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In prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Fartidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au incejyjt, miercuri 
29 martie, lucrările Conferinței 
pe tară a președinților consilii
lor populare, eveniment de sea
mă in viața social-politică a țării.

Institutionalizat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
acest larg și reprezentativ fo
rum constituie o nouă și eloc
ventă expresie a modului crea
tor in care partidul și statul 
nostru asigură adîncirea con
tinuă a democrației socialiste, 
participarea efectivă, nemijloci
tă, a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, fără deosebire 
de naționalitate, la conducerea 
activității economico-sociale, a 
întregii țări, la dezbaterea și 
adoptarea hotăririlor privind 
prezentul socialist și viitorul co
munist al patriei.

Prin amploarea și importanța 
lucrărilor sale,- Conferința rele
vă locul și rolul deosebit al con
siliilor populare in societatea 
noastră, ele constituind o puter
nică forță politică și organiza
torică, chemată să-și aducă o 
contribuție sporită la înfăptuirea 
politicii partidului, în plan te
ritorial, la soluționarea proble
melor complexe ce le ridică pro
gresul in ritm accelerat al jude
țelor, municipiilor, orașelor și 
comunelor țării, Ia sporirea gra
dului de civilizație al poporului, 
la antrenarea largă a cetățeni
lor Ia gospodărirea și conduce
rea directă a treburilor în toate 
așezările patriei.

Lucrările Conferinței sînt 
găzduite de Sala Palatului Re
publicii.

în sală sint prezenți, ca invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai Gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești, activiști de 
partid și de stat, personalități 
științifice și culturale.

Ora 9. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, sosește în sală, îm
preună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui. Participant» la Conferința 
aplaudă indelung, scandează cu 
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.". 
Sint reafirmate, direct și cald, 
dragostea, stima și recunoștința 
întregului popor față de partid, 
forța politică conducătoare a 
societății, inima și conștiința vie 
a națiunii, față de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru În
țelepciunea și fermitatea dove
dite in conducerea destinelor 
țării pe calea făuririi unei vieți 
demne și prospere, pentru pre
ocuparea statornică de a asigu
ra ridicarea economico-socială 
armonioasă a tuturor județelor 
și localităților patriei.

în sală răsună solemn acor
durile Imnului de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Luind cuvintul, tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, a salutat, in numele 
tuturor celor prezenți, cu bucu
rie șl căldură, cu cele mai înal
te sentimente de dragoste, sti
mă șl respect, participarea Ia 
Conferință a conducătorului 
nostru iubit, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In continuare, a fost ales 
prezidiul Conferinței.

Se trece, apoi, Ia alegerea 
celorlalte organe de lucru. A 
fost aprobată componența secre
tariatului și a comisiei de re
dactare a proiectelor de Rezo
luție și de Chemare ale Confe
rinței.

tn unanimitate, a fost adop
tată și ordinea de zi a Confe
rinței, prezidiile secțiunilor și 
regulamentul desfășurării lucră
rilor Conferinței, după care s-a 
intrat în ordinea de zi.

Lucrările Conferinței continuă. CAMELIA HOȚESCU

Dc miinc, la Hunedoara, campionatele înotătorilor

„(INE VREA S-O ÎNVINGĂ PE PĂNULESCII 
VA TREBUI SĂ ÎNOATE „SllTA'ÎN 58 DE SECUNDE I
• Carmen Bunaciu ar putea ajunge duminică prima performeră din lume, a 
sezonului, la 100 m spate * Obiectivul ștafetei mixte a dinamovistelor — un nou 

record de 4:20,0 • Vor reuși și băieții să scoată... capul din apă ?
PROGRAMUL CAMPIONATELOR

VINERI : 100 m liber (b—f) ; 200 m bras (b-f) ; 200 a spate (b-f-f); 
800 m liber (f) și 1500 m liber, serii contratimp ; 4X100 ■ mixt (b).

S1MBATA : 100 m delfin (b+f) : 100 ■ bras (b-ț-Q î 200 ■ fiber 
(b+Q ; 400 m mixt (bf) ; 4X100 m liber (b-f).

DUMINICA : 200 m delfm (b-f) ; 400 ■ liber (b-f) ; 100 m spate 
(b+0 ; 200 m mixt (b-J-f) ; 4X100 ■ mixt (f) ; 4X200 m liber.

Zilnic sint programate serii de la ora 10 fi finale de la ora 17.00.

Așteptate cu un justificat in
teres, într-o perioadă de con
tinuă efervescență, campiona

tele naționale in bazin acope
rit ale celor mai buni înotă
tori din țară încep miine in 
frumoasa piscină (25 m) din 
Hunedoara. Vor fi, fără îndo
ială. trei zile de frumoase în
treceri sportive, de exprimare 
a unor ambiții — nedeclarate 
— ale celor mai tineri, de con
firmare — prin rezultate de va
loare — a unor promisiuni, fă
cute încă de la începutul se
zonului de cei consacra ți.

în prim plan — și, dealtfel, 
acesta este cuvintul de ordine 
în actuala ediție — LUPTA 
PENTRU CALITATE ! Mai 
concret, și ne referim în pri
mul rind la campioanele și re
cordmanele țării, vom asista — 
mai mult ca sigur — la un 
puternic asalt asupra actuale
lor recorduri ale țării, pe care

Cum se integrează în producție,

CARMEN BUNACIU 

toată lumea le așteaptă cit mai 
aproape de valorile maxime din 
tabelele europene și mondiale. 
Bunaciu, Pănulescu, Miclâuș, 
Costea sau Hoțcscu, pentru a 
vorbi numai despre actualele

Adiian VASIL1U

(Continuare in pag. 2—3)

VOLUMUL DE MUNCA SI CALITATEA ANTRENAMENTULUI - 
ELEMENTE HOTĂRÎTOARE ALE VICTORIEI CROSISTELOR NOASTRE

la catedră, tinerii absolvenți ?

® Emiel Declerck n-a greșit pronosticul 0 600 a'e 
metri in plus... O Condiții de concurs atroce • Antre

namente tari chiar a doua zi
Sîmbătă seara, la banchetul 

care încheia seria manifestări
lor prilejuite de desfășurarea 
ediției a Vl-a a campionatelor 
mondiale de cros de la Glasgow, 
in cadrul festivității de decer
nare a titlurilor, dl. Adriaan 
Paulen, președintele forului 
atletic internațional, a îmbrăți
șat și a ținut în mod expres, 
să le felicite pe componentele 
reprezentativei române, noua 
campioană a lumii. La rîndul 
său, Emiel Declerck (Belgia), 
președintele comisiei de cross 
— country din I.A.A.F., a a- 
dresat cuvinte de sincere feli
citări alergătoarelor noastre pe 
care, încă înaintea desfășurării 
competiției mondiale, se încu
metase să le considere printre 
marile favorite ale disputei. Dl. 
Declerck era singurul dintre

specialiștii prezenți acum, în 
Scoția, care avusese „privile
giul" — după cum s-a expri
mat dînsul — să le mai fi 
văzut concurînd pe românce, 
cu cîteva săptămîni mai îna
inte la Istanbul, la Crosul Bal
canic, acolo unde, pe un tra
seu pretențios ele dominaseră 
net întrecerea, ocupind primele 
patru locuri individuale.

Și deci, știa omul ce știa, 
pentru că, altfel, în mod — 
poate — firesc, sufragiile spe
cialiștilor înclinau în a pronos
tica victoria, pentru a treia 
oară consecutiv, a reprezentati
vei Uniunii Sovietice, din com
ponența căreia făceau parte, in
tre altele, dubla campioană o- 
limpică Tatiana Kazankina, Iii— 
nici — campioana de cros din

acest an, Ulmasova, Satretinova 
și Senîrikova.

La prima lor participare la 
C.M. fetele noastre au între
cut însă pină și cele mai opti
miste așteptări impunindu-se 
clar, fără dubii, într-o compe
tiție la startul căreia au fost 
prezente toate somitățile aces
tui gen de alergare, foarte la 
modă și la mare preț, mai ales, 
în țările din apusul Europei.

— Cind am ajuns miercuri 
seara la Glasgow, ne spune an
trenorul Nicolae Mărășescu, 
ne-a intîmpinat o vreme pli
nească. O ploaie rece (care n-a 
contenit pină după concurs), 
vînt puternic și frig pătrun
zător. După cazare primul drum 
l-am făcut să vedem traseul. 
In momentul acela, toți am fost, 
pur și simplu, șocați de ceea 
ce ne-a fost dat să vedem. Un

LOCUL DE MUNCĂ 
AL PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
SĂ FIE, MAI ALES, IN AER LIBER!

în rindurile de fată continuăm 
sondajul nostru referitor la mo
dul cum se integrează la locul 
de muncă, la catedră, tinerii ab
solvenți ai I.EJ3. și ai facultă
ților de educație fizică din ca
drul institutelor pedagogice, fo
losind și de aceas.ă dată exem
ple din mai multe județe ale ță
rii. Plecăm de la cerința că 
proaspătul absolvent trebuie să 
aducă cu sine, pe lingă bagajul 
de cunoștințe necesare exercită
rii profesiei, un suflu nou, tine
resc, dăruire și simț de răspun
dere — calități caracterist ce ti
neretului nostru. In toate dome
niile de activitate.

LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICA - 
CU PRIORITATE IN AER LIBER

întrecerile finale ale Daciadei la popice

PENTRU PRIMA OARA
competiții

s-au
Sub egida marii 

naționale „Daciada", ieri 
încheiat în Capitală, pe arena 
Voința, întrecerile finale ale se
nioarelor la popice. Confrunta
rea pentru titlul de campioană 
națională a fost atractivă și 
deosebit dc disputată. Dintre 
cele 16 jucătoare care — după 
valoarea rezultatelor de Ia con
cursul pe perechi de marți — 
au intrat in turneul final, doar 
Elena Andreescu și Elena Pană 
— campioane la perechi. Mar
gareta Căiincanu și Ana Fa

trescu — locul secund Ia pe
rechi, au luptat, în mod prac
tic, pentru titlu. Cele patru 
sportive erau departajate de 
cîteva puncte, toate avînd șanse 
egale de cîștig. Jocul lor a fost 
de mare acurateță tehnică, toa
te avînd punctaje valoroase atît 
la manșele „pline" cit și la 
„izolate" (Andreescu, de pildă, 
a doborît 89 de popice la pri-

T. RĂBȘAN

(Continuare in pag. a 4-a)

CAMPIOANĂ A TĂRII

Este ceea ce ne-a oferit, mal 
multe Z'le In șir, profesorul 
loan Clipa, absolvent al Facul-

Romeo V1LARA

(Continuare in pag. 2—3)
Elena Andreescu (Voința Bucure}'.':), dublă campioană pe 1978

Foto ; I. MIIIAICA

» ••fall LIWk.ll a

tății de educație fizică din Iași, 
repartizat din toamna trecută la 
Școala generală din comuna Riș
ca, județul Suceava. Era _o zi 
friguroasă de martie, în care su
lițe de gheață se așterneau, din 
cind in cind, peste această fru
moasă așezare din Vara de Sus 
a Moldovei, biciuind fețele. Șl 
totuși, profesorul Clipa a rămas 
ferm în hotărirea sa de a lucra 
afară, în aer liber. „Este ccî 
mai bun mijloc de a realiza că- 
iirea copiilor, încă de la cea mal 
fragedă vîrstâ". Copiii, parcă în- 
țelegînd această menire a lec
ției, au răspuns cu toții „pre
zent- ; n-am văzut nici măcar 
unul codindu-se. făclnd nazuri. 
Șocul trecerii dintr-o clasă în
călzită în curtea școlii a fost 
depășit cu ușurință ; copiii s-au 
îmbujorat după primele exerciții 
șl lecția a decurs Intr-o atmos
feră de voie bună, de mare In
teres.

La Școala generală din comuna 
Sita Buzăului, deși în orarul a- 
fișat în cancelarie figura lecția 
de educație fizică, nu am întil- 
nit țipenie de copil, nici în clă
direa școlii și nici în curte. Ce 
să fie ? Atenția ne-a fost atrasă 
de glasuri de copii care au în
ceput să se audă de undeva, din 
apropiere. Așa am ajuns la pa
tinoarul natural amenajat în co
mună. unde profesoara Maria 
Ionescu, absolventă a I.E.F.S., îșî 
desfășura lecția pe... luciul ghe- 
ții. Este adevărat că am fost 
martorii a numeroase tumbe, 
care au avut, însă, darul — de 
cele mai multe ori — de a stlrnl 
hohote de rîs. urmate de noi șl 
noi starturi pentru o cantitate 
de mișcare pe măsura scopului 
propus de lecție...

„Dialogul la distanță- a conti
nuat, susținut prin exemplul pro
fesorului Gheorghe Halzea, ab
solvent al I.E.F.S., titular al cate
drei de educație fizică a Liceu
lui Industrial nr. 1 de mecanică

Sondaj' realizat de 
Tiberiu STAMA 
și Mihail VESA

(Continuare în pag. 2-3)
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CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE SCHI
Masivul Paring a găzduit, zi

lele trecute, campionatele na
ționale universitare ds schi. Pe 
«traseele amenajate în apropie
rea cabanei I.E.F.S. s-au dis
putat probele alpine și de fond 
la care au fost prezenți peste 
100 de concurenți și concurente 
din numeroase centre universi
tare ale țării. O bună impresie 
au lăsat schiorii studenți din 
Cluj-Napoca, Oradea, Brașov și 
București, care au cîștigat cele 
mai multe titluri de campioni. 
Au avut loc probe de slalom 
special și uriaș, precum și curse 
de fond pe 5 și 10 km.

REZULTATE TEHNICE : sla
lom special, fete: 1. Angela Ma-

nole, 2. Anemarie Werhazy, 3. 
Cristina Ene (toate din Cluj- 
Napoca); băieți: 1. Octavian 
Fast (Brașov), 2. Nandor Sza
bo (Oradea), 3. Sorin Adăscăli- 
ței (Cluj-Napoca); slalom uriaș, 
fete: 1. Minodora Munteanu 
(I.E.F.S.), 2. Angela Manole 
(Cluj-Napoca), 3. Anemarie 
Werhazy (Cluj-Napoca); băieți: 
1. Sorin Adăscăliței (Cluj-Napo
ca), 2. Vladimir Olaru (Brașov), 
3. Octavian Fast (Brașov); fond, 
fete 5 km: 1. Adriana Boyte 
(Oradea), 2. Ileana Gaga (Ora
dea), 3. Ștefania Kato (Timi
șoara) ; băieți, 15 km: 1. Costel 
Terciu (Oradea), 2. Aron Gâr- 
bacea (I.E.F.S.), 3. Ion Moise 
(I.E.F.S.).

CUPA PREDEAL" LA FOND PENTRU COPIIzz
în jurul cabanei „Trei Brazi" 

s-a disputat, la sfirșitul săptă- 
mînii trecute, un frumos con
curs de schi fond pentru copii 
dotat cu „Cupa Predeal". Orga
nizarea foarte bună, ambianța 
excelentă și ambiția micilor 
competitori au făcut ca între
cerea să fie socotită printre 
cele mai reușite ce s-au organi
zat în acest sezon. Au fost 
prezenți peste 100 de tineri 
schiori fondiști din Sibiu, Bra
șov, Rișnov, Șirnea, Predeal ș.a.

REZULTATE TEHNICE: fete 
I, 3 km : 1. Gabriela Nilă (Rîș- 
nov), 2. Luminița Cioaqă (Șir
nea), 3. Ilona Giurgiu (Rișnov); 
fete II, 2 km: 1. Ileana Oltea- 
nu (Rișnov), 2. Magdalena Neag 
(Rișnov), 3. Lucia Cojanu (Șir
nea); băieți I, 4 km: 1. Ion 
Sențiu (Predeal), 2. Marian 
Cioacă (Predeal), 3. Pavel Cioa
că (Predeal); băieți II, 3 km:
-------- -B

1. Florentin Boghici (Rișnov),
2. Valentin Trente (Rișnov), 3. 
Florin Rășină (Rișnov); ștafeta 
4X3 km băieți: 1. Predeal I, 
2. Rișnov, 3. Predeal II; ștafeta 
3X3 km fete: 1. Rișnov I, 2. 
Șimea, 3. Rișnov II.

Ion CODLEANU-coresp.

S3

Sub însemnul „Daciadei*
CEI MAI TINERI

PATINATORI ARTISTICI
IȘI DESEMNEAZĂ

CAMPIONII
de
Și

Campionatele republicane 
patinaj artistic ale copiilor 
juniorilor de toate categoriile, 
desfășurate sub egida marii 
competiții naționale „Daciada", 
își vor derula ultimele secvențe 
pe patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală. Programul 
finalelor pe țară va începe mîi
ne. de la ora 7, cu exercițiile 
rezervate copiilor. La întreceri 
participă sportivi din Brașov, 
Cluj-Napoca, Timișoara. Miercu
rea Ciuc, București și alte cen
tre din țară.

întrecerile finale
ALE „DACIADEI" LA POPICE „CROSIȘTII RIN

(Urmare din pag. 1)

mele 25 de bile la „izolate"). 
In final au rămas doar două 
concurente — Andreescu și Că- 
tineanu — intr-un pasionant 
duel pentru primul loc. Prima, 
jucînd cu mai mult calm, a 
reușit s-o depășească pe colega 
ei de lot național și a cîștigat 
titlul de campioană a țării. Tî- 
năra jucătoare Elena Andreescu 
devine astfel pentru prima oară 
campioană națională la indivi
dual și se poate considera ca 
principală performeră a finale
lor „Daciadei", avînd în palmares 
două medalii de aur (la indivi
dual și perechi, cu Elena Pană). 
Atît Elena Andreescu, cit și an- 
trenoarca ei, Crista Szocs, me
rită cele mai calde felicitări.

CLASAMENTUL:
Andreescu (Voința
868 p d (424 p d in 
nai de ieri) — campioană na
țională, 2. Margareta Cătineanu 
(Gloria București) 856 p d (420),

LA HUNEDOARA,
(Urmare din pag. 1)

recordmane, au lucrat foarte 
serios în lunile de iarnă și au 
dovedit, în concursurile ante
rioare, că se află în continuă 
creștere. Cu mai mult curaj și 
o mai mare încredere în for
țele proprii ele ar putea folo
si acest prilej pentru a ridica 
și mai sus cota recordurilor și, 
totodată, pentru a înscrie can
didaturi ferme Ia campionatele 
mondiale programate anul a- 
ccsta (luna august) în Berlinul 
Occidental.

Carmen Bunaciu, de pildă, 
are posibilități ca, duminică 
seara, să întreacă cea mai bună 
performanță mondială (63,4) a 
anului în proba de 100 m spate, 
fie în seriile sau în finala pro
bei respective, fie în primul 
schimb al ștafetei de 4 X 100 m 
mixt. Irinel Pănulescu și Mi- 
haela Costea, angajate într-o 
frumoasă dispută în probele te- 
tratlonului ar putea ca, sîm- 
bătă după-amiază, să înoate 
distanța de 400 m mixt în ju
rul a 4:55,0, cotă la care 
ajuns doar 
R. D. Germană, Canada

au 
recordmanele din

.... .----- și
S.U.A. Un rezultat spectaculos 
îl poate oferi și finala sprin
terelor (100 m) de vineri după- 
amiază. „Cine vrea s-o invingă 
pe Pănulescu in această probă 
— a declarat antrenorul Mihai 
Mitrofan — va trebui să înoate 
distanța în 58 de secunde 1“

• CU PRILEJUL ANIVER
SARII a 25 de ani de la a- 
pariția gazetei „Flamura Pra
hovei* din Ploiești, redacția, 
In colaborare cu C.JXJ.S. 
Prahova, a organizat prima 
ediție a „Cupei Flamura Pra
hovei* la handbal, la care 
s-au întrecut 14 formații. La 
fete, trofeul a revenit echipei 
Clubului sportiv școlar indus
trial, iar la băieți Clubului 
sportiv școlar, ambele din 
Ploiești. • LA STADIONUL 
ROVA din Roșiori de Vede 
s-a dat in folosință un grup 
social, care cuprinde două 
vestiare, baie, o sală de club 
și cîteva camere pentru caza
rea sportivilor • ECHIPA DE 
RUGBY Constructorul P.T.T.R. 
Arad, din divizia secundă, a 
pierdut un joc pe teren pro
priu, cu Constructorul Alba 
Iulia, dintr-o neglijență orga
nizatorică. Conducerea forma
ției (președintele secției: Mir
cea Lucea) n-a asigurat asis
tența medicală la meciul res
pectiv De altfel, această e- 

in afara sfe- 
sportve din 

expEcâ de 
desfășoară 

LA A. S.
stațiunea 

s-a dat în 
de tenis,

chipă se află și 
rei propagandei 
Arad. Altfel nu 
ce meciurile ei 
în anonimat. ( 
CRISTALUL 
prahoveană Azuga 
folosință un teren 
amenajat prin muncă patrio
tică de către iubitorii acestui 
sport de la Fabrica de sticlă. 
• IN ULTIMUL TIMP, la Su
ceava. s-a desfășurat o inten
să activitate hocheistică. Pa
tru echipe de copil și-au dis
putat intîietatea în „Cupa 
speranțelor*, victoria revenind 
formației C. S. Șc. Rădăuți cu 
6 p (18—1 cu Voința Rădăuți. 
17—1 cu C.S.M. suceava și 
7—0 cu Olimpia Vatra Domei). 
Ediția 3 n-a a competiției de 
seniori „Cupa Bucovinei» a 
fost cîștigatâ de Dunărea Ga
latia, care a dispus de Meta
lul Rădăuți cu 5—2 și de E- 
nergia Suceava cu 5—0. © In 
COMUNA CERNA (jud. Tul- 
cea) s-a constituit o secție de 
lupte greco-romane. care se 
află sub patronajul C. S. Se. 
Tulcea, instructor fiind prof. 
Dumitru Popa. Pentru înce-

se 
se
•

din

put. acest prim nucleu de at
letică grea din județ are__
efectiv de 30 de copii din lo
calitățile Cerna și Traian. • 
IN NOUA SALĂ a sporturi
lor din Baia Mare s-au ame
najat sectoare speciale pentru 
practicarea tenisului de masă 
și a șahului. In holul de ia 
parter s-au instalat 6 mese de 
ping-pong, iar la etaj, 12 
mese de șah. • LA ȘCOALA 
GENERALA din Chiajna, co
mună aparținind Capitalei, a 
avut loc zilele trecute o fru
moasă întrecere polisportivă 
In cadrul „Daciadei". Printre 
cei evidenția ți s-au aflat Doi
na Bărăicanu — Ia șah. Teo
dor Gheție — la trlntâ șl Ion 
Staneț — la tenis de masă. 
• LA CASA DE CULTURA A 
STUDENȚILOR din Brașov 
s-a desfășurat un ciclu de 
manifestări in cadrul „Dacia
dei" și al Festivalului națio
nal „Cintarea României", sub 
genericul „Artă și mișcare". 
Cu acest prilej au fost expu
se lucrări de grafică șl sculp
tură reprezentind aspecte 
sportive șl au avut loc de
monstrații de gimnastică mo
dernă si karate. • 
MEROASE comune șl 
județul mov, 
patriotică 
terenurile 
tea In 
notat că 
sută de localități din 
activează 170 de echioe 
fotbal. • IN CADRUL CON
CURSULUI de haltere de 
Ploiești „Cupa Petrolul", 
zervat copiilor, la care 
participat șl reprezentanți 
clubului Steagul roșu Brașov, 
s-au obținut cîteva rezultate 
foarte bune. Dintre ele se de
tașează performanța Iul Ma
rin Morărescu (Petrolul), rea
lizatorul a trei noi recorduri 
naționale : 140 kg la total 
(v.r. 125). 82.5 kg la ..smuls" 
(v.r. 55 kg) și 77,5 kg ' 
runcat" (v.r. 72.5 kg),

RELATĂRI DE LĂ t 
năsescu, N. Tănase, I. 
Maria Hermeneanu, I. 
drescu, P. Comșa. V. Săsăra- 
nu, O. Guțu, C. Gruia, V. Ti- 
muc și A. Crlstea.

prin 
s-au 

pentru 
• aer 

în cele

un

IN NU- 
sate din 

muncă 
pregătit 
activita- 

liber. De 
peste o 

județ 
de

la 
re- 
au
ai

T. Tă- 
ioana, 

Mîn-

1. Elena 
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turneul fi-

CAMPIONATELE
Așadar, cine poate, să în
cerce...

Eforturi în plus așteaptă teh
nicienii și de la Anca Miclâuș 
(delfin), de ia brasistele Came
lia Hoțescu și Ligia Anasta-

3. Elena Pană (Voința Bucu
rești) 852 pd (422), 4. Ana Pe
trescu (Gloria București) 840 
pd (416), 5. Elena Trandafir 
830 p d, 6. Silvia Raiciu — 
campioana de anul trecut — 
824 p d (ambele de la Laromet 
București).

în proba de perechi junioare, 
disputată pe arena Olimpia, 
s-a înregistrat o surpriză, pri
mul loc revenind orădencelor 
Silvia Berinde (441 p d) și 
Ibolya Katona — 16 ani (433 p d) 
care au totalizat 874 p. De 
menționat că cele două jucă
toare de la Voința Oradea au 
evoluat pentru prima oară pe 
o arenă cu piste de plastic! Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
2. Gabriela Dinu — Valeria Po
pescu (Olimpia București) 846 

3. Ildiko Szasz — Gizela 
Mureș)

p d, 3. Ildiko Szasz 
Kadar (Voința Tg. 
842 p d.

întrecerile continuă azi, 
probele de perechi la 
(arena Voința) și juniori (are
na Olimpia).

cu 
seniori

ÎNOTĂTORILOR
Și poate câ, molipsindu-se 

de verva fetelor, băieții vor 
veni și ei cu ceva nou la a- 
ceastă ediție. Poate Mihai Man- 
dache, poate Adrian Horvat, 
Uoria Ncagrău sau Ladislau

Dacă boxul românesc 
făcut cunoscut in lume, 
ceasta s-a datorat ta pi 
rind combativității reprezen
tanților săi de frunte, curaju
lui în acțiuni ofensive neîn
trerupte, înaltului spirit de 
luptă care i-a animat. Așa 
au devenit renum.ți înaintasu 
Nicolae Linca — primul cam
pion olimpic al boxului româ
nesc, sau Mircea Dobrescu. 
Gheorghe Fiat sau Gheorghe 
Negrea, așa s-au impus 
de azi. Alee Năstac 
sau Simion Cuțov. 
Exemplele pot fi în
mulțite fără efort,
pentru că aici nu e vorba de o 
opțiune a școlii pugilistice 
românești, ci de trăsăturile ti
pice ale flăcăului nostru, ne
înfricat în luptă, gata să facă 
față unei întreceri cu spirit 
loial și bărbăție.

Deși în boxul nostru 
împămîntenit această tradiție, 
iată că în ultima vreme apar 
tot mai des în ring băieți — 
și nu dintre cei mai puțin 
dăruiți cu calități tehnice ! — 
care preferă pasivitatea, pre
feră contactul cît mai rar cu 
adversarul, care așteaptă să 
treacă minutele regulamenta
re fără a iniția acțiuni, ba- 
zîndu-se mai curînd pe „con
tre* (nici măcar pe un con
traatac organizat !) și consi- 
derînd că dacă nu prea au 
primit pumni de-a lungul ce
lor 9 minute de luptă, iar ei

FEMININE Șl CEA MAI

s-a

tie tn uita 
Clpere. | 
ch—ar ș: I 
<Lnța 1 
„punctarea 
distarr-â* | 
niti lui I 
mite lui..J

Preveniri 
facem aci 
la urma 1 
(îndrumat! 
poate alei 
tactică da 
doar — i 
moral —1 
boxerilor I 
ție români 
prin spirit I 
neostenit 
talitatea j
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ACTUALELE RECORDURI _ _ __
E JNA PERFORMANȚA MONDIALA A SEZONULUI •

100 m liber
203 m liber
400
800
100
200
100
230
100
200 m delfin

200 m mixt :
403 m mixt :

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

I. Pănulescu 59,2 - 55,6 
C. Bunaciu 2:10,6 — 1:59,0 

liber : I. Pănulescu 4:24,2 — 4:10,4 
liber ; I. Pănulescu 9:32,3 — 8:38,4 
spate : C. Bunaciu 64,7 - 63,4 
spate : C. Bunaciu 2:17,1 — 2:13,3 
bras : L. Anastas eseu 1:15,7 — 1:11,0 
bras î C. Hoțescu 2:42,2 — 2:31,3 
delfin : A. Miclâuș 64,8 — 61,7

: A. Miclâuș 2:19,6 - 2:13,8 
I. Pănulescu 2:23,2 - 2:14,5 
M. Costea 5:10,3 - 4:49,2

- pa.-formanțe înregistrate în bazin de 25 m

seseu (recordmana tării, Brigite 
Pras, aflată în convalescență, 
va absenta) pentru ca ștafeta 
mixtă a clubului ~ 
poată atinge 4:20,0, 
ar putea-o înscrie 
mai bune cvartete

Dinamo să 
rezultat care 
printre cele 
din lume.

LOCUL DE MUNCA
(Urmare din pag. 1)

din Zalău. Apropierea Mezeșulul, 
cu pantele sale line, împădurite, 
li creează toate condițiile pentru 
a muta lecțiile de educație fizi
că într-un decor atrăgător, în aer 
curat. Este apropierea de o mare 
pasiune a tînărului profesor — 
orientarea sportivă — pe care 
caută să o transmită elevilor săi 
și prin intermediul lecțiilor de 
educație fizică.

TINĂRUL CADRU DIDACTIC,
INTR-O DU3LĂ IPOSTAZĂ...

Peste ceea ce ne-a arătat, în 
cadrul lecției de educație fizică, 
profesoara Marcela Pirlea — șefă 
de promoție la I.E.F.S. — încadrată 
la Liceul industrial din Covasna, 
merită a fi relevate activitățile 
în cadrul colectivelor sportive, 
modul cum reușește să lucreze 
cu elevii, ca și preocuparea ac
tivă pentru sporirea bazei mate
riale a liceului.

Intr-un cuvînt, profesoara Pîr- 
lea demonstrează și pe această 
cale continuarea străduințelor 
din timpul studenției, care i-au 
asigurat succese deosebite. „Ne 
mîndrim că avem în județ o ast
fel de absolventă, care de la 
primele lecții și activități spor
tive ne-a convins de seriozitatea 
și capacitatea ei profesională, a- 
nunțindu-se de pe acum un ca
dru de bază*, ținea să precizeze 
prof. Demeter Miklos, inspecto
rul metodist de specialitate 
cadrul insDectoratului școlar 
județului Covasna.

Un exemplu asemănător nl 
oferit și profesorul Eduard Oscar

din 
al

l-a

Szakadati, poate Zeno Opri- 
țescu, cronometrat recent la un 
antrenament cu 53,0 pe 100 m. 
Campionii noștri se află de mai 
mulți ani în plin anonimat și 
ar cam fi timpul să scoată... 
capul din apă !

RâCrWET ECHIPA NAȚIONALĂ 
Driountl Dg CADETE (junioare 
II) pleacă astăzi in Ungaria, la 
Nogykanisza, pentru a participa la 
un turneu internațional. Fac depla
sarea: Constanța Fotescu, Carmen 
Tocclâ (Politehnica București), Ka- 
talin Szabo (C.S.Ș. Oradea), Corne
lia Hagiu (Progresul București), San
da lonescu (C.S.Ș. Galați), Eugenia 
Iran, Cristina Dumitru (C.S.Ș. 2 Bucu
rești). Adriana Mangu (C.S.Ș. Cluj- 
Napoca), Roxana Rotaru (C.Ș.B. 
București), Eva Adler (C.S.Ș. Brașov), 
Felicia Trușescu (Universitatea lași) 
și Mariana Oprescu (C.S.Ș. Constan
ța). Antrenori': G. Năslase, Ileana 
Ghițâ.

IN CAMPIONATUL CLUBURI- 
SUA LOR SPORTIVE ȘCOLARE, re- 
prezentanta Bucureș Viului C.S.Ș. Ener
gia a întrecirt în uîtime’e doua etape 
pe C.S.Ș. Pitești cu 19-5 și C.S.Ș. 
Slobozia cu 23—1. (D. DANIEL).

pi IZZDV AZI IȘI ÎNCEPE turneul în 
hUOOr țarQ noastră echipa en
gleză de rugby O.L.D. Hamptonians, 
care activează in liga intii. In pri-

AL PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICA
exercite nobila misiune de edu
catoare, prof. Tereciuc a reușit 
să se adapteze repede cerințelor. 
Și rezultatele (mult mai tîrziu 
sesizabile în asemenea condiții) 
sînt o răsplată binemeritată pen
tru eforturile sale.

Semnalăm totodată că profe
soarele Maria Petrescu (Căminul 
11 Reșița) și Adela Bancș (Școa
la specială din Bocșa, județul 
Caraș-Severin) demonstrează că 
și acolo unde își desfășoară ele 
activitatea rolul profesorului de 
educație fizică este cu atît mai 
bine îndeplinit, cu cît reușesc să 
treacă peste toate dificultățile.

Referindu-ne, insă, la dificul
tăți, trebuie să arătăm că am 
întîlnit și cazuri în care tinerii 
absolvenți au abdicat mult prea 
ușor. Un caz. Ni l-a oferit prof. 
Gh. Brînzei, repartizat la Școala 
generală din com. Liubcova (Ca
raș-Severin). Aproape imediat 
după repartizare, motivînd pasiu
nea sa pentru fotbal (oare nu 
și-o putea manifesta și în a- 
ceastă așezare ?) a forțat muta
rea la Moldova-Nouă. Nu este de 
înțeles să părăsești un loc de 
muncă pentru care ai fost pre
gătit, acoperind fuga de condi
țiile mai grele cu o... plapumă, 
tot... sportivă, ce-i drept.

Winter, repartizat în comuna 
Poiana Blenchil, județul Sălaj. 
Tînărul profesor este un colabo
rator prețios al primarului co
munei, loan Mureșan, atît în or
ganizarea activităților sportive de 
masă cu elevii și tineretul din 
această așezare de la marginea 
județului, în întrecerile organi
zate în cadrul „Daciadei", cît și 
în amenajarea unor spații și te
renuri pentru sport. Prin multe 
ore de muncă patriotică, elevii 
din această comună au reușit să 
Imprejmuiască baza sportivă a 
școlii cu stilpl de țeavă, au pus 
la punct sala de sport, amenajată 
dintr-o fostă clasă

Preocupări similare manifestă 
șl soții Valeriu și Elena Braniște. 
Deși au fost repartizați în comu
ne diferite (soția la Alunu, so
țul la Tănicei-Udrești, ambele 
din județul Vîlcea), ei șl-au pro
pus să organizeze activități spor
tive cit mai bogate, pornind de 
la campionate și concursuri pe 
clase șl inter-clase și să asigure 
totodată unităților de învățămînt 
din comunele respective un mi
nim de amenajări pentru sport. 
Soții Braniște au toată înțelege
rea factorilor locali.

„NICIODATĂ NU M-AU SPERIAT 
GREUTĂȚILE !...*

Ro
la 

din

...Sînt cuvintele profesoarei 
dica Tereciuc, repartizată 
Școala specială de oligofreni 
Gura Humorului. Predarea lecții
lor de educație fizică în școli cu 
un astfel de profil presupune o 
experiență mult mai bogată, dat 
fiind condițiile deosebite In care 
se desfășoară. Totuși, pornind de 
la pasiunea cu care dorește să-și

I
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$ 
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q Âflîndu-vă în stațiunile Felix, 1 Mai și Buziaș vi se oferă L 
șl posibilitatea vizitării orașelor Debrețin, Szeged și Budapesta, g 
- ; • . ....... .. ■■ : ■ - ■ s

schimb cuprinși in prețul excursiei, se beneficiază și de o ade- | 
Verință de schimb valutar in limita sumei de 250 lei. J

UN ADAOS PLĂCUT Șl ATRACTIV 
LA CONCEDIUL DV.:

EXCURSIA PESTE HOTARE
• Cel care- îșl petrec concediul de odihnă sau își efectuează 

cura balneară in stațiunile : Sinaia, Bușteni, Poiana Brașov, 
Cheia, Timiș, Pucioasa, Slănlc Prahova au posibilitatea să vizi
teze orașul Russe din R.P. Bulgaria, în cadrul unei excursii de 
agrement de o zi.
• Orașul Varna șl litoralul bulgăresc pot fi vizitate In timp ce 

sinteți in concediu la : Eforie Nord, Neptun, Mangalia.

De reținut : formalitățile sînt minime ; în afara banilor de

iiiai-iicu ia agoivuic ș, nxiaiciv vutjuv, S
precum șl la cele ale O.N.T. Litoral și O.N.T. Bra- [ 
n stățiunils respective.

Informații și înscrieri la agențiile și filialele Oficiilor județene 
de turism, j 
șov aflate în stațiunile respective.

mul meci, s 
ta Sibiu, pe 
ora 17, pe I 
Sibiu.

TENIS Dă 
MASĂ

— calificareci 
Napoca, în J
• TURUL d 
pe-juniori vd 
Napoca, îotrl 
ETAPA INTII 
A pe echipe 
pentru dumifl

VOLEI 
restante : Pa 
hlăul Piatra
Sa-tu Mare 4 
minin : Elects 
Tîrgovițte 1—1

Widrul turn! 
tenismanilol 
cată de av 
lui Andrei 
stalat in fr 
neavînd nid 
palmares, 
partidă foai 
vins pe Mal 
(de la 2—5 
urmă a tre 
mente difici 
rin Segărce 
luptă, cu 6 
și celelalte 
trate ieri : 1 
Tăbăraș--^ 
Dirzu — 1T 
M. Tăbăraș 
6—0 ; A. D 
6—3, 6—0.

în clasam 
zu. cu 4 vi 
Mîrza — 3 
3 v (a dispt 
M. Tăbăraș 
L. Bucur —

LOTO - PRONOSPORT
Participanților la cel mai popu

lar sistem de loterie — Lozul In 
plic — li se oferă noi posibilități 
de a obține importante ciștlguri 
prin lansarea în vînzare a LO
ZULUI PRIMĂVERII — emisiune 
specială limitată. DE REȚINUT! 
LOZUL PRIMĂVERII acordă nu
meroase ctștiguri suplimentare din 
fond special în valoare de 1.700.000 
Iei.

GURI : 1.0
176.255 lei

CEPTION.' 
— BOX 
MAKTIE4

iz

FAZA I 
variante a 
excursie de 
sau o

ASTĂZI — ultima zi cînd vă 
mai puteți procura bilete pentru 
tragerea obișnuită Loto de mîine 
31 martie a.c.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXFRES 
DIN 29 MARTIE 1978

Extragerea I : 2 24 7 30 26 44

Extragerea a Il-a : 39 16 27
33 6 37

FOND TOTAL DE CÎȘTI-

Polonă
R. F. Gens 
slovacă — 
gară s£țț- 
Austria și 
rar ; cat. ; 
cat. 4 : 61.2 
229 25 a 55 
a 10 lei.

FAZA a 
1 variantă 
B : 27.50 ; 
110.75 a 8! 
a 60 lei.



tpet' vor întilrvi
Șoimii, de Io I 
o A. C.S.M. |

Cu testele luate

LOTUL REPREZENTATIV PLEACĂ
In ajunul îmbarcării în avio

nul pentru Rouen, via Paris, 
componenții lotului reprezen
tativ au fost programați, alături

testelor, cele trei curse de cite 
1 600 de metri. Grup compact al 
tricolorilor, cu Lucescu cap de 
pluton, Dobrin a avut dificultăți

Atleți pe pista de rekortan de la „Republicii”? Nu! Sint fotbaliștii 
lotului reprezentativ in timpul testelor fizice înaintea „decolării" 
spre Franța și Argentina. Foto : Drago? NEAGU

I I o

•NATUL PE E- I 
DE COPII (10- I

sî 13—14 ani) 
disputa la Cluj- ■ 
—10 aprilie a.c. 1 
HJLUI pe echi- g 
c tot la Cluj- 
!6 aprHie. o ■ 
natului Diviziei I 

este prevăzută |

de celelalte formații de Divizia 
A, la testele fizico-tehnice. Ieri 
dimineață, pe stadioanele Re
publicii și Progresul, selecționa
ții au fost urmăriți de un nu- 
măr-record de spectatori (scriem 
record pentru că și la celelalte 
programări la teste ale divizio
narelor au fost prezenti mulți 
iubitori ai fotbalului). Sigur că 
un moment așteptat de toți a 
fost cel care a și deschis seria

spre a încheia cei 4 800 metri de 
alergare, dar — încurajat ca în- 
tr-un veritabil concurs atletic 
de cei din tribune — a reușit 
să realizeze distanța. Handicapul 
— de timp și punctaj — pe 
care l-a preluat de la acest 
test a fost destul de ușor re
cuperabil pentru el in celelalte 
verificări, tehnice, în care a de
venit el concurentul nr. 1. Do
vada bunei pregătiri fizice ge-

AZI ÎN FRANȚA
nerale a jucătorilor am avut-o 
în sprintul furtunos cu care 
plutonul a încheiat probele de 
semifond, un duel puternic Ior- 
dănescu-Anghelini încheindu-se 
„pe aceeași linie". In acest 
timp cei doi portari — Răducanu 
și Speriatu — au trecut și ei 
probele specifice postului. Ii 
urmărea și a discutat apoi în
delung cu ei cunoscutul fost 
internațional, coleg de post cu 
ei, Mircea David.

Probele tehnice s-au desfășu
rat — cum menționam — pe 
stadionul Progresul și au arătat 
rezultate satisfăcătoare, în ge
neral. După trecerea normelor 
fizico-tehnice, întreg lotul a 
participat la o ședință de pre
gătire. ședință care a încheiat 
suita preparativelor pentru tur
neul franco-argentinian. In 
cursul acestei dimineți, delega
ția noastră va părăsi Bucu- 
reștiul cu destinația Rouen. 
Antrenorii Ștefan Covaci — 
vicepreședinte al F.R.F. — și 
Constantin Cernăianu vor avea 
la dispoziție următorii jucători 
pentru cele două meciuri 
(Rouen și Buenos Aires) : Ră
ducanu, Speriatu — Cheran, 
Sătmăreanu, Șlefănescu, Vigu, 
Mehedințu, Anghelini — Romi- 
lă, Dobrin, Boloni, Iordănescu, 
Rădulescu — Lucescu, D. Geor
gescu, Fanici, Hajnal. Medicul 
lotului, dr. D. Tomescu, masor 
— I. Parcea. Meciul de la Rou
en va avea loc miine, în com
pania selecționatei secunde a 
Franței. Cel de Ia Buenos Aires 
se va desfășura, miercuri 5 a- 
prilie, în compania reprezenta
tivei Argentinei.

Ce ne facem cu lipsa de ordine din unele stadioane ?

La început mai 
ghioceii de luna

timid, precum 
ianuarie (dar 

nu vestind... primăvara), apoi în 
număr mare, precum ciupercile 
după ploaie, au apărut iarăși 
„doleanțele" de transfer ale ju
cătorilor, de părăsire a echipelor 
lor pentru alte locuri mai... cal
de ; unele mărturisite (cazul lui 
Boca de la C.F.R. Cluj-Nopoca, 
care a solicitat drept de joc pen
tru Jiul Petroșani) ' * * "
nu, 
cei în cauză că pînâ la viitoa
rele întreceri în cele trei divizii 
A, B și C, ar mai fi vreme 
suficientă. Dor nici aceștia din 
urmă — nehotărîții — nu-și pierd 
timpul degeaba. Ta
tonează în dreapta și-n 
stînga, oferinda-și ser- i
viciile sau, cei mai si
guri pe ei, asteptînd ofertele cele 
mai g-ose. Căci așa cum r>e infor
mează federația de specialitate, 
încercările de eludare a reguTo- 
mentuiui în vigoare se înregis
trează in ambele sensuri : de ia 
jucători la echipe și... invers, 
„momea’a" aruncata de ckibu.'i, 
prin antrenori sou conducători, 
nevinovațiior „peștișori* demon
strând carențe demne de pedepse 
mai mari.

S-a scris, nu de mult, în o- 
ceste coloane, desp-e tentativa 
conducerii cluburilor diviziona'e A 
F.C. Bihor și F.C. Olimpia Satu 
Mare, de a-l racola pe juniorul 
Laurențiu Bozeșan, de la Chimica 
Tîmăveni.

Ce conta faptul că talentatul 
mijlocaș c'ensiv, component al 
echipei naționale de juniori, fu
sese crescut în cită „grădină*.

altele încă 
apreciindu-se pesemne de

RACOLERILOR!
dintr-un alt județ decît acelea în 
care ființează cluburile mai sus 
amintite ? Criticată cu asprime, 
la timpul respectiv, tentativa de 
racolaj, departe de a fi atras a- 
tenția, de a fi constituit un sem
nal de alarmă, a făcut prozeliți, 
oameni de aceeași 
tură îndreptîndu-și |_..........
fotbaliștii copii și juniori 
c eu lui din Bacău.
de reușită să fie, _ ___
mari, promisiuni de tot felul - 
apartamente, locuri mai bune în 
producție ș.a.m.d. 
rMor i-au vizat și 
micilor jucători.

Tuturor acestor 
plecare 

w y WjB ,at (inclusiv lui Boca, 
care, dacă i-ar fi fost 
qînd-ul la învățătură ar 

fi găsit o facultate și la Cluj-Napo- 
ca), F.R. Fotbal le răspunde cu 
un NU hotârit.

Odată în plus, zilele trecute, 
b roul F.R. Fotbal a decis să nu 
admită nici un fel de încălcare a 
regulamentului în vigoare (să rea
mintim paragraful cel mai im
portant : „TRANSFERAREA JUCĂ
TORILOR DINTR-UN JUDEȚ IN 
ALTUL NU SE POATE FACE 
DECÎT DUPĂ TRECEREA UNEI PE
RIOADE DE CINCI ANI, TERME
NUL DECURGIND DE LA 1 IULIE 
1977*9 pentru a determina, oda'ă 
pentm totdeauna, factorii cu răs
pundere în fotbalul fiecărui ju
deț să se preocupe de creșterea, 
fo "marea și educarea unei noi 
generații de jucători, înzestrată 
cu calități tehnice și morale.

Gheorghe NICOLAESCU

i (joasă) fac- 
pr ivirile spre 

ai , Li- 
Și ca șansele 
eventual, mai

amatori de 
sau de raco-

Inahitca intilnirii retur România —Iugoslavia (juniori)

REPREZENTATIVA NOASTRĂ IȘI CORECTEAZĂ, OIN 
MERS, DEFICIENȚELE SEMNALATE LA POJAREVAȚ

cum se știe, duminică 2 
echipa reprezentativă de 
a țării noastre va disputa 
a H-a din intîlnirea cu 

Iugoslaviei,

VIZI A B i-ou 
at trei partide 
I lași — Cea- 
-1 ș: Mondiala 
â-j 3-1. la fe- 
-c =va - SAR O

- LIDER
ȚIEI-

LOK
trwerilos^in 
e selecție al 
t a fost mar- 
pectaculos al 
care s-a in- 
lasamentului, 
fringere în 
ața, într-o 
să, el l-a in- 
rza cu 7—5 
. Acesta din
oi prin mo- 
fața lui Flo- 

riștigind, la 
7. 6—1. Iată
ite inregis-
rceanu — M.

; a. 
6—0 ;

Bucur 6—3, 
D. Stănescu

I 
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I

LUPTA IN CLASAMENT NU TREBUIE
54 DENATUREZE ÎNTRECEREA SPORTIVĂ!

Și

in
15

Divizia A, disciplina mereu in suferință! • Trei eliminări
cartonașe galbene & Cine dă, cine se vaită? •Note mici

la
fost atîtea „campionate

„Trofeul Petschovschi“

duce A. Dir- I 
urmat de M. | 
iegărceanu — 
te meciurile), | 
. Stănescu și I
■

-—I
AZÂ

lei din care 
categoria 1. ■

AGERII EX- I
lONOEXPRES

DIN 19

rorîa 2 : 1,50 I 
lei din care o I 
ri in U.R.S.S.
<_Joc in R.P. I
Germană — I 

- R. S. Ceho-
— R. P. Un- I 

rară — • 
ița în nume- , 
l a 6.213 lei ; I 
76 lei ; cat. 5: • 
:at. 6: 6.462,50 .

Au ____ ___ . _
strânse'4, cu lideri stabiliți de gol
averaj, cu echipe retrogradate 
pentru cîteva... zecimi în minus, 
dar parcă actualul clasament al 
Diviziei A întrece — din acest 
punct de vedere — toate aștep
tările. Patru puncte diferență în
tre lider („Poli44 Timișoara) și a 
13-a clasată (S.C. Bacău), după 
cum actuala campioană, Dinamo 
(locul 7), are doar patru puncte 
avans față de Petrolul și Corvi- 
nul (locurile 15 și 16) și 6 p mai 
mult decît Politehnica Iași (lo
cul 17). Calitatea fotbalului prac
ticat nu s-a îmbunătățit peste 
noapte, lipsurile mai vechi con
tinuă să se manifeste, dar în
trecerea, privită din unghiul de 
vedere al clasamentului, capătă, 
în actuala situație, un plus de 
interes, de atractivitate.

Evident, echipele, antrenorii, ju
cătorii, conducătorii lor — și su
porterii, bineînțeles — își fac cal
cule. Un punct în plus sau în 
minus urcă sau coboară în mod 
vertiginos o formație sau alta. 
Dar situația, dincolo de caracte
rul ei antrenant, pasionant, a în
ceput să-i facă pe unii să-și cam 
piardă capul, SA ABDICE DE LA 
REGULILE ELEMENTARE ALE 
SPORTIVITĂȚII ! Cu cîteva ex
cepții (cînd diferența de valoare 
e prea evidentă), greu mai gă
sești conducători de echipă care 
să spună că formația lor a pier
dut pe drept, că oaspeții au me
ritat punctul obținut. Se contestă 
goluri valabile, lovituri de la 11 
m, se încriminează deciziile ar
bitrilor și cîte și mai cîte. Toate 
echipele se plîng că localnicii 
joacă dur, la intimidare, că lo
vesc fără ca arbitru să ia măsu
rile de rigoare. Exemple 2 Destu
le. Conducerile lui 
Jiul s-au plîns de 
la Corvinul, S.C. 
meciul de la Jiul, 
de jocul de la Tîrgoviște, Petro
lul — de partidele de la Satu 
Mare și Constanța, Olimpia — 
de întîlnirea de la Oradea, 
ș.a.m.d. Tn rîndurile conducerilor 
divizionarelor A și-a făcut loc 
irascibilitatea. ceea ce face să su
fere ospitalitatea față de forma
țiile care se deplasează (prin mul-

tipie forme, prin te miri ce și
cane),

„E imposibil să joci în depla- 
sare“ a devenit un refren deloc 
liniștitor.

Starea aceasta de spirit se 
transmite și în teren. Duminică, 
în cele nouă jocuri ale etapei a 
23-a, s-au acordat 15 cartonașe 
galbene, dar numărul lor ar fi 
trebuit să fie și mai mare dacă, 
de pildă, la Oradea și Pitești, ar
bitrii M. Popescu și C. Bărbu- 
lescu n-ar fi fost indulgenți față 
de abaterile unor jucători. Au fost 
și trei eliminări (Kun II, Sofian, 
Vrînceanu), primii doi pentru ata
curi violente, iar dinamovistul, un 
jucător tînăr, de la care se aș
teaptă cu totul altceva, pentru lo
virea adversarului fără balon !

Nervozitatea din teren, jocul 
dur, indisciplina au influențe ne
faste și în tribune, unde o parte 
din public (turbulentă, cu in
fluențe și asupra celorlalți spec
tatori) se manifestă într-un mod 

Pitești, minute în 
răfuit, fără 
cu jucătorii 
un grup de

noaște campioana șl echipele ca
re vor retrograda. Sint necesare 
MASURI FERME PENTRU CA 
Jocurile SA SE DISPUTE tN- 
TR-UN CLIMAT CU ADEVĂRAT 
SPORTIV, AȘA CUM O CER 
NORMELE GENERALE DE COM
PORTAMENT IN SOCIETATEA 
NOASTRĂ, DE LA CARE STA
DIONUL NU POATE FACE EX
CEPȚIE !

Trebuie 
.cel mai 
o cerință 
cei ce încearcă să-șl 
pa cu tot felul de 
acte de intimidare, 
trebuie 
gență !

asigurat climatul ca 
bun să învingă !** Este 
a sportivității. Față de 

salveze echi- 
manevre și 

federația nu 
nici o indul- 

fotbalului !
să manifeste 

interesul

După 
aprilie 
juniori 
manșa 
formația similară a _ 
contînd pentru calificarea la tur
neul final U.E.F.A. (găzduit de 
Polonia în prima jumătate a lunii 
mai). Se mai știe, de asemenea, 
că în prima întâlnire, disputată în 
ziua de 19 martie, la Pojareyaț, 
echipa noastră a cedat la două 
puncte diferență (scor 2—0 pen
tru gazde). în aceste condiții, se 
pune o singură problemă practi
că : remontarea decalajului, în 
scopul obținerii calificării pentru 
care tinerii fotbaliști români tre
buie să învingă la cel puțin trei 
goluri diferență, în acest al doi
lea examen, susținut de data a- 
ceasta pe gazon propriu.

Ce întreprind antrenorii C. Ar- 
deleanu și E. Dumitriu în vede
rea acestei confruntări pline de 
responsabilități ? Luni, ei au con
vocat lotul de jucători (Istrate, 
Eftene — portari ; Anghelina, 
Gînfăleanu, Pop, Irimie, Oprea, 
Ogrean — fundași ; Geolgău, 
Vlad, Majaru, Isaia, Bozeșan — 
mijlocași ; D. Zamfir, Tararache, 
Ciobanu. Mușat, Dumitrașcu — 
înaintași) pentru o pregătire 
centralizată la Rm. Vîlcea. orașul 
care va găzdui partida România 
— Iugoslavia.

CHIMIA RM. VÎLCEA — LO
TUL DE JUNIORI 2—3. Pe sta
dionul „1 Mai44 din Rm. Vîlcea, 
lotul reprezentativ de juniori, 
a susținut o partidă de verifi
care, evoluînd în compania li
derului seriei a Il-a a Diviziei B.

S-au jucat trei reprize a cîte 40 
de minute. Vîlcenii au domint în 
prima dintre aceste reprize, mar- 
cind două goluri prin Savu (min. 
11 din penalty) și G. Stan , 
39). Repriza a doua a fost echi
librată, fără nici un gol. In ul
tima 
avut 
trei 
85), 
jaru ____  ___  _____
zat următoarea formație : 
trate 
Oprea ___  ,
D. Zamfir, Tararache, Mușat. Au 
mai jucat : Eftene, Majaru, Bo
zeșan, Gînfăleanu, Dumitrașcu, 
Ogrean, Ciobanu. (P. Giornoiu, 
coresp.).

(min.

parte a meciului, juniorii au 
inițiativa și au înscris de 
ori prin Dumitrașcu 
Bozeșan (min. 99) și
(min. 111). Lotul a

(min.
Ma- 
utili- 

Is- 
Anghelina, Pop, Irimie, 
Geolgău, Isaia, Vlad —

F.C. BRĂILA - POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 2-3 (2-2)

5 000 de spectatori au urmărit 
o partidă spectaculoasă. Vic
toria a revenit studenților timi
șoreni, prin 
Dembrovschi 
(min. 41) și 
tru brăileni 
(min. 13 și . 
toarele formații : F.C.
Trofin — Mititelu (min. 58 Vlad). 
Trifina (min. 46 Telegraf; min. 
75 Cataros), Manolache, Luca — 
Moroianu, Bulancea, Alecu — Tra
ian, Huba, Besman. Politehnica : 
Catona — Nadu, Barna (min. 46 
Cotec; min. 66 Volaru II), Floa- 
reș, Roșea — Lața, Dembrovschi, 
Iuga — Anghel. Giuchici, 
trescu. (Tr. Enache, coresp.)

golurile realizate de 
(min. 14), Giuchici 

La ța (min. 81). Pen- 
a înscris Besman 

20). Au jucat urmă- 
— brăila s

S.C. Bacău și 
jocul celor de 
Bacău — de 
F.C. Argeș —

criticabil. La 
șir, unii s-au 
cu arbitrul și 
La Tîrgoviște, _ _ 
buna a Il-a l-a apostrofat . 
șier pentru că a semnalizat o 
poziție de ofsaid a atacanților 
echipei locale. Așa se face că no
tele la Trofeul Petschovschi au 
scăzut vertiginos pe unele stadi
oane : 6 — la Tg. Mureș, 7 — 
la Oradea și Pitești. La Oradea, 
după terminarea meciului, s-au 
Înregistrat busculade la ieșirea e- 
chipelor și antrenorilor. A 
bruscat Gheorghe Iancu, 
reporter al unei gazete din Satu 
Mare. împiedicat chiar de 
oamenii de ordine să-șl îndepli
nească misiunea.

Desigur, cele petrecute, bine a- 
nalizate, vor duce la măsuri se
vere, cu adevărat
Să se fi uitat însă că îndatoririle 
organizatorilor nu se- încheie în 
minutul 90 al locului, că aceste 
obligații nu încetează pînă la pă
răsirea localității de către echi
pa vizitatoare ?

Grav e și faptul că printre cei 
ce dau tonul la asemenea fapte 
se află uneori și... oameni de 
ordine.

Mai sînt 11 etape pînă vom cu-

motiv, 
Jiului, 
la tri
pe tu-

fost 
foto-

către

educative.

ȘTIRI... ȘTI «... ȘTI /...

Categoria A :
12.500 lei ; cat. I 
lei ; cat. C : I 
cat. D : 4.357 .

• MECIUL F.C, BIHOR—F.C.M. 
GALAȚI, LA PITEȘTI. Această 
partidă din cadrul optimilor „Cu
pei României44, competiție ce se 
desfășoară sub semnul „Dacia- 
dei“. se va desfășura, la 19 apri
lie, la Pitești, în urma acordului 
celor două cluburi. Rămîne, ca 
în scurt timp, să se stabilească 
și orașele de disputare a ultime-

lor două partide din această eta
pă a Cupei, meciurile Steaua — 
Politehnica Iași și S.C. Bacău — 
F.C. Argeș.
• SÎMBATA, PE STADIONUL 

DINAMO, se va desfășura amica
lul dintre divizionarele A Di
namo și Sportul studențesc. Par
tida este programată pentru ora 
16.

VULPOII Șl IEPURIIDILEMA ARADEANA • ••

SAU FARA NEDELCU II?CU

tactică, U.T.A.

pune în 
și prin

și pe verticală, 
Este realizator, 
distribuitor de

ultimele 27 de 
ce poate re- 

li și (de

moi oles în condițiile 
răs-

A surprins plăcut, în ultimele sale apariții, jocul 
bine orientat tactic al formației U.T.A.,
dar în special neobișnuita prolificitate a liniei de 
atac care, lipsită de „vîrful său de lance" — și 
l-am numit pe Nedelcu ll-a înscris 10 goluri în 
3 meciuri, adică tot atîtea cîte a realizat în pri
mele 9 partide din tur 1 De unde această neobișnuită 
eficacitate, această avalanșă de goluri ? Ce motive 
au stat la baza „exploziei", ‘ ....... *
arătate, adică fără Nedelcu II ? Iotă ce ne-a 
puns antrenorul Ion V. lonescu :

,,Nu diferența de valoare dintre Nedelcu șî Domide 
a hotârit această creștere a randamentului înainta
șilor noștri, ci profilul tactic al celor doi. Domide 
este multilateral in joc, stăpinește un registru mai 
mare de procedee tehnice pe orizontala 

dă altă culoare jocului, 
dar în special creator, 
baloane, ceea ce, pe de o 

parte, creează apărării adverse probleme 
pe întregul său front, iar pe de altă parte, 
voloare extremele noastre, lucru constatat T. ,___
faptul că acestea, Coraș și Cura, au realizat 6 din 
cele 10 goluri. In schimb, Nedelcu, posesorul unui 
joc înalt, stereotip, numai pe verticală, „colector" 
de mingi, adunind in jurul său apărăiorii, e mai 

’ ușor să fie blocat. Asta nu înseamnă că nu credem 
in valoarea sa. Are insă datoria să-și îmbogățească 
tehnica, sâ facă față și jocu'ui combinativ pentru 
a-și valorifica coechipierii.

Cred că cele 10 goluri marcate fără el constituie 
pentru Nedelcu cea mai bună învățătură. Vom căuta 
prin antrenamente speciale să-l ajutăm să-și corec
teze tehnica, să înțeleagă că unilaterala lovitură 
Cu capul e atît în defavoarea sa, cit și a echipei. 
Deci, jocul lui trebuie amplificat. !n orice caz, Ne
delcu și Domide nu se exclud. Dimpotrivă, credem 
că cu amîndoi în echipă, cu un Nedelcu metamor
fozat ca exprimare tehnică și gindire 
nu va avea decît de ciștigat".

Nedelcu II a reapărut duminică, în 
minute ale meciului cu Dinamo. Ceea 
prezenta un nou start pentru Nedelcu 
ce nu ?l) pentru U.T.A. I...

Nu, nu-i o poveste pentru copii cum poate 
v-ar lăsa să credeți titlul. Nu. „Vulpoii" și 
„iepurii" noștri există cu adevărat și i-am 
intîlnit pe Stadionul Republicii, la testele di
vizionarelor A. Sint, deci, jucători — unii 
mai cunoscuți, alții mai puțin — din forma
țiile noastre de frunte ; pe care i-am desco- 

.perit in roluri noi și frumoase. „Vulpoii" 
erau cei care au condus în ritm constant și 
fără nici un moment de cădere plutoanele 
echipelor lor spre realizarea sau chiar depă
șirea haremurilor fixate în cele „de trei ori 
cîte 1 600 metri". Ei s,-au numit Alexandru 
Moldovan pentru Dinamo, Dembrovschi pen
tru Politehnica Timișoara și Bocșa pentru 
Olimpia Satu Mare. Toți trei, printre cei mai 

in virstă oameni din lotul respec
tiv, dar dovedind, tocmai, că sportul 
nu ține seamă nici el de cifra din 
buletinul de identitate. „Vulpoii" au

dat tonul și au dus cu brio trena. în lupta 
lor și a coechipierilor cu metri și secundele.

„Iepurii*4 erau oamenii de sacrificiu și spor
tivitate. Ei s-au numit Țălnar, la Dinamo, 
Volaru și Roșea la Politehnica Timișoara, 
Popa și Bathori II la Olimpia. Veritabili 
semifondiști, în stare să refacă și handicapuri 
de jumătate de tură față de grosul plutonului, 
ei au rămas mereu in preajma colegilor care 
înfruntau „punctele moarte" ale probei, încu- 
rajindu-i, dictîndu-le ritmul, dîndu-le cu ade
vărat o prietenească mînă de ajutor. G. Sandu 
(Dinamo), Lata (Politehnica Timișoara) și 
Kaizer (Olimpia) au simțit din plin ajutorul 
acestor mai mult decît coechipieri. Remarca
bilă aceeași atitudine a unuia dintre jucători 
față de unul din afara clubului său : Sma- 
randache (Olimpia) încurajîndu-1 neîncetat pe 
G. Sandu (Dinamo). Da, la probele fizice am 
văzut gesturi de sportivitate pe care le-am 
dori repetate și în meciuri !



in „Cupa F. R Ciclism" SPORTUL
O ETAPĂ SCURTĂ, DAR FOARTE AGITATA!

CONSTANȚA, 29 (prin tele
fon). Plecați în etapa a patra 
a „Cupei F.R. Ciclism", pe ruta 
Constanța — Ovidiu — Nazar- 
cea — Cernavodă — Castelul și 
retur, cicliștii au „sărit" din 
start peste etapa de tatonare, 
de alergare in pluton, trecînd 
direct la hărțuieli și atacuri, în 
fapt partea cea mai spectacu
loasă dintr-o cursă ciclistă. 
Astfel, după numai un kilome
tru de rulaj, I. Paraschiv 
(Steaua) sprintează sec și se 
desprinde de pluton, dar nu 
înainte de a i se atașa în plasă 
polonezul Banaszek. Ceva mai 
tîrziu acestora li se vor adău
ga alți colegi și anume Ologu 
(Dinamo) și Pancev (Bulgaria).

Văzînd că r.u este vorba de o 
simplă glumă, mai ales într-o 
etapă care măsoară doar 84 km, 
grosul plutonului intră în aler
tă și. după o urmărire de toată 
frumusețea, de-a lungul a circa 
15 km, cei patru sînt prinși. De 
aici înainte, toți cicliștii cu pre
tenții la un loc mai bun în cla
samente devin circumspecți, 
măresc alura de rulaj pînă la 
limita tăierii poftei de evadare 
a oricărui alt sportiv. Și totuși, 
după întoarcerea plutonului spre 
Constanța, la km 42, vîntul ca
re bate din față începe să facă 
zile grele unui însemnat număr 
de concurenți. Acum, în sfîrșit, 
plutonul se scindează, hărțuie
lile se întețesc și alura de ru
laj devine tot mai alertă. Cu

10 km înaintea sosirii țîșnește 
din pluton I. Totora (Olimpia) 
care pleacă într-o cursă de con- 
tracronometru cu speranța că 
nu va mai putea fi ajuns. în 
numai 7 km plutonul îl prinde 
și pe acesta și lupta pentru vic
torie se va da din nou la sprin
tul final. Cîștigă de data aceas
ta L. Halasz (Ungaria) cu 
timpul de 2hl2:50 — medie ora
ră 38,8 km ; 2. Vasiliev (Bul
garia), 3. Kreczynski (Polonia), 
4. Kluj (Polonia), 5. Staicov 
(Bulgaria), 6. Salach (Polonia) 
și împreună cu aceștia, în a- 
celași timp cu învingătorul, mai 
sosește un grup de 40 de spor
tivi printre care V. Teodor 
(România), V. Ilie (Dinamo), C. 
Cirjă (Dinamo) etc.

Etapa a 5-a va avea loc joi, 
pe șoseaua Constanța — Man
galia, o probă contracronome- 
tru individual de 30 km.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

La sfirșitul acestei săptămini

LUPTĂTORI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

In cadrul pregătirilor ce le 
efectuează în vederea participă
rii la campionatele europene, 
luptătorii noștri fruntași parti
cipă, la sfirșitul acestei săptă- 
mîni, la alte noi întreceri inter
naționale. Cei mai valoroși lup
tători de la stilul greco-roma
ne vor fi prezenți sîmbătă șl 
duminică la „Marele premiu al 
R.F. Germania", ce se desfă
șoară în localitatea Aschafen- 
burg. Antrenorul emerit Ion 
Corneanu îi va însoți pe spor
tivii Constantin Alexandru, Ni
cu Gingă, Mihai Boțilă, Ion 
Păun, Ștefan Rusu, Gheorghe 
Ciobotaru, Ion Draica, Petre 
Dicu, Ivan Savin și Victor Do- 
lipschi.

NASTASE ÎNVINS IN TURNEUL DE LA MILANO
Surprizele continuă în turneul 

internațional de tenis deda Mi
lano. După eliminarea australi
anului Phil Dent de către tînă- 
rul tenisman italian Gianni 
Ocleppo, alți doi favoriți au ie
șit din cursă: Ilie Năstase a

fost învins de Bob Lutz cu 5—7,
4— 6, iar Raul Ramirez a pier
dut la P. Fleming cu 2—6, 6—4,
5— 7. Alte rezultate: Smith — 
Cox 6—3, 6—1; Panatta — Ma- 
chette 2—6, 7—5, 6—4; Mayer — 
Kodes 6—3, 6—1.

In aceeași perioadă, noul an
trenor al lotului de libere Vau- 
le Iorga se va deplasa la Bu
dapesta cu cei mai buni sportivi 
ai țării, pentru a participa la 
un turneu asemănător. La Bu
dapesta vor concura Gheorghe 
Bîrcu, Aurel Neagu, Petre 
Brindușan, Gigei Anghel, Ludo
vic Șandor, Marin Pircălabu, 
Tiberiu Seregely, Ion Ivanov 
și Ladislau Simon.

Cum acestea sînt ultimele 
concursuri internaționale de ve
rificare și pregătire la care iau 
startul reprezentanții noștri, 
confruntările de la Aschafen- 
burg și Budapesta sînt deosebit 
de importante atît pentru lup
tători, ca și pentru tehnicienii 
tare-i pregătesc. In funcție de 
comportarea sportivilor la aces
te ultime teste se vor alcătui 
cele două loturi reprezentative, 
urmînd ca în perioada care ur
mează să se desăvîrșească pre
gătirile celor selecționați în ve
derea participării cu succes la 
campionatele europene de la 
Oslo (greco-romane) și Varna 
(libere).

Pentru J.o. de iu Moscova
6,5 MILIOANE DE BILETE 

PUSE ÎN VINZARE
La Moscova a fost dat publici

tății numărul de bilete care va 
fi pus în vînzfare pentru întrece
rile din cadrul Jocurilor Olimpi
ce pe care le va găzdui capitala 
Uniunii Sovietice în 1980. Astfel, 
organizația „Inturist*. care se va 
ocupa de distribuirea biletelor de 
intrare, a fost înștiințată că va 
avea la dispoziție 6,5 milioane de 
tichete de intrare la manifesta
țiile prevăzute în programul olim
pic. Dintre acestea, 55 la sută vor 
fi vîndute cetățenilor sovietici. 30 
la sută vor fi distribuite turiști
lor de peste hotare, iar restul de 
15 la sută vor rămîne rezervă 
pentru cererile suplimentare de 
ultim moment. Organizația ,.Tntu
rist" a fost împuternicită să se 
ocupe de pe acum cu contractele 
de vînzare, atît în tară cît șl 
peste hotare.

0 NOUĂ CATEGORIE IA BOX?
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, Federația cuba
neză de box a hotărît să pre
zinte la viitorul congres al Aso
ciației internaționale de box a- 
mator (AIBA) un proiect de 
creare a unei noi categorii de 
greutate: peste 90 de kilogra
me, categorie ce ar putea fi 
numită „supergrea", urmînd ca 
obișnuita categorie grea să cu
prindă doar sportivii ce cîntă- 
resc între 81 și 90 kg.

Ar

VOLUMUL DE MUNCA Șl CALITATEA ANTRENAMENTULUI
(Urmare din pag. 1)

traseu cu un profil greu, mus
tind de apă ca o mlaștină și 
care, de la 4128 m, cit ni se 
anunțase anterior de către or
ganizatori, a crescut — la fața 
locului — la 4 728 ni ! Această 
lungire a traseului cu 600 m nu 
este cituși de puțin o bagatelă 
care să lase indiferent pe ori
cine. Mărturisesc sincer că îm
preună cu Victor Firea, con
ducătorul lotului, începusem să 
ne temem de această aventură, 
mai ales că fetele se cam în
trebau.......ce căutăm noi aici T",
Mai apoi, după ce au trecut 
șocul primului contact cu rea
litatea traseului (N.N. fostul 
campion olimpic la 3 000 m 
obstacole în 1956. Christopher 
Brasher în însemnările sale din 
ziarul „The Observer" scria în
tre altele : „Condițiile in care 
s-a desfășurat crosul au fost 
indescriptibil de atroce", Iar 
Eric Lahmy, Ia rîndu-i, notează 
în l’Equipe : .... traseul cu un
parcurs accidentat, cu arături 
adinei, cu trunchi de arbori și 
obstacole și peste toate aces
tea o ploaie puternică și un 
vint gata să culce toți arborii 
Scoției...**) a urmat, 
spune, „montarea" lor 
Și a doua zi, apoi a 
și mai ales simbătă,
crosului, fetele nu s-au mai 
întrebat — fără răspuns — ce 
caută acolo, ci-și spuneau că 
au venit la Glasgow să se 
bată pentru un loc cit mai 
bun, pentru o medalie și dacă 
se poate, chiar pentru cea de 
aur**.

cum se 
psihică, 
treia zi 
in ziua

Cu o atare stare de spirit au 
luat deci startul, sîmbătă la 
prînz, Natalia Mărășescu, Ma- 
ricica Puică, Georgeta Gazibara, 
Antoancla Iacob și Fița Lovin.

„Am alergat, în viața mea, 
la zeci de crosuri, ne spunea 
Victor Firea, așa că, fără falsă 
modestie, pot spune că am des
tulă experiență pentru cursele 
pe teren variat. De aceea, îm
preună cu Nicolae Mărășescu și 
cu fetele am stabilit tactica cea 
mai potrivită. Trebuia pornit 
cu grijă pentru a evita îmbul
zeala firească pe prima por
țiune și pentru o mai bună 
dozare a eforturilor. In afară 
de aceasta, deoarece echipa 
noastră era alcătuită doar din 
cinci alergătoare, pentru a nu 
avea cumva vreo surpriză ne
plăcută, în mod obligatoriu, tre
buia ca toate cele cinci să 
treacă linia de sosire, punctajul 
făcindu-se insă pentru primele 
patru. Am avut bucuria ca tac
tica stabilită de noi să fi fost 
respectată intocmai. ceea ce a 
facilitat, într-o mare măsură, 
succesul echipei române. Tre
buie arătat insă că victoria fe
telor noastre, la Glasgow, se 
datorește seriozității deosebite 
in pregătire, marelui volum de 
muncă desfășurat și mai ales 
calității antrenamentului, ca și 
coeziunii sufletești a intregii e- 
chipe. Acum, la ora bilanțului 
voi aminti și numele antreno
rilor care și-au adus contribu
ția la cucerirea titlului mon
dial : Nicolae Mărășescu. Ion 
Puică. Emil Grozescu și Ștefa- 
nia Constantin".

Pentru a putea înțelege însă 
mai bine succesele din acest an

ale alergătoarelor noastre, pe 
care le așteptăm completate și 
întregite în sezonul concursuri
lor în aer liber, mai ales la 
„europenele" de la Praga, vă 
vom relata un mic amănunt : 
duminică, deci a doua zi după 
cel mai greu concurs din ca
riera fetelor noastre, întreaga 
echipă română a făcut două 
antrenamente tari, pe ploaie, pe 
o pajiște a lui Bcllahouston 
Park !...

Cu cele două medalii cuce
rite la Glasgow, craiovcanea Na
talia Mărășescu își completează 
buchetul de succese din acest 
an, care cuprinde recordul 
mondial de sală pe 1 500 m, 
medalia de argint la C.E. in
door de la Milano și selecționa
rea sa in echipa Europei pen
tru meciul cu S.U.A. Marlcica 
Puică (bronz — individual) s-a 
arătat acum la valoarea ei cea 
mai bună, dovedindu-se o atletă 
de bază pentru reprezentativa 
țării. A luptat extraordinar și 
a fost, în mare măsură, ele
mentul mobilizator al formației. 
Timișoreanca Georgeta Gazi
bara a fost marea revelație a 
sezonului de cros 1978, locul II 
la Istanbul și VIII la Glasgow 
demonstrindu-i elocvent posibi- 

Iacob, un 
făcut mari 
bucuria aă 

pentru vic-

1

TENIS LA ȘANHAI U R S S 
zillei (In Europa) șl 
Suediei.
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litățile. Antoaneta 
pumn de fată, a 
eforturi și a avut 
fi punctat decisiv 
toria echipei. Gălățeanca Fița 
Lovin, acuzînd o criză de ficat, 
n-a concurat la nivelul posibi
lităților ei cele mai bune, dar 
a terminat totuși pe 
din 97 de concurente.

★
Acum, duminică, la 

fetele de la Glasgow 
disputa titlul de campioană a 
României...

O veritabilă „pre
mieră" în tenisul a- 
siatic a constltuit-o 
recenta ’ vizită În
treprinsă de o de
legație de jucători 
americani In R. P. 
Chineză. La invita
ția forului de spe
cialitate din această 
țară și In colabora
re cu federația de 
tenis din S.U.A., la 
sfirșitul anului tre
cut, 16 sportivi și 
antrenori s-au de
plasat la Șanhai șt 
In alte orașe, partl- 
ciplnd la jocuri de
monstrative șl an
trenamente comune 
cu tenismanll chi
nezi. Printre vizi
tatori s-au aflat nu
me cunoscute ca 
multiplul campion 
american Stan Smith, 
coechipierul său 
tradițional Tom Gor
man, apoi Larry 
Gottfried. John Ben
son, jucătoarele Val 
Ziegenfuss, Mona 
Guerrant, Anne 
Smith. Vizita dele
gației americane a 
durat două săptă
mini șl a fost apre
ciată ca un foarte 
util schimb de 
periență.

ex-

START 
LA KATMANDU

$ După cum anunță revista new-yorkeză „Sports Illustrated", 
recent a scos din nou capul la iveală „o figură celebră a 
lumii interlope și a trecutului criminal din boxul profesionist". 
Frank (Blinky) Palermo — caracterizat drept : afacerist „pe 
picior", manager de box, șantajist, extorsionist inveterat și 
agent al decedatului Frankie Carbo, pistolarul trustului „Uci
gașii", banditul mafiot care devenise patronul lumii subterane 
a boxului in deceniile 1940—1950 — solicită acum din nou, cu 
seninătate, o licență de manager, ca și cum nimic nu s-ar fi 
intimplat intre timp...

tn zilele lui bune, sub comanda lui Carbo, Palermo avea un 
„grajd" mare de boxeri, printre 
mondial la categoria

locul 26

Craiova, 
își vor

In sectorul ne- 
palez al Munților 
Himalaya a Început 
sezonul marilor as
censiuni. Primul grup 
care a declanșat te
merara acțiune de 
escaladare a Inalte-

. _ care se afla și campionul
ușoară, Ike Williams, a cărui bursă a 

furat-o, fără să se jeneze. In 1959, la Los Angeles, promotorul 
Jackie Leonard a fost maltratat in mod sdlbatic, dupd ce dă
duse mărturie in justiție, că Palermo și Carbo atentaseră cu 
forța la jumătate dlh ciștigul datorat campionului mondial la 
categoria semimijlocie, Don Jordan. Ca urmare a acestui caz, 
Palermo și Carbo au fost trimiși tn judecată și condamnați, tn 
1961, pentru conspirație, tăinuire și luare de bani prin amenin
țare. Carbo, care primise 25 de ani, a murtt acum doi ani 
intr-un penitenciar, iar Palermo, condamnat la 15 ani, a fost 
„eliberat pe cuvtnt" tn 1971.

Avocații lui Palermo susțin că. acum, la 71 de ani, clientul 
lor este „complet reabilitat". Dar — comentează revista ame- 
cană — una e să dai de lucru unui fost pușcăriaș și cu totul 
altceva să-l eliberezi o licență (care reprezintă un privilegiu) 
lui Palermo, „al cărui palmares tn materie de corupție este încă 
neega’at tn boxul profesionist" I

El insă încearcă. Pentru că, potrivit vorbei din bătrtnl : nă
ravul din fire n-are lecuire...

V. BANU

lor piscuri este for
mat din 9 alplniști 
japonezi. Ei au pă
răsit capitala Ne
palului, Katmandu, 
ținlnd să atingă, pe 
o rută nouă, vîrful 
Annapurna, a cărui 
înălțime este de 
7 219 metri. Anul a- 
cesta, piscurile Hl- 
malayei vor fi a- 
saltate de 1* echi
pe de alplniști din 
Japonia, S.U.A„ 
Austria, Polonia,
Spania șl alte țări.

CANTONAMENTUL 
Șl MUZICA 
UȘOARA

cantonamentul 
reprezenta- 

a R. F. Germa- 
una «lin favori- 
turneului final 
Argentina, a 

o figură 
nouă — Udo JUrgens. 
Cunoscutul compo
zitor șl etntăreț 
austriac de muzică 
ușoar^ a fost soli
citat să compună 
citeva melodii de
dicate echipei cam
pioane mondiale, la 
interpretarea cărora 
să concure și 
„grupul vocal" al 
jucătorilor. Se con
tează pe un tiraj 1- 
nlțial de 300 000 de 
discuri, din vînza- 
rea cărora se va 
scoate o bună par
te din cheltuie
lile de deplasa
re la C.M. Aceluiași 
fond li vor fi a- 
fectate și sumele 
provenite din cele 4 
meciuri de pregăti
re pe care echipa 
R.F.G. le va susține 
In compania Angli-

în 
echipei 
tlve 
nl a, 
tele 
din 
apărut

• TELEX • TELEX • TELEX «
BASCHET O In ultima zi a 

turneului de calificare pentru C.E. 
feminin s-au Înregistrat rezulta
tele : R.F. Germania — Spania 
66—63 (42—26) ; Anglia — Scoția
73—19 (32—21). Pentru turneul fi
nal s-au calificat R.F.G. și Spania.

FOTBAL • Turneul de juniori 
de la Cannes a fost clștlgat de 
Olanda, care a Învins In finală 
cu 1—0 (după prelungiri) Mexicul. 
• Meci amical la Wettingen : El
veția — S.U.A. (echipe de tine
ret) 2—0 (1—0).

HANDBAL • In C.C.E. (mas
culin) la Alicante : Calipso 
Alicante — Slask Wroclaw 18—20 
(9—10). • In Japonia, la Aichi, o ... . ------ a

Hep-
selecționată masculină locală 
învins echipa vest-germană 1 
penheim cu 29—11 (12—5).

MOTO • Pe autodromul 
San Carlos (Venezuela) s-a 
fășurat primul concurs al i 
La clasa 500 cmc, victoria a re
venit englezului Barry Sheene 
(„Suzuki"). In timp ce marele 
favorit al cursei, campionul ve- 
nezuelean Johnny Cecotto, a a- 
bandonat din cauza unei defec
țiuni mecanice.

din 
des- 
C.M.

NATAȚIE • A luat sfirșlt con
cursul din orașul Leeds. Iată ul
timele rezultate înregistrate în 
probele feminine : 200 m spate — 
Robertson (Australia) 2:17,91 ; 200 
m bras — Nielsson (Danemarca) 
2:36,69 ; 400 m mixt — Kahle 
(R.D. Germană) 4:54,44 : 200 m 
fluture — Ford (Australia) 2:15.0: 
200 m liber — Wilckham (Australia) 
2:02.23. • Turneul de polo de la 
Edmonton s-a încheiat cu victo
ria Iugoslaviei, care în meciul 
decisiv a întrecut cu 7—4 (1—1,
0—0. 3—1. 3—2) Ungaria. Pe locu
rile următoare s-au clasat Cuba, 
R.F. Germania, S.U.A., Mexic și 
Canada.

SCHI • La Murmansk. Barbara 
Petzold (R.D. Germană) a obținut 
o surprinzătoare victorie în cursa 
de 10 km; 35:16,94. Principala fa
vorită a probei, campioana mon
dială Zinaida Amosova (U.R.S.S.). 
s-a clasat pe locul 2, cu 35:43,02. 
La biatlon, proba de 10 km a fost 
ctștigată de sovieticul Anatoli 
Aliabev — 36'.56.0 (1 minut pena
lizare). a Slalomul special de la 
Auron (Franța) a revenit aus
triacului Alois Morgensten.
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„SĂ FUGIM 
DE INFARCT I

Aceasta este devi
za unui original 
club din Sydney, 
înființat acum cinci 
ani, șl ai cărui 
membri au decis să 
străbată în alergare 
ușoară cei 6 km ai 
bulevardului central 
din marele oraș a- 
ustralian, Înainte și 
înapoi. El sînt con
vinși că mișcarea 
zilnică mărește ca
pacitatea de efort a 
inimii, ferindu-i de 
accidentele cardio
vasculare, atît de 
frecvente. La în
ceput clubul avea 
numai 24 de mem
bri, acum însă sînt 
peste 400 și numă
rul lor crește me
reu, astfel că po
liția este nevoită să 
devieze circulația 
autovehiculelor de 
pe acest traseu, la 
ora cînd coloana a- 
lergătorilor străbate 
orașul. Interesante 
sînt declarațiile u- 
nor participant la 
acest cros cotidian. 
Astfel Betty Cuth
bert, fostă campioa
nă olimpică, decla
ră : „Unii recurg la 
medicamente pentru 
a-și tonifia orga
nismul. Eu prefer să 
alerg și voioșia ce 
mă cuprinde are 
darul să alunge ori
ce stare depresivă, 
mă menține in for
mă și permanentă 
bună dispoziție**. 
Concludent...

%

ECHIPA BRAZILIEI
iȘI ÎNCEPE TURNEUL

IN EUROPA
RIO DE JANEIRO (..gerpres). 

— Continuîndu-și pregătirile pen
tru turneul final al campionatu
lui mondial din Argentina, selec
ționata de fotbal a Braziliei a 
plecat intr-un turneu In Europa, 
în cadrul căruia va susține cinci 
meciuri de verificare. Fotbaliștii 
brazilieni vor juca tn ordine cu 
reprezentativele Franței (la 1 a- 
prilic), R. F. Germania (5 apri
lie), cu echipa Internazionale Mi
lano (13 aprilie), cu selecționata 
Angliei (19 aprilie) șt cu forma
ția Atletico Madrid (21 aprilie).

Din lotul brazilian, condus de 
antrenorul Claudio Coutinho, fac 
parte 21 jucători : I.eao, Carlos 
(portari) ; Toninho. Amaral, Os
car, Edinho, Ze Maria, Polozzi. 
Neto, Abel (fundași) ; Cerezzo, 
Rivelino, Dirceu, Batista (mijlo
cași) șl Tarciso, Relnaldo, Zico, 
Bomeu, Mcnodonza, Gil, Nunes 
(atacanți).
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