)

lui val”. Marian Finățan 
(Steaua). După o repriză fru
moasă, cu schimburi spectacu
loase, repriză în care Cipere 
reușise cîteva combinații care 
ne-au amintit de „zilele sale 
bune“, Fînățan răzpunzînd și el 
curajos, a urmat rundul cu 
deznodămint surpriză. Cipere 
plasează cîteva directe la față 
pa care partenerul său le acuză 
din plin. A fost parcă un sem
nal care a trezit în Fînățan 
ambiții și hotăriri deosebite. 
Este rîndul lui să atace. Și o 
face deosebit de agil. Cipere 
sesizează pericolul, se retrage, 
dar nu atît de repede incit si 
evite și năpraznica directă de 
stingă la bărbie, care l-a ex
pediat la podea. Vizibil marcat 

Sportul

guranța pregătirilor de a se 
„pune” pe direcția „la vale”... 
(Sigur, reporterul de sport ar 
fi fost bucuros să consemneze 
aspecte de Ia nn antrenament 
al schiorilor de performanți, 
de la vreunul dintre cluburile 
sportive școlare din Brașov sau 
din alte centre din țară. Dar 
dacă, spre mirarea lui, nu a 
putut intilni pe cei care „alear
gă” un sezon întreg după ză
padă, pentru a lucra specific 
— zice-se — cit mai mult, cit 
mai intens, n-a avut incotro, 
și s-a mulțumit eu spectacolul

Reportajul nostru

oferit de familia celor 4 bra
șoveni-.).

,„Cînd totul a fo6t gata de 
pornire la vale, după cîteva 
lunecări scurte, de acomodare 
cu zăpada strălucitoare, coman
da tatălui a venit scurt, dar 
clar : „Știți drumul. Doina, tu 
pleci înainte, Sorin vine după ti
ne. Ne intilnim jos, la plecare 
N-ar fi nimic extraordinar în 
această comandă S-au mai vă
zut șî alte cazuri. De astă dată 
insă, reporterul a făcut imediat 
legături inedite, pentru că cel 
doi părinți și-au „uitat” copiii 
sus, la 1700 de metri altitudi
ne, plecind PRIMII Ia vale, lu- 
necind in viteză, slalomind cu 
siguranță, conform anilor mulți 
de schi. incepuțL probabil, la 
vîrsta pe care o au acum co
piii lor. Cel doi urmași, fata 
de 7 ani. băiatul de 5, urmau 
să coboare SINGURI pe plrtia 
Postăvarului, cale de aproape 
doi kilometri, prin păduri și 
prin stratul de nori destul de 

oraș din Bărăgan — unde cu 
putini ani în urmă „sportul alb” 
nu se practica — cîștlglnd șl fi
nala de la 17—11 ani In compe
tiția Internațională „Cupa Poli
tehnica*. Nlțu l-a întrecut cu 
3—S, 6—4, 4—4 pe Darius Brăguș 
(Steaua).
• IN ULTIMUL CLASAMENT 

EUROPEAN AL TENISMANILOR 
DE LA CATEGORIA 55—M DE 
ANI. fostul jucător de „Cupa 
Davis” și, ulterior, căpitan al e- 

fchlpel noastre reprezentative, an
trenorul emerit Gheorghe Viziru, 
ocupă locul rv, fiind pe poziția 
a Vl-a ta clasamentul mondial. 
Bine clasat, Gheorghe Vizi
ru va participa — direct pe ta
blou — la Campionatul european 
care va avene Ioc la Baden-Ba
den (R.F. Germania) Intre 17 șl 
24 iunie.

Barajul pculru promovarea ia Divizia „A" de volei (■)

„POLI" TIMIȘOARA
în cea de a 2-a zl a Turneului 

de baraj, teza L pentru promova
rea ta Divizia „A* masculină de 
volei — desfășurată tn Sala „O- 
limpla- din Timișoara — Politeh- 
nloa a mai obținut o victorie (a 
treia), iar ta celelalte două „par- 
tide-maraton* au învins echipele 
care nu înregistraseră nici o vic
torie. Iată rezultatele :

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
RAPID BUCUREȘTI 2—1 (7, —14, 
10, 4). Joo bun ol gazdelor ș! 
nervos a! bucureștenllor — sol
dat cu „avertismente” șl elimi
narea iul Constantin. Cei mal 
buni : Urzică, Bagarschl (P), Ta- 
tomlr, Postolaehe (R).

C.S.M. DELTA TULCEA — 
C.S.U. OȚELUL GALAȚI 2—1 
(-12. —H. 14. «. !•). Partidă de 

de lovitură, Cipere se ridică cu 
dificultate, vrea, totuși, să reia 
lupta, după ce a fost numărat, 
dar arbitrul Victor Popescu, 
pe bună dreptate, îl trimite la 
colț, dictind abandonul. Fînățan 
obține astfel o victorie „de 
palmares” care fl plasează 
printre speranțele actuale ale 
boxului nostru.

Meciul „semiușoriloi” Nico- 
tae Brinzei (Nicotină Iași) și 
Eugen Preda (Metalul Rm. 
Vîlcea) a reeditat finala cam
pionatului național de anul 
trecut, cînd ieșeanul a produs 
marea surpriză a întrecerilor, 
devenind campion al țării. In 
partida de ieri, ambii pugiliști 
au luptat fără menajamente 
timp de trei reprize în care 
s-au schimbat, de ambele părți, 
numeroase serii de lovituri. De 
data aceasta. Preda a fost mai 
insistent și, cu o pregătire fizică 
superioară, a reușit o specta
culoasă revanșă, obținind deci
zia de învingător Ia puncte cu 
1—1. In cealaltă partidă a ca-

gros, străbătut la urcare. de 
telecabina, timp de cîteva mi
nute.

Devenise clar : nu era o sim
plă coborîre de agrement ceea 
ce făceau părinții cu cei doi 
copii ai lor. Era o lecție de 
viață. Pe care, sînt convins, nu 
au inițiat-o cu inima ușoară. 
Dar de a cărei uriașă impor
tanță erau pe deplin conștienți.

Radu TIMOFTE
P.S. Deși în Kanzel zăpada 

este destul de mare, io ziua 
vizitei noastre la Poiana Bra
șov, in cele precedente și în 
cele următoare, nici • grupă 
de schiori de performanță nu 
a făcut vreo Ierție de pregă
tire, vreun antrenament spe
cific, dintre acelea de eare are 
a ti ta nevoie schiul nostru al
pin pentru a progresa substan
țial. Ni s-a explicat eă fon
durile federației și ale secțiilor 
(de seniori și de juniori ta 
egală măsură) an fost deja 
cheltuite sau eă mulți copii 
trebuie să-și încheie situația 
școlară. Dacă așa stan lucruri
le, nn ne mal trebuie, Intr-ade
văr. • iarnă lungă, eu zăpadă 
și in mai... (KT.)

După Intilnirea de șah România — R. D. Germană

AVEM INDIVIDUALITĂȚI VALOROASE, NU ÎNSĂ 0 ECHIPĂ!
Cum se pregătește echipa 

națională a șahiștilor noștri se
niori ? Ne-am făcut o părere 
urmărind meciul amical de an
trenament încheiat recent la 
Eforie Nord, unde fruntașii șa
hului nostru au avut rarul pri
lej de a se afla reuniți sub 
același fanion și sub aceeași 
conducere tehnici Rezultatul 
întâlniri se cunoaște, el repre
zintă o înfrîngere severă: 
România — R.D. Germană 
14—18 1 Patru puncte handicap, 
ceea ce în șah poate însemna și 
o diferență de clasă, dacă nu 
intervin — ca in cazul de față 
— elemente de conjunctură. 
Vom încerca să le scoatem In 
evidență, în aceste rânduri.

Din capul locului trebuie 
subliniată ldeea deja prefigu
rată mai sus. Echipierii repre
zentativei țării se reunesc des
tul de rar in cadrul aceluiași 
colectiv, an puține ocazii de * 
lucra efectiv împreună. Jucă
torii se cunosc bine, își cunosc 
posibilitățile și stilurile dife
rite, comunică uneori între ei 
(mai ales în cadrul echipei loc 
de club, dar o singură dată pe 
an 1), în sfîrșit, participă la li
nele stagii de pregătire în co
mun. Și totuși, șahiștii — prin

LA A TREIA VICTORIE
peste 2 ore 1 Gălățenll au avut 
ta setul m scorul de 14—12, dar 
au ratat setul șl meciul. Eviden
tial! : Iordache, Garda (T). 
Slrbu, Cojoearu (G).

I.C.M. CARANSEBEȘ — VIITO
RUL BACAU 2—2 (—15. —4, 10, 
ÎL 7). In setul m băcăuanii au 
avut 10—7, dar n-au reușit să a- 
jtmă la 2—0, d la 2—2. Remarcați : 
Iordache, Teleagă (C), Șotron, 
Pădurar u (B).

Arbitraje bune prestate de : 
M. Nițu — V. Artlire. I. Nlcu- 
lescu — I. Rusu, L. GrUn — C. 
Ion. In clasament : Politehnica 
4 p, Viitorul 4 p. Rapid, C.S.U.
I.CM. șl C.S.M. — ette I p. Azi 
întCnlrea : Politehnica — Viitorul.

C. CREȚU, coresp.

LA BOX
tegoriei, Gela Hudișteann 
(Steaua) l-a Învins la puncte 
pe Costel Gheorghe (Voința 
București), după o dispută ur
mărită cu interes de asistență. 

Greșeală flagrantă de arbitraj 
in meciul „mijlociilor” Dumi
tru Senciue (AEM Timișoara) și 
Vasile Florian (Steaua). Condu
cătorul luptei V. Biță l-a des
calificat pe nedrept pe timișo
rean pentru lovituri cu mănușa 
deschisă, ori tocmai cînd a fost 
sancționat Senciuc lovise foarte 
corect 1

CELELALTE REZULTATE: 
Cocoș : R. Nistor (Steaua) b.p. 
I. Rîpă (IMUC Buc.). Pană : 
N. Ciubotaru (Voința Buc.) 
b.p. V. Stancu (Autobuzul 
Buc.). Semimijlocie : L. Sandu 
(Prahova) b. ab. 3 FI Zamfir 
(Voința Buc.). Mijlocie : D. 
Maricescu (Steaua) b.p. N. 
Motrogan (Rapid). Semigrea: 
D. Gontariu (Steaua) b.ab. 1 
V. Bota (C.S. Zalău). Grea : 
Gh. Preda (Steaua) b.p. P. 
Golumbeanu (Dinamo).

Mîine, in „Parcul copilului44

R.C. GRIVITA ROSIE SI FARUL 1N -INALA 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA RUGBY

Mline, la ora 10, punct final 
în „Cuipa României”, ediția 
1984. Partida — decisivă pen
tru cîștigarea trofeului — va 
avea drept protagoniste pe 
R.C. Grivița Roșie și Farul 
Constanța, ambele divizionare 
„A”, fruntașe ale campiona
tului.

Cele două finaliste vor fi 
față In față după teste foarte 
dificile, în care adversară le-a 
foot — pe rind — echipa Sco
ției, câștigătoarea ultimei ediții 
a „Turneului celor 5”.

Finala „Cupei României” o- 
pune două echipe în formă, ca
pabile să dea iotul pentru 
reușită, ca și pentru un spec
tacol de calitate, la nivelul 
prestigiului lor. Este și ceea 
ce doresc antrenorii Viorel 
Moram („Desigur că țintim 
victoria, dar nu oricum, ei 
printr-un veritabil joc de rug
by”) și Mihai Naca („Meciul 
se anunță aspru, pentru ambe
le formații. Important este 

specificul individual al spartu
lui lor — rămîn niște izolați. 
A forma • echipă, in adevăra
tul sens al cuvîntului, din ju
cători coaștienji de interesele 
în continuă mișcare ale unei 
întregi formații, de la prima 
Ia ultima masă, devine o sar
cină foarte grea. Mai ales dacă 
nu intervine acea disciplină li
ber consimțită care să facă po
sibilă o comuniune reală de 
voință și efort. In tot acest 
angrenaj, o „piesă” de primă 
importanță este fără îndoială 
și căpitanul de echipă, în spe
ță antrenorul Em. Reicher, 
maestru F.I.D.E., al cărui rol 
de îndrumător și coordonator 
l-am fi dorit mult mai eficient.

Există și considerente de na
tură obiectivă, care explică 
rezultatul. La primele 4 mese
— așadar în formația „olim
pică” — noi prezentam DOI 
mari maeștri, oaspeții au avut 
PATRU 1 Diferența in media 
coeficienților Elo : România A
— R.D. Germană A 2475—2486. 
Dar, trebuie precizat, aceasta 
ar justifica după calculul pro
babilităților o diferență de un 
singur punct tn scorul meciu
lui, nu de 3, cit s-a înregis
trat în confruntarea primelor 
echipe (6,5—9,5). Aici, fără în
doială, au aiirnat greu ratările 
incredibile ale lui Fl. Gheor- 
ghin și Th. Ghițesca care, fie-

TURSEEEE TINAIE AIE DIVIZIEI „B“ DE BASCHET
la Capitală și la Bacău se 

desfășoară turneele finale ale 
Diviziei „B“ de tineret la bas- 
ehet.

MASCULIN, GRUPA 1-6
ELECTRICA FIENI — UR- 

BIS BUCUREȘTI 86—84 (41— 
47). Un meci aprig disputat, 
deda tn final. Baschetbaliștii 
din Fieni, bine dirijați din te
ren de Pădureanu, au „întors” 
un rezultat care multă vreme 
părea că va fi favorabil bucu- 
reștenilor. Aceștia, insă, după 
ce au condus cu 6—10 puncte, 
au început să rateze enorm. De 
partea cealaltă, Marinescu a 
marcat spectaculos de la se- 
midistanță. Au marcat: Ma
rineses 25, Stănciulescu 21, 
Pădararn 16, Ștefan 12, Vișan 
8, Ifrim 4 pentru învingători, 
respectiv Zgîrie 21, Haiduc 18, 
CMvulescn 19, Constantinescn 
14, Mitrieă 6, Amarandci 3, 
Scalarii 2, Voinea 1.

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
COMERȚUL TIMIȘOARA 87—62 
(49—30), IMUAS BAIA MARE — 
CLS.U. OTELUL GALAȚI 104— 
87 (54-42), IMUAS BAIA 
MARE — COMERȚUL 79—85 
(41—40)1, ELECTRICA — POLI
TEHNICA 58—108 (24—60). UR- 
BI8 — C.S.U. 77—91 (35—54).
(Mihail VESA)

GRUPA 7-12
METALOTEHNICA TG. MU

REȘ — AUTOMATICA BUCU
REȘTI 56—57 (28—30) A fost 
o dispută deosebit de echilibra
tă, victoria bucureștenilor fiind 
decisă în ultimele secunde. Au 
marcat : Takacs 20. Matei 12, 
Pascu 8, Debreczeni 6,1. Szabo 6. 
Magoș 4 pentru mureșeni, res
pectiv Păun 20 Dincă 11, Ne- 
greț 10, Geambazu 6, Anghel 6. 
Nicolae 2, Hrisafi 2.

pentru rugby să ciștige echipa 
care va juca mai exact și mai 
frumos”).

Arbitrului irlandez D. Burnett
— care a condus și meciul Se
lecționata divizionară — Scoția, 
din 13 mai — i se vor alinia 
următoarele formații probabile :

R.C. GRIVIȚA ROȘIE : Ma
rin — C. Tudor, Bidirel, Ni
colae, Voicu — Tudose, Anton
— Pongracz, Dinescu, Moraru
— Stroe, Măcăncață — Bălan, 
Ilcă, Cercel. Rezerve : Brosca- 
ru, I. Aurel, și Radu Tudor.

FARUL : Motrescu — Pilot- 
schi, Holban, V. Cornel, Nccu- 
la — Năstase, N. Dinu — Giu- 
glea, Galan, Varga — Fl. Con
stantin, Pavel — Opriș, Grosu, 
Mușat. Rezerve : Ionițâ și Be- 
zușcu.

Pentru locurile 3—4 in „Cu
pa României” se vor întîlni, 
în deschidere, de la ora 8,30, 
echipele Știința Petroșani și 
Gloria P.T.T. Arad.

care, au realizat numai cite 1 
punct din cete 4 posibile. Foar
te puțin, pentru jucători de 
forța și talentul tor cunos
cut...

Singurii noștri competitori cu 
scoruri pozitive din intreaga 
echipă au foot M. Șubă și O. 
Foișor, cu cite 2,5 (4). S-au 
comportat ceva mal bine to
tuși jucătorii formației secun
de, a tinerilor. Ei au condus 
pină în ultima rundă, cînd C. 
Ionescu și D. Bărbulcscu au 
pierdut partide în care avuse
seră de mai multe ori egali
tate pe eșichier. Și acesta poa
te fi un element de concluzie. 
Șahiștii noștri obosesc mai re
pede, rezistența lor fizică este 
deficitară. O carență care poa
te fi remediată cel mai bine 
tot in cadrul unei activități de 
LOT 1

Acum, fruntașii șahului își 
reiau programul obișnuit al 
competițiilor individuale. Ciți- 
va pleacă la importante turnee 
internaționale, peste hotare. 
Rămîn, însă, acasă... proble
mele echipei naționale. Am 
creionat, mai sus, doar cîteva 
dintre ele. Să sperăm că teh
nicienii forului nostru de spe
cialitate vor găsi căile cele 
mai bune pentru soluționarea 
lor. Cu șahiștii înșiși, desigur.

Radu VOIA

AUTOMATICA ALEXAN
DRIA — LOTUS BĂILE FE
LIX 64—73 (34—43), JIUL ȘTI
INȚA PETROȘANI — OȚEL 
INOX TlRGOVIȘTE 51—48 
(22—24). (Nieolae TOKACEK — 
coresp.).

FEMININ, GRUPA 1-6
VOINȚA C.S.Ș. SF. GHEOR- 

GHR — TEXTILA C.S.Ș. 
GHEORGHENI 58—55 (22—30). 
Joc plăcut, cu rezultat deci» 
într-un final captivam. Au 
marcat: Bernad 16, Szekely 12, 
Kovacs 8, Papp 6, Bartok 4, 
Hientz 4, Lăcătuș 3 pentru în
vingătoare, respectiv Kovali 23, 
Precup 12, Madaras 6, Ruia 6, 
Molnar 6.

C.S.Ș. VIITORUL II „U“ CLL J- 
NAPOCA — VOINȚA BRAȘOV
58— 68 (29—28), VOINȚA C.S.Ș.
UNIREA IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 68—79 (34—41).
(Simion FILOTI — coresp.).

GRUPA 7-11
BACAU, 18 (prin telefon). 

Echipele bucureștene ICEME- 
NERG II și POLITEHNICA II 
SPORTUL STUDENȚESC au 
furnizat o partidă de un rar 
dramatism : 75—73 (37—30,
59— 59, 65—65). Au marcat : 
Stan 31, Dinică 13, Anghel 16, 
Geambazu 6, Danciuc 4 pentru 
învingătoare, respectiv Vîl- 
ceanu 24, Bejleagă 22, Stănuleț 
13, Ciurăreanu 12, Ungureanu 2.

METALUL C.S.Ș. SALONTA 
— COMERȚUL II TG. MUREȘ 
80—53 (43—10), POLI I'EIINICA 
II — COMERȚUL II 71—62 
(25—25). ROBOTUL IPEP C.S.Ș. 
BACAU — METALUL C.S.Ș. 
SALONTA 77—70 (39— 36). (Eu
gen TEIRAU — coresp).

Astăzi și mîine au loc ulti
mele etape în toate cele patru 
turnee.



I
I

• ••

Mîine, la Timișoara

„Tricolorii" încep pregătirile pentru I
POLITEHNICA „U" CLUJ-NAPOCA,

NOUL MARE EXAMEN DIN FRANȚA
I

AȘTEPTATUL DERBY AL DIVIZIEI „B"

I
Fotbaliștii „tricolori» intră, 

ca și acum 14 ani, în febra de 
start a unei mari competiții. 
Se intră în linia dreaptă a pre
gătirilor. Ca și acum 14 ani, 
iubitorii fotbalului trăiesc a- 
propierea marelui „turnir". Și 
o trăiesc parcă mai intens, 
pentru că cei de astăzi au re
perul Guadalajara.

Nu o dată s-au încercat 
comparații între echipa al că
rei căpitan a fost Lucescu și 
cea al cărei antrenor este. 
Pentru mulți, momentul incan
descent numit Bratislava s-a 
ridicat deasupra întregii cam
panii Guadalajara, chiar dacă 
atunci tricolorii Lucescu, Dinu. 
Dumitrache îi învinseseră pe 
Adamec, Kvasnak sau Petras.

Această stăruitoare compara
ție — pe care o considerăm 
fără învingători și învinși — 
nu poate decît să stimuleze 
ambițiile tricolorilor de astăzi.

Spre Guadajalara „tricolorii" 
porniseră fără prea multe spe
ranțe în ceea ce s-a numit el 
grupo de la muerte, o grupă 
teribilă, cu Anglia, campioană 
mondială, cu Brazilia, campi
oana campioanelor, și cu Ceho
slovacia. De astă-dată, deși 
grupa noastră din Franța cu
prinde cea mai bună echipă a 
Europei (R.F. Germania) și pu
ternicul cuplu iberic (Spania+ 
Portu.galia), tricolorii iau star
tul pregătirilor într-o cu totul 
altă stare de spirit, cu hotă- 
rîrea de a se bate pentru o 
nouă calificare — ce altceva 
este astăzi fotbalul internațio
nal decît o veșnică bătălie 
pentru calificare ?

Ca întotdeauna, iubitorii fot- 
bolului cîntăresc încă de pe 
acum șansele tricolorilor. Opti
miștii vin cu argumentul (re
lativ, de altfel) că grupa noastră' 
din Franța nu este mai puter
nică decît trio-ul Italia — Ce-

de as- 
călită, 

rod al 
care a

hoslovacia — Suedia din pre
liminariii. Cei mai puțin opti
miști sint de părere că e o 
mare diferență între o bătălie 
care a durat cinci sute de zile 
și una care se va consuma în 
numai o săptâmînă — ne gin- 
dim la jocurile grupei pe tra
seul Saint-Etienne, Lens, Nan
tes.

Unde e adevărul î 
In faptul că tricolorii 

tăzi formează o echipă 
eliberată de complexe, 
unei munci consecvente
urmărit în primul rînd acest 
lucru, din care a făcut un re
per. Tricolorii de astăzi, de
prinși consecvent cu fotbalul 
mare, indiferent 
văd in Santillana, in Gomes 
sau -chiar în Rummenlgge un 
partener de întrecere, și asta 
după ce, cu ani în urmă, ace
lași Santillana, ca să nu mai 
vorbim de un Gerd MuUer, e- 
rau un fel de idoli, cu o au
reolă greu de privit.

Sigur că această eliberare de 
complexe nu înseamnă auto
mat o subevaluare a valorii ce
lorlalți. Pe parcursul ultimilor 
ani, tricolorii cei tineri — unii 
dintre ei nu mai sînt chiar 
tineri — au învățat să de
monteze pe hîrtie de calc teh
nica și tactica adversarilor, să 
le pună în dificultate și să ex
ploateze multe erori. Așa se 
explică numeroasele premiere 
în serie, cele trei puncte cu 
Italia (două premiere), cele 
patru cu Suedia (alte două 
premiere), ca să nu mai vor
bim și de performanțele echi
pelor de club (Universitatea 
Craiova și Dinamo — alte 
două premiere, la sugestia e- 
chipei naționale).

Calificarea pentru Franța a 
fost, în linii mari, opera unui 
grup de 16 jucători. (Echipa 
de la Bratislava, Lung — Ne-

de riscuri.

grilă. Ștefănescu, Iorgulescu. 
Ungureanu — Geolgău. Rednic, 
B616nl. Klein — Gabor. Cămă- 
taru. la care se adaugă Mo
rarii. Andone, Țicleanu și Au
gustin). A fost un grup de 
mare omogenitate tactică și 
mai ales psihică.

Acum. In iurul acestui grup 
de forță s-au adunat și alți 
jucători, promovați în etape, 
pentru a se evita stazele care 
amenință uneori fluxul. Și a- 
vem convingerea că tricolorii, 
care au ajuns aici, vor face 
ca marele lor efort pe par
cursul celor 500 de zile să se 
convertească într-o energie 
capabilă să lumineze într-o 
singură săptâmînă truda unei 
întregi generații de fotbaliști.

loan CHIRILÂ
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Astăzi, tn Capitală I
MECIUL RESTANTA I

Iată că a sosit și ziua impor
tantului derby al seriei a ni-a a 
Diviziei „B*, un med care de- 
oășește ea interes multe partide 
fin prima divizie: Politehnica
Timișoara — Universitatea Cluj- 
Napoca! Adică echipele care au 
dominat (șl domină) întrecerea 
se vor tntilni mîine. într-un joc 
ee poate fi hotăritor tn privin
ța locului I șl ded a! promovării 
in „A". Iată pozitii’e tn atașa
ment:
1. Politehnica 28 11 4 5 72—21 42
2. Universitatea 28 20 1 7 60—18 41

După cum ne-au comunicat or
ganizatorii, stadionul „1 " ’
va fi plin la ora medului 
11). Biletele, care s-au pus 
miercuri în vînzare, sînt pe 
site. Partida, 
fi precedată 
ora 9) de un 
tural-sportlv.

Combatantele anunță formați
ile cele mai bune, cu excepția lui 
Manea, timișoreanul fiind »us- 
pendat pentru două cartonașe 
galbene. „Poli" are însă hi lot ju
cători cu care îl poate înlocui pe 
cel absent șl speră să-șl ta re
vanșa după acel 0—5 din toam
nă, de la Cluj-Napoca. „Ambele 
echipe au nevoie de victorie 
pentru a-și continua drumul spre 
prima divizie. De aceea jocul va 
fi deschis. Credem tn «ansa 
noastră de victorie si vrem să ne revanșăm pentru Infringerea 
din toamnă. Personalitatea unor

Mal* 
(ora 

de 
sfîr- 

vas-a anunțat, 
(cu începere de Ia 
mare spectacol oul-

jucători, forma lor in momentul 
meciului pot fi decisive», ne-a 
declarat Romulus Petrescu, vlce- 
oreședinteie clubului timișorean.

De eealaltă parte, Universitatea 
orlvește cu firească grijă con
fruntarea de pe frumosul stadion 
timișorean si va prezenta 11-Ie 
de bază: „Abordăm jocul tn 
speranța unui rezultat bun și 
dntem convinși că vom juca bi
ne. Rezultatul este imprevizibil. 
Știm că vom avea tn fată un 
tdversar dificil. care țintește 
promovarea ti et. cu un retur 
deosebit de bun. Va H o luptă 
frumoasă!», ne spunea prof, 
univ. Sever Groze, oreședintele 
secției de fotbal.

Să remarcăm in cele 
matll prezența unor 
golgeteri: Giuchicl — 
înscrise Dină acum. Boiba — 16. 
Bozesan — 11 („Poli*). Fîșic — 
18. Bucur —13. Suciu — 9 („UT-

Partida va fi condusă de R. 
Petrescu — Em. Oțetea (ambii 
din Brașov) șl V. Onu (Pre-- 
deal). Formațiile probabile:

„POLI» (antr. Em. Dembror- 
schl. V. Boiț): Clipa — Deac, 
Serbănoiu. Șunda, Lehmann — 
Rotariu, Vtătănescu, Tîti Nieotae, 
Bozesan — Boiba, Giuchicl. „V* 
(antr. R. Vlad, A. Uifăleanu): 
Arieiu — Porațehi, Ciocan (reve
nit tn echipă după sancțiune), 
Neamțu, I. Muresan — Stoica. 
Meszaros. Bucur — Dobrotă, ri
ște. Suciu.

două for
ale vă rațl 
85 soluri

DINAMO-F.C. ARGEȘ | PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE

AL CUI OBRAZ A FOST PATAT MAI MULT?
• O faptă INCREDIBILA să- 

vlrsită de Niculae Dumitru, por
tarul echipei Unirea Urziccni, la 
terminarea meciului cu - - - 
Mizil. Ieșindu-șl din fire, 
cauza infringed! echipei ___
chiar pe teren propriu, el a luat 
o mină cu noroi, tmproșcîndu-1 
pe arbitrul de centru. Și, cum ii 
mal rămăsese destul 
palmă, s-a îndreptat 
din arbitrii de linie 
tins noroiul pe toată 
„ghiol*. Evident, un ________
huligan n-are ce căuta pe te
renurile noastre de fotbal. In 
sport. Oricum, Comisia de dis
ciplină a F.R.F., anallzînd cazul 
în ședința de joi seara; L-A 
SUSPENDAT PE 2 ANI. Cei de 
la Urziceni au comis și alte 
fapte reprobabile in acest med. 
motiv pentru care ECHIPA A 
FOST SUSPENDATA PE 2 ETA
PE, urmtnd astfel să piardă 4 
puncte fără a juca măcar. Alți

A.S.A. 
din 

sale,

noroi In 
spre unul 
șl l-a in- 
fața, ca la 

asemenea

coechipieri ai lui Niculae Dumi
tru au fost șl ei sancționați, 
unul dintre ei, Dănilă fiiud sus
pendat pe 6 etape.
• Dacă cel de la Unirea Urzl- 

ceni s-au războit ou arbitrii 
pentru tnfrfngerea suferită, Mi
nerul Bălța s-a făcut vinovată 
de mari carențe organizatorice, 
dezlntereslndu-se de securitatea echipei adverse. Victoria Cărei, 
și înlesnind tn felul acesta ac
tele huliganice la care s-au de
dat mal mulți spectatori turbu- 
lențL Fără nid un motiv, acești 
„spectatori* l-au urmărit pe cei 
din Cărei, lovlndu-1 pe președin
tele asociației sportive Victoria 
șl pe cițlva dintre jucătorii oas
peți. Apllclnd regulamentul ... și 
Încă cu indulgentă ... Comisia 
de disciplină a ridicat dreptul 
de organizare pe teren propriu 
echipei Minerul Bălța pe t eta
pe, amendlnd-o. totodată. cu 
5 000 de lei (J.B.)

Astăzi, cu începere de la 
ora 17,30, va avea Ioc, pe_sta- 
dionul Dinamo din 
tală. meciul dintre 
tia gazdă și F. C. Argeș, par
tidă restantă din etapa a 
XXVlI-a înaintea întîlnirii 
de astăzi, cele două echi
pe ocupă următoarele pozi
ții în clasament : Dinamo : 
locul 2 cu 46 puncte (golaveraj 
67—35) ; F. C. Argeș : locul 5 
cu 38 nuncte (golaveraj 42—32).

Jocul Dinamo — F. C. Ar
geș va fi condus de următoa
rea brigadă de arbitri : FI. 
Popescu — A. Moroianu (am
bii din Ploiești) si S. Panteli- 
monescu (Boldești — Scăeni).

Vă reamintim că ultima res
tantă a campionatului. A.S.A. 
Tg. Mureș — Dinamo (din eta
pa a XXX-a), va avea loc la 
26 sau 27 mai. dună cum vor 
cădea de acord cele două clu
buri.

Capi- 
forma-

I
I
I
I
I
I
I
I

TURNEUL FINAL

Divizia „C“ ÎN ULTIMELE ETAPE, DESTULE NECUNOSCUTE.
Iată că si cel de &1 treilea e- 

șaion al campionatului de fotbal, 
Divizia „c*, a ajun» tn faza fi
nală mîine avlnd 'oe etapa eu 
nr. 25 din cele 30, cite sint !n 
total, s-a Intrat, așadar, tn linia 
dreaptă (perioada eea mal pasionantă a competiției), moment In 
oare nu mai puțin de 20 de 
Cehtpa vizează eeie 19 poziții de 
„cap de serie», eu drept de pro
movare tn Divizia „B", iar un 
număr foarte mare de formații 
Se află Ineă In zona periculoasă 
a retrogradării.

Dintre actualele fruntașe ale serilor sint riteva echipe oare se 
pot eonsiders virtual oigțjgătea- 
re, In asanată țerieiță postură »e află Mecaniea fină Steaua Bucu
rești (șprfa a v*a). Mureșul 
Explorări Deva (seria a vin-a) 
și stieip Arieeul Turda (se
ria a R-a), eehjpe detașate eu 
g—9 puncte de eeje clasate pe 
ipeurtle secunde. Fracție, nu mal 
pat Pierde promovai aa nici C.s.m, Drobeța Tr, tieveiln. Me
talul Mapgaiip șț strungul Arad, 
țeate avind un avans de i—0 p, fată de principalele lor u-mări- 
țeaFe.

Exista, in eiteva earn, gț.„ gu»> 
pansuși |n privința promovării, 
peep ee conferă § ppfa de spee- 
țaeuiezjtate finalului dO eampip. 
gat, Be exemplu, tn seria 1 fl.F.ft. Ppșeanl (aș p) se fatre- 
ee eu fosfa divfaionară <<B" ml perul Gura Humorului (86 p),
Boarta ealifleării s=ar putea 
tranșa ehfar mîine, fa deri^ul 
pe Ia pașaanț unde ae întîlneae 
pele două echipe, fa peria p țV-a, 
ghimip Brazi pjejești ș-p de
tașat țneă din toamna înche
ind turfa eu, 7 p avana fats <fa 
poiana gjmpinp șj g p fpț£ de 
A S-A: Misii- fa retur, pleieșienii 
ȘM reușiț 9S §0 RepțjnȘ fa 
frantep giasamenfajut: dar de doua săptămînl au test egaiați

de A.S.A Mizil, Antrenata de 
fostul international Buior Hăl- 
măgeanu. A.S.A. a avut a aeeen- 
4une ieșită din comun — un 
ilngur rezultat de egalitate In 
aeest aeaen ti 9 punete aduse 
din deplasare! Cursa irezistibil» 
a A.a.A.-ului pune — tn pers
pectiv» — pe țapet șl problema 
golaverajului (In nraaent Chimia 
97—aa, A.S.A, 81—81), notăm
e» tn eele tasg me-turi «are ur- 
meas», ambele formații au de 
susținui oițe i joeurj tn depla
sare, ultima etapă fiind eea mai 
dlflelta, A.S.A, avind de tueat 
la Clmpina, eu Poiana, far Chl- 
fflfa = fa Busău, eu Chimia 
Victoria, două formații ineeme- 
de, aflate tn prima parte a cla
samentului, Aeadar, rtmîna de 
VJgUt etac va aduoe tn final punctul dppjsiv,,,

In BFiyipfa retrearMatetar, sin
gura certitudine! Textila Năsăud 
(seria a XLa) — 9 p, țp rest 
multe semne de întrebare ta 
toate sortita.

Tome RĂBȘAN

ADMINISTRAȚIA DE
NBMERELi EXTRASE LA 
TRAGEREA ..EXCURStlLOH* 
LA LGTO DIN 18 MAI ‘
4 H/lUUH Wț -.K

LA LOTO BIN

FAZA I

I > ae

entraqerra ț, : 
05 37 31 01 43 36 30.

a TI-a ■■

1804

1

43

FAZA a Hp

EXTRAQERfiA 3 Bifa : S3 a.

SERIA I : Ceahlăul P. Neamț — 
Partizanul Bacău: D. Manole 
(București). Metalul Plopeni — 
C.S. Botoșani: M. Lăzărescn 
(București), Gloria Bistrița — 
Chimia Fălticeni: G. Toth (Alud). 
Dunărea Călărași — Delta Tul- 
cea: I. Crăciunescu (Rm Vil cea). 
Prahova Ploiești — C.S.M. Bor- 
zești: C. C." — - - - •
rea Dinamo 
Buzău: 
limpla 
ceava: 
Unirea 
ța: M.

Bitlan (Craiova). Unî-
Focșani — Gloria

L Velea (Craiova). O- 
Rm. Sărat — C.S.M. Su- 
G. Ionescu (București). 
Slobozia'— F.C. Constan- 

__ Doncea (București) . F.C.M. 
Progresul Brăila — Otalul Calați: 
M. ștefănoin (Tg. Jiu).

SERIA A n-a : Chimica Tîrnă- 
veni — Chimia Tr. Măgurele: V. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin). 
Carpati Mîrșa — Automatica 
București: R. Ctmpeanu (Arad). 
Constructorul T.C.I. Craiova — 
Gaz metan 
(Cluj-Napoca), Autobuzul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești: M. Niculeseu (București) 
— stadionul Autobuzul. Șoimii 
I.p.A. Sibiu — I.P Aluminiu

Mediaș :' I- Jatab

Slatina: G. Macavei (Deva) Di
namo Victoria București — Me
talul București: J. Grama (Bucu
rești) — Stadionul Dinamo. Uni
rea Alexandria — Avintul Re
ghin : Gh. Pop (Suceava). Rova 
Roșiori — F.C.M. Brașov: I. Ig- 
na (Timișoara) — amînat pentru 
23 mai. Nitramonia Făgăraș — 
I.M.A.S.A. Sf: Gheorghe: V. Ma
xim (Iași).SERIA A IlI-a : Minerul Me
tru — C.S.M. Reșița: I, Chelu 
(Giurgiu), Minerul Cavnio. — 
Rapid Arad: I. Ntstoc (Sf.
Gheorghe). Metalurgistul Cugtr 
— Someșul Satu Marc: D. Cio
lan (Pitești). Olimpia Satu Ma
re — C.F.R. Timișoara: K. Mu- 
șat (București), Politehnica Ti
mișoara — „U* Cluj-NapocaR. 
Petrescu (Brașov), 
Cluj-Napoca — C.F.R. 
Caransebeș: P. Buhatău 
Gheorghiu-Dej), Ind. sîrmei 
Turzil — Mineral Lttpeni:

Steaua C.F.B. 
Victoria 

«3b.
e.
L 

Caraman (Oradea), UT. Arad — 
Aurul Brad: F. Cadar (Brașov», 
Gloria Reșița — Armatura Ear- 
lău: F. Iliescu (Bueuresti).

AL JUNIORILOR
BUZĂU, 18 (prin 

Penultima etapă a 
final a programat, la 
la Berea, două dintre . 
cheie, hotărîtoare pentru confi
gurația clasamentului seriei in 
partea ei superioară.

Primul meci, DINAMO — 
F.C.M. BRAȘOV, un veritabil 
derbi, s-a disputat pe stadionul 
-Gloria-, în prezenta a apro
ximativ 3.000 spectatori. Par
tida a fost echilibrată oină etnd 
elevii antrenorului Gh. Timar 
au reușit să deschidă 
min. 26 Atunci, la un 
pid al dinamovlstllor. 
a pătruns Brintre 
centrali brașoveni si . ........
clasat Be lax. linsă stilBul din 
stinsa al Bortii lui Stefancu. 
Șapte minute mai tlraiu, după 
două ratări mari (Staieiu — 
de la Dinamo si Pascu — de 
la brașoveni), scorul a devenit 
2—0. extrema stingă Petre șu
tind de al distantă, eu baltă. 
surprinstndu-1 ce portarul bra
șovean. Va rata anal Deasa 
(min. 30) și va marca din nou 
Diname nrin Stelele tn urma 
unei acțiuni Individuale tmin. 
38) și 3—# după numai 40 mi
nute Bentru liderul seriei !

După Bauaă. brașovenii au 
evoluat eeva mai bine deett in 
prima reBriaă. ei au combinat 
frumea dar numai nlnă tn 
Breaima careului advers, nea- 
vlnd forță 
min, 51. pi 
handieanul 
Qyorfi. La 
vieții și-ar

telefon), 
turneului 
Buzău și 
partidele

scorul in 
atae ra-
Curelea 

fruntașii 
a șutat

la finalizare. în 
ar fi Butut reduce 
dar au ratat nrin 
rlndul Iar. dinamo- 
fi Butut mări a-

vantajul dar cele două con
traatacuri (din min. 58 și 63) 
au fost irosite de Stoiciu si 
Voicu. Partida a fost excelent 
arbitrată de 
localitate.

în celălalt 
etapei F.C. 
C.S.Ș. — 
RA 3—3 (0—1),
eonstăntenii au fost conduși cu 
3—0. ei au cistleat sreu. la li
mită. Iată autorii golurilor: 
Manea (min. 43). Ghenrffaehe 
(min. 51) si Lazăr (min. 53) 
pentru învingători, respectiv 
Guțu (min, 24) si Povov (min. 
41). Șimbătă. tn ultima etapă- 
se tntilneae primele două cla
sate, Dinamo șl F.C- Constanța, 
pe stadionul Gloria, ora 16.

Cr. Teodorescu din

meci important al 
.._. CONSTANTA — 
BANATUL TIMTȘOA- 

după ce

Lourenllv DUMITRESCU

La Rm. Sărai: UNIVERSI
TATEA CRAIOVA — C.S.S. 
BAIA MARE 3-1 (fr-D Au 
marcat ; Releva (min, 55) d 
Mitrei (min, *5) Bentru craio- 
vent, respectiv Oiab (min 33).

UMERIA, 1» (Bria telefwa). 
Vineri au continuat la Siraeria 
al Hunedoara locurile din pa* 
tirul turneului final de tuniori 
La Simeria. ee terenul CFR„ 
tn prima Bartidă s-au fatifait 
.U“ CLUJ-NAPOCA ai LP>A. 
șoimii sibiu. Partida nu s-a 
ftdieat la un nivel tehnic deo
sebit. A feat un meal de uzură, 
eu destul de Buline faze de 
poartă. în care îuniorU clu
jenii, eeva mai deeiai la fina
lizare, au reușit Btnă la urmă

să obțină victoria la limită e”. 
scorul <3e 1—# (1—0). scor sta
bilit în ultimul minut al ori- 
mei reprize eînd Pascu a re
luat din apropiere balonul eu 
capul. în urma unei lovituri de 
colt executată de

După pauză, tot 
mai insistent!. îsi 
va bune situații _____
Paseu si Gabor. în finalul 
tidei. Pistol (Șoimii) a 
două situații favorabile în 
65 și “ ....................
(Deva) ------------- -------
cele două formații, din riadul 
cărora s-au evidențiat Sabău. 
Gabor si Naghi de ia eîuîenî 
si D. Slarcu. Ralea si Postai de 
la sibieni.

în partida vedetă s-au iutii- 
nit F.C. ARGEȘ si STRUN
GUL ARAD. Abia dună pauză, 
argeșenii au reușit să se deta
șeze. eistigînd eu i—0 (#—Oh 
Primul gol a fost marcat de 
Mîrzaeu (min §3). Peste 3 
minute, pițesteanul Moromete 
a fost faultat în careu de por
tarul Matei si Rărbărie a tran
sformat imnarabH lovitura de. 
la 11 m Partida a fost condu
să bine de hunedoreanul V. 
Răulea.

Sîmbătă. sint programate ul
timele îoeuri, eu începere de la 
ora 14. pe stadionul C.F.R.. din 
Simeria; LP.A Șoimii Sibiu — 
C S-S- Piatra Neamț; „U“ CM- 
Napoca — F.C. Arees să Strun
gul Arad — Partizanul Bacău.

Gabor 
clujenii >înt 

creează 
ratate

cîfe- 
de 

oar- 
latat 

__. __________ _  tniâ 
80. Arbitrul V. Kusu 
a condus foarte bine

Gheorșhe NERTEA

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
F©ND TOTAL DE eîETfa 

@URI î 375.368 țpj, gfa pare 
35.840 lei report la eategaria 1. 
faza I.

• Apțăaj e»te uitimp șj eind 
Vă mai puteți depune buletinele 
pentru eeneuFspl pHGNOSPORT 
de mîfae 30 mal 1084, Be aseme
nea, este ultima si de procurare 
a biletelor pentru tragerea ț,0TP 
3 de duminică ! Vă reamintim eă 
ța L0T0 2 participarea se face 
pe bilete seria „B* de 18 lei. pe 
pare se pot completa : ț varian
tă simplă de 3 numere diferite

fă, «cMteM im^i 4 vamnw 
Simple, țjeeare ge erte 8 numere 
diferite gin țș, aehiteie 35%, li
ferent însă de ee»n ăehițată, mațe 
biletele eu drepl de participare 
ta eele 3 extrageri.

HUNEDOARA. 18 tarta tele
fon). Meciul PARTH5ANUE 
BACĂU - C-Ș.Ș. PIATRA 
Neamț, desfășurat oe terenul 
eu zgură „Corvinut*. pe o vre
me frumoasă, a fost alert, 
băcăuanii ataeînd în valuri in- 
eă de la tneenut- dueled de
zinvolt si deschis, d au reu
șit să destrame defensiva 
ver»ă eare a fost obligată

aă* 
. ............ să 

cedeze de patru, ari. Seer 4—6 
(3—6). Au twrts Muftteaau 

a
Alba 
ftnin.

(3—0). Au 
(min. 35 »
ynor aejiunț
(min.. 43) »i 
56), Jocul a

• tacejujul 0e astăzi »--au pus 
țț) Vtnzaț-e feiletpje peatru tragem 
rea excursiilor ța L6ȚQ, ăi« 35 
mal a.e. șe oferă autoturisme 
...Baeia ț»0Ș, exeursil țp ți.H.S.S. 
eu plecarea ip lung august și 
piștiguri în numerar, Rețineți și 
pltima și eind se pțai pot pro
cura aceste bileie eu âuwarele 
ăv. preferate ; joi, 34 mai »»4.

faseris ____
3») ea «țțpare 
personale- 
L Năsfcwt

...... fv»t arbitrat foar
te bine âe 1. Yaaîtaehe (Hune* 
cioara).

ț»n YLAD-eoresB..
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La poligonul Tunari a început ieri

PATRULATERUL INTERNATIONAL
Ieri, la poligonul Tunari a în

ceput, patrulaterul interna
țional de tir la care participă 
trăgători din R. P. Chineză, 
Cuba. Statele Unite ale Ame
rică și România. Prima zi a 
programat întrecerea de pușcă 
liberă 60 f.c. dominată clar de 
către trăgătorii noștri. loan 
Joldea a confirmat forma bu
nă demonstrată și cu ocazia 
recentelor campionate interna
ționale și a ciștigat cu 596 
puncte. Tot un reprezentant al 
tinerei generații Florin Cristo- 
for, a ocupat locul 2. la un 
singur punct de ctștigător. Con-

cursul continuă astăzi și mîi
ne, tot la poligonul Tunari.

Rezultate tehnice : 1. I. 
dea (Dinamo) 596 p, 2. 
Cristofor (Steaua) 595 p, 
E. Antonescu (Dinamo) 594 
4. C. Stan (Steaua) 594 p, 
A. Gilard (Cuba) 593 p, 6. 
Cruz (Cuba) 592 p.

Jol- 
Fl.

3.
P.
5.
I.

• In cadrul Concursului zo
nal pentru juniori, desfășurat 
concomitent, proba de pușcă 
standard 60 Le. a fost ciștigată 
de D. Jianu (Olimpia) cu 582 
p, urmat de 8. Opriș (QS.U. 
Oradea) 580 p și M. Dumitru 
(Dinamo) 579 p.

DUPĂ REUNIUNEA DE TIR
(Vrmart din pao- t)

vantaj de luat în considerație. 
Rămîn totuși 
o seamă de 
înalte t—----- -
unii 
erați --- --------
ale lumii : L Joldea.
la pușcă 3 X 40 f : I.
581 o. la pistol 10

de menționat 
___  __ performanțe 

ale trăgătorilor români, 
tineri. încă 
ne marile

neconsa- 
ooligoane 
cu 1166 p. 
Petru, cu 

__ _  _____ m : C.
Stan, cu 598 p. la ouscâ liberă 
60 f.c. : L. Stan, cu 565 o. la 
pistol liber. loan Joldea si C. 
Stan.
rile _______
neral deficitare, dau 
rante. mai cu seamă 
tru că ei se alătură ■ unor puș
cași care au demonstrat deia o 

■ anumită valoare (F. Cristo
for. E. Antonescu), alcătuind 
cu toții o generație care, atent 
pregătită in continuare. ar 
putea revitaliza un capitol 
mai puțin strălucitor al tirului 
nostru, probele de pușcă.

Reuniunea de tir de la 
București a ridicat însă o pro
blemă 
in studiul 
cinați 
lor 
rapid 
be 
gate 
AI

titlu-în special, cu 
cîstiaate Ia Drobe ta ge- 

deficitare. dau soe- 
mai cu seamă pen-

care ar trebui să intre 
specialiștilor însăr- 

cu pregătirea loturi- 
nationale. gâsindu-i-se 
rezolvarea. Cîteva pro- 

individuale au fost cisti- 
NU 
LOTURILOR 

TRĂGĂTORI 
NATI care 
pregătirea la 
gur.
aspecte : 
gătorilor 
camera* 
zentative 
titulari 
redutabil) 
unele 
mă al componentilor loturilor

DE COMPONENT! 
CI DE 

NESELECTIO- 
si-au efectuat 

secții Desi- 
rettaute două 

tră- 
.anti- 

cepre- 
a-i învinge pe 

resort osihologic 
faDtul că in 
vîrful de for-

trebuie 
cel al dorinței 
rămași în 
echipelor 

de
(un i 

si 
cazuri.

„CURSA
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — 

Cea de-a 37-a ediție a competi
ției cicliste Internaționale „Cursa 
Păcii* a continuat, vineri, după 
o zi de repaus, cu etapa a 8-a. 
Trutnov — Karpacz, In cursul 
căreia caravana a intrat pe teri
toriul Poloniei. A fost o etapă 
montană extrem de dificilă. în
cheiată cu victoria rutierului so
vietic Serghei Suhurucenko, cro
nometrat pe distanța de 161 km 
cu timpul de 4ht6:38. In plutonul 
al doilea, la interval de circa 2 
minute, a sosit șl ciclistul român 
Mircea Romașcanu, care, tn pofida 
acestei întîrzieri. a urcat de pe 
locul 18 pe locul 16 tn clasamen
tul general. Noul purtător al tri
coului galben este Serghel Suhu- 
rueenko, urmat de fostul lider, 
Stalkov (Bulgaria), la 5 sec, U- 
grumov (URSS), ta 16 sec. Jent- 
zsch (RDG), la 33 see, Ludwig 
(RDG). ta 1:M. Stlks (Cehoslova
cia). 1a 1:17. Uslamin (URSS). ta 
2:99. Voronin (URSS). la 2:48, 
Barth (RDG), ta 2:44. M. Romaș
canu ocupă locul 18, la 4:92. Pe 
echipe, conduce URSS. urmată de 
R-D. Germană.

PAC
tn clasamentul cățărătorilor, pe 

locul talii este situat Suhurucenko 
— 29 puncte, urmat de Bartkoviak 
(Polonia) — 15 puncte, Stalkov 
(Bulgaria) — 13 puncte, Romaș
canu (România) — 12 puncte.
Astăzi are loc etapa a 9-a. Ze- 
lenla Gora — Wroklaw (175 ' km).

i{
TELEX • TELEX

TURUL CICLIST AL ITALIEI
După etapa prolog, ciștigată 

joi de Francesco Moser, ieri a 
avut loc prima etapă a Turului 
ciclist al Italiei, care a constat 
intr-o cursă contra-cronometru, 
pe echipe, între Lucues și 
Marina di Pietrsanta (55 km). 
A ciștigat echipa ~ 
(Franța), urmată de 
ția italiană Carrera, 
a realizat timpul 
04,13, și astfel Fignon din e- 
chipa franceză a trecut primul 
în clasamentul general.

Renault 
forma- 

Renault 
de 1 h

nu a fost prevăzut pentru a- 
ceastâ perioadă. Stat cazu
rile lui G. Cristaehe și 
G. Calotă —. la pistol viteză, 
sau al Romani tei Petrescu 
—. la pușcă standard 60 f.c. 
Si Mihai Ispașia a obtinut un 
rezultat mai bun decit toți 
cei 3 
talere 
fapt 
idee.
studiate_______
care au condus la această si
tuație. pentru a fi evitată 
in viitor, adică la vremea ma
rilor concursuri
nale. Ar fi foarte neplăcut să 
constatăm că. din motive 
care tin fie de capitolul orien
tărilor generale 
tirii (etape 
Îndelung, de 
aspecte ale 
tehnic sau 
cifică a 
cursurilor. ___
turile naționale 
in Întreceri 1 __
timp ce alti țintași. neselectio- 
nati. ar realiza rezultate ridi
cate sau 
concursuri

Ne-am B _____
tui aspect pentru că. în ulti
mii ani. s-au mai petrecut lu
cruri asemănătoare.

MARELE DERBY DE RUGBY
(Urmare din pao I) de

component! ai lotului de 
aruncate din 

spriiinl 
consecință- 
temeinic

sânt 
aceeași 
trebuie 
cauzele

in terna ti o-

ale presă- 
controlate prea 
pildă), fie de 
antrenam en tulul 

de tactică spe- 
abordării con- 

trăgătorii din lo- 
ar capota 

importante. ta

foarte ridicate ta 
paralele.

oprit asupra aces-

în cadrul festivității de pre
miere si închidere a campio
natelor internaționale și 
„Cupei țărilor latine si Gre
ciei*. au oferit cupe si tro
fee : “
mân, 
.5 portul*. 
ta-Nâsăud. 
si Arad. 
Steaua. i 
C.S.U. Brașov,

internaționale 
țărilor 

au 1__ ______ _
Comitetul Olimpie Ro- 

C.M.B.E.F.S., ziarul 
CJ.E.F.S. Bistri- 

. Baia Marc, Iași 
cluburile Dinamo, 

Olimpia. Metalul si

/aaltal
Recordul de

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

stantin (7). Răduiescu (17) —
L. Constantin (3). Dumitru (56)
— Pașeu (6) Munteanu (46). 
Butan (30). Rezerve : Csoma. 
Moț. Dumitraș. Coman. V. 
Ion. Captnare.

SCOȚIA : Dods - Pollock, 
Johnston. Renwick. Robertson
— Rutherford, Laidlaw — Les
lie. Beattie. McGaughey — To
mes. Campbell — Rowan. 
Callander. Aitken. căpitanul 
echipei. Rezerve : Cunnigham. 
McKenzie Jeffery. Hunter. 
Kennedy. Tukalo Calder.

Partida va fi arbitrată 
O. E. Doyle (la centru), ajutat 
de M. D. Rea și D. I. H. Burnett, 
la tușe, toți din Irlanda.

La meciul de rugby ROMANIA- 
SCOȚIA sini valabile toate legiti- 
mațiile-abonament eliberate de 
C.N.E.F.S. fi C.M.B.E.F.S. Elevii, stu
denții și militarii 
accesul gratuit

în termen ou

In perspectivă,
spectacol sportiv, _ _
byștii români pot ciștigat noi 
galoane internaționale. (D. C.).

un frumos 
în care rug-

ATLETISM * La Koblenz. Uwe 
Moenkemeyer (R.F. Germania) a 
alergat 5000 m In 13.27,04, cel 
mal bun rezultat mondial al se
zonului. • La Aanekoski, fin
landezul Raimo Manninen a a- 
runcat 90,26 m la suliță.

BADMINTON • La " ’
Lumpur (Malayezia), echipa fe
minină a 
gat titlul 
tinală cuBOX * 
îi opună, 
Holmes, fost 
la categoria grea (WBC), 
noscut în prezent de " _
Gerrie -Coetzee, actualul campion 
recunoscut ' — -
anulat.CICLISM 
rulul open __ _________ __
contracronometru individual. a 
revenit columbianului Luis He
rrera in 34:51, urmat de Cristobal 
Perez 35:37. Herrera a ciștigat la 
sprint și etapa a 10-a. Palmlra- 
Guacari, 128,9 km In 3h58:19. șt 
conduce în clasamentul general 
cu 29h38:32, urmat la 4:22 de 
Fabio Parra (Columbia) șl la 
1:35 de Francisco Rodriquez (Co
lumbia).

HANDBAL • In orima zl a 
turneului studențesc masculin de 
la Sofia: Zeleznicear (Iugoslavia) 
— Universitatea CIuj-Napoca 38— 
28 (19—13) TSKA Sofia - Insti
tutul de Cultură Fizică Sofia 
29—24 (17—12).

hochei PE IARBA • La Am
sterdam, In meci 
culin: Pakistan — 
(1-0).

POLO ■ Brazilia
Rlo. campionatul ___________
cu 8 p, urmată de Columbia 7 p 
șl Argentina 6 p. In ultima zl: 
Brazilia — Columbia 
guay — Chile 12—8.

SCRIMA • Imre 
(Ungaria) a ciștigat 
dials la sabie, 51 p, 
Vlktor Krovopuskov 
45 p.

Kuala
R.P. Chineze a cîștl- 
mondial, învlngînd in 
5—0 Anglia.
Meciul care trebuia să 
la 8 iunie, pe Larry 

campion mondial 
.. recu- 
IBF, șl

de WBA.
• Etapa a 9-a a Tu- 
al Columbiei, 27,5 km

amical mas-
O lan da 2—4

a ciștigat. la 
sud-amerlcan

19- 6. Uru-
Gedovart 

Cu oa Mon- 
urmat de 

(URSSi

ANGLIA. Southampton a ciști
gat meciul restanță cu Notts 
County, 1—1 in deplasare, și a 
ocupat locul doi in clasament, cu 
77 P. după Liverpool, campioană 
C88 p). dar înaintea lui Manches
ter United, 74 p.

UNGARIA (et 27). Ciștiglnd 
meciul cu CsepeL 2—8. Honved 
și-a asigurat titlul cu trei etape 
înainte de final. Vasas — Szeged 
3—2, Ferencvaros — M.T.K. 2—8, 
Volan — Zalaegerszeg 1—1. Vi
deoton — Ujpesti Dozsa 1—1, 
Raba Eto — Haladaa 1—8. N'yire- 
gytiaza — Tatabanya l—1. Pecs
— Dlosgyor 5—2. Pe primele 
locuri : Honved 41 p. Ui pești 
Dozsa și Raba Eto 34 p ; pe ul
timele ; 14. Volan 21 p. 15. Nyi- 
regyhaza 20 p, 16. Diosgyor ÎS p.

BULGARIA (et. 24). Lokomotiv 
Plovdiv — Sliven 0—I, J.S.K.A.
— Sumen 3—1, Levski Spartak — 
Lokomotiv Sofia 2—2, Botev — 
Slavia 0—0, Etar — Haskovo 2—0, 
Trakla — Cernomoreț 3—2, J.S.K. 
Spartak — Belașlța 3—0, Beroe —

Cerno More primele
locuri : ț.s.k.a. șl Levski Spar
tak 37 p, Botev și Sliven 26 p ; 
pe ultimele : Slavia, ~ 
șl Lok. Plovdiv 19
16 p.

IUGOSLAVIA (ei.
roșie — Dinamo Zagreb 3—3, Ze
leznicear — Vinkovd 2—0, Tuzta
— Buducnost 4—0, Vardar — OL 
Ljubjlana 1—0, Celik — Sarajevo
2— 2, Velez — Rijeka 1—1, Rad- 
nickl Niș — Partizan 0—5, Hajduk
— Pristina 2—1. Pe primele 
locuri : Steaua roșie și Partizan 
38. Rijeka și Zeleznicear 37 p ; pe 
ultimele : 16. Dinamo Zagreb 
27 p. 17. Olimpia Ljubljana 26 p, 
18. Celik Zenica 22 p.

POLONIA. Finala cupei se va 
desfășura La 24 iunie între Lecz 
Poznan și wisla Cracovia. In se
mifinale : Lech — Ruch Chorzow
3— 0. Wisla — Stal Mielec 2—0.

Cerno More 
p, Haskovo

31). Steaua

C.E. DE TINERET
In meciul tur al finalei campio

natului european de tineret, la 
Sevilla, Anglia a învins Spania 
cu 1—0 (0—0), prin golul marcat 
de Sterland în minutul 51. Meciul 
retur va avea loc la 24 mal,

„CUPA LIBERTADORES*
IN PRAGUL SEMIFINALELOR

Independiente (Argentina), U- 
niversidad Catolica (Chile), Fla- 
mengo (Brazilia), Nacional Mon
tevideo (Uruguay) și Universi- 
dadde Los Andes (Venezuela), 
cîștigătoarele grupelor prelimina
rii, s-au calificat pentru semifi
nalele Cupei Libertadores. Li se 
alătură Gremio Porto Alegre, de
ținătoarea trofeului. Se vor jiioa 
două grupe semifinale a trei 
echipe, cu meciuri tur-retur. 
Grupa A (Nacional, Indepen
diente, Universldad Catolica) în
cepe la 31 mai ; calendarul gru
pei B încă nu a fost stabilit.
• Gordon Strachan (Aberdeen) 

și Paul Walsh (Luton) vor juca 
în sezonul viitor la Liverpool.

(
In sfîrșit, Bath I

Cupa Angliei* la 
rugby este una dintre 
cele mal vechi compe
tiții ale sportului cu 
balonul oval, la ea par- 
ticipînd an de an zeci 
și zeci de echipe din 
toate colțurile „Insulei*. 
Șl deși are la activ cî
teva decenii de clnd ia 
mereu parte la „Cupă* 
formația Bath n-a avut 
încă niciodată bucuria 
să fi ciștigat șl ea 
trofeul. Nu demult, 
Bath a jucat, pe fai
mosul teren Twicken-

ham, finala cu Bristol, 
deținătoarea „Cupei*. 
La capătul unul joo 
foarte disputat, Bath a 
obținut, tn sfîrșit, pri
ma sa victorie (10—9 I). 
In schimb, în Tara Ga
lilor, finala dintre Car
diff șl Neath s-a înche
iat cu succesul primei 
formații, care a învins 
cu 24—19. De remarcat 
că, pentru a treia oară 
în decurs de patru ani. 
formația din Cardiff a 
ciștigat „Cupa Țării 
Galilor*.

eficacitate” in fotbalul 
francez

meci 
de

sta
ta 
in

I din

pentier (R.C. Paris) in
1963, Oudjani (Lens) In
1964, Keita (St. Etien
ne) In 1971 șl Bianchi 
(Reims) în 1975. Șl to
tuși, Istoriografii fotba
lului francez au reținut 
faptul 
sellle) 
luri, 
meci. .
n-a fost tnsă omologat, 
deoarece in 1942, etnd 
a fast iwallzat, campio
natul n-avea un carac
ter oficial 1...
doi Wenzel I .

Hannt Wenzel, senioara din Liechtenstein, ta 
vlrstă de 28 de ani, care a adus o prețioasă con
tribuție la prestigiul internațional al micii sale 
țâri, a anunțat că se retrage din activitatea com- 
petițională pentru a deveni... mamă. Hannl are 
un palmares sportiv cu totul remarcabil din oare 
spicuim : 32 de victorii In concursuri din cadrul 
„Cupei mondiale*, două victorii finale in marea 
eom petiție care este „Cupa mondială*, pe care 
3 slștlgat-o tn anii 1978 șl 1980. A fost campioană 
mondială tn 1974 (slalom special) și dublă oam- 
ploană olimpică In 1980 (slalom special șt uriaș), 
tn recent Încheiatul sezon Internațional al schiu
lui. Hannl a fost a doua, după elvețlanca Erika 
Hess, tn „Cupa mondială*. Apropo de aceasta, 
după ce mal bine de un deceniu a participat ta 
întrecerile „Cupei*, pentru prima oară tn acest 
sezon Hanni Wenzel a ieșit învingătoare (șl 
încă de două ort 1) tn cobertre, căci, oa șl sue
dezul stenmark ea a fost specialistă a probe
lor de mai mare tehnicitate, cum slnt cele două 
curse de slalom. Fiind considerată ca semi-pro
fesionistă tea ș> stenmark 1) Hanni n-a fost ad
misă să concureze la J.O. de la Sarajevo.

tn scnlul de mare performanță numele Wen
zel rămîne Insă căci Andreas și Petra, fratele 
șt sora el. vor continua să „zboare* pe pirtlile 
înzăpezite ale munților...

tntr-un recent 
din 
fotbal 
cantul 
Metz, 
poarta 
cele 7 
psi sale~ 
fel recordul de eficaci
tate din acest sezon. 
De fapt, șase goluri 
într-o partidă reprezin
tă egalarea „recordului 
național-, performanță 
care a mai fost reali
zată și de Tylpiski 
(Nancy) în 1947, Char-

Râmin, totuși

campionatul 
al Franței, 
Kurbos, de 
a Înscris 

lui Nîmes 6 
goluri ale echi- 

reallzind ast- că Aznar (Mar- 
a înscris 9 go- 
Intr-un singur 
„Recordul* său

Să nu-ți faci castele în Spania I
Erhard Wunderlich a fost, cu dțiva ani ta 

urmă, cel mal bun handbalist din R.F. Germania, 
jucător care a avut o contribuție Însemnată la 
cucerirea titlului mondial de către reprezenta
tiva vest-germană. Handbalist la modă, foarte 
prețuit șl la... mare preț, Wunderlich a fost 
transferat In Spania, la F.C. Barcelona, pentru 
o sumă foarte mare. Dar Wunderlich, de la care 
se așteptau minuni (tot așa ea șt de la Mara
dona 1) a Însemnat o cruntă deziluzie pentru 
conducătorii clubului catalan, care nu l-au mal 
prelungit contractul pentru sezonul 1985'86. Și 
astfel, Încă de pe acum, Wunderlich s-a înapoiat 
acasă, cum se spune... cu coada Intre picioare I 
Dar șl acasă, cu toată faima sa, abia a găsit o 
echipă să-l dorească Intr-adevăr. Mllbertshofen, 
formație din divizia secundă !

34,13 m in 84 de ani...

Portarul torinez Stefano Tacconi urmărește decepționat mingea 
care s-a oprit in plasa porții sale, in urma șutului violent al 
portughezului Augusto Gomez de Sousa, în finala „Cupei cu
pelor* (Juventus — F.C. Porto: 2—1) Telefoto : A.P.—AGERPRES

ACTUALITATEA LA TENIS

După ce John Flana
gan a aruncat ciocanul, 
primul ta lume, peste 
SO de metri (S0.01 m) 
ta 22.7.1899 au trebuit 
să treacă 53 de ani pînă 
ce Jozsef Csermak (Un
garia) a depășit 60 m 
(60.34 m ta 24.7.1952) 1a 
J.O. de ta Helsinki, 
apoi doar opt ani plnă 
ta 71 m (americanul 
Harold Connollv — 70.33 
m la 12.8.1969) și 18 ani 
plnă la „granița* celor 
*0 m (sovieticul Boris 
Zaichik — 89.14 m la 
9.7.1978). în bilanțul 
mondial al anului tre-

cut 18 ariețt au aruncat 
peste «0 m (sovieticul 
Serghel Litvlnev — 84,14 
m record mondial, la 
21 iunie). Dintre aceș
tia șase sini din
u.R.s.s., doi din R.F. 
Germania șl cîte unul 
din Finlanda și Polonia. 
De altfel, 36 din cel mal 
buni 65 de aruncători 
ai lumii, in 1983, s’nt 
atletl din Uniunea So
vietică, care, de 
multă vreme, 
autoritar 
competiții 
nale.

mat 
domină 

toate martie 
Internațîo-
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Berlinul Occidental. In cadrul 
turului trei al competiției 
internaționale feminine au 
fost înregistrate rezultatele' 
Steffi Graf (R.F.G.) — Bo
nnie Gadusek (S.U.A.) 6—0.
6—4 !. Andrea Leand (S.U.A.) 

(Unga- 
Horvath 

Ruzicl 
«-2, 

(Franța) 
(R.F.G.) 
Rinaldi

— Andrea Temesvari 
ria) 6—3. 6—2. Kathy 

Virginia 
7-6. 3-6.
Tan vi er 
Hanika 

Kathy

(S.U.A.) -
(România) 
Catherine 
— Sylvia 
6—1. 6—4.
(S.U.A.) — Ivanna Osses (Ar
gentina) 2—5, 6—2, Helena
Sukova (Cehoslovacia) — Lili- 
ane Drescher (Elveția) 6—3,6—2, 
Claudia — - - -
Mima 
6—1. ‘ 
doi) : 
ginia ____  ___  _
lar Vasquez (Africa de Sud, 
Peru) 6—2. 6—4.
milton. 
strai ia. 
și Maria 
6-1.

Lee On Solent (Anglia). Tu
rul doi al turneului femi
nin : Dias (Brazilia) — Da
niela Moise (România) 6—4. 
6—1 ; sferturi de finală I 
Almgren (Suedia) — Phan- 
tam (Franța) 8—2. 6—2,
Gomer (Anglia) — Smith 
(Australia) 2—6. 7—5. 6—3,
Dias — Brasher (Anglia) 6—7, 
6—4. 6—3. Bartos (Ungaria) 
— Jones (Anglia) 4—6. 6—0,
8—1.

Roma. „Internaționalele' 
liei, la 
„optimi*1 :

Kohde (R.F.G.) —
Jausovec (Iugoslavia) 

6—2. La ' dublu (turul 
Kathy Horvath. Vlr- 

Ruzici — Rene Uys. Pi-

Brenda Re- 
Naoko Sato (Au- 
Jaoonia) — Lucia 

Romanov 1—6. 7—5.

... Ita- 
Foro Italico, în 
Perez (Uruguay) 

— Noah (Franța) 3—6. 6—2,
6—4. Arraya (Peru) — Free
man (S.U.A.) 7—6. 6—8. 6—4. 
Gomez (Ecuador) — 
(Suedia) 3-6. 6—4.
Panatta (Italia) 
sson (Suedia) 
Krickstein (S.U.A.) 
(Suedia) 6—3. 6—2.
Hoti (Italia) — Lewis 
landă) 6—3. 7—5

Jarryd 
6-1.

Simon-
6—4. 7—5,

Nys trona 
Cance- 

(N. Zee-


