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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, luni dimineața, la 
deschiderea oficială a Expozi
ției naționale a creației științi
fice și tehnice, eveniment de 
profundă semnificație in viața 
eeonomico-socială a țării, care 
înscriindu-se în cadrul festivalu
lui național „Cintarea României" 
deschide șirul acțiunilor prile
juite de „Săptămina științei și 
tehnicii românești", organizată 
și realizată sub inaltul patro
naj al secretarului general al 
partidului.

La festivitate au luat parte 
tovarășul Manea Mănescu, to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Iosif Bane, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazaca, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Din
ei, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas. Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răulu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voi tec, 
Ion Coman, Teodor Coman, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Vasile Marin, Vasile 
Mușat, membri ai C.C, al P.C.R., 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, organizații dc 
masă și obștești.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu Ia complexul expo- 
zitional din Piața Scinteii — lo
cul atitor manifestări economi
ce de prestigiu ale României 
socialiste — a fost intîmpinatâ 
cu deosebită căldură și însufle
țire de un mare număr de bucu- 
reșteni — muncitori, cercetători, 
proiectanți, alți specialiști, stu- 
denți și elevi. Prin îndelungi 
aplauze și ovații ei au dat ex
presie sentimentelor de recu
noștință și aleasă stimă față 

de secretarul general al parti
dului, pentru atenția sa neslă- 
bită acordată orientării și pro
gresului rapid al activității de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică, în concordanță cu 
cerințele soluționării eficiente 
a problemelor de bază ale dez
voltării economice in etapa ac
tuală de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Teh
nologie, Ion Ursu, a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, cele 
mai vii mulțumiri pentru o- 
noarea deosebită pe care e fac 
vizitind expoziția — expresie 
concludentă a amplei partici
pări a maselor largi de oameni 
al muncii — tineri șl virstnici, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, la activi
tatea de creație tehnico-științi- 
fică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sini in
vitați să viziteze expoziția, 
care, ocupind cele trei niveluri 
ale pavilionului central, precum 
și spații neacoperite, reunește 
peste 9 000 de produse și teh
nologii noi. în acest cadru, 
secretarul general al parti
dului s-a intilnit cu un ma
re număr de cercetători, pro
iectanți, cadre didactice, specia
liști, muncitori, conducători de 
ministere, centrale șî întreprin
deri, purtind un viu și fructuos 
dialog de lucru în probleme de
osebit de importante privind 
măsurile ce trebuie luate in 
vederea participării mai hotărâ
te și eficiente a maselor de 
oameni ai muncii la activități 
de creație științifice și tehno
logice, la soluționarea obiecti
velor complexe cu care este con
fruntată înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economică și 
socială a țării.

Ediția de vară a ,,DACIADEI“

ACȚIUNI REMARCABILE DAR Șl UNELE 
BAZE SPORTIVE FĂRĂ ACTIVITATE

Aspect de la intilnirea de rugby dintre echipele de juniori de la 
Olimpia și Rapid, desfășurată pe Stadionul tineretului din Capitali 

Foto : I. MIHĂICA

La redacție ne sosește cu re
gularitate programul competi- 
țional alcătuit de C.M.E.F.S. 
București pe baza informărilor 
primite de la consiliile de sec
tor. Așa a fost și săptămina 
trecută, fapt care ne-a dat po
sibilitatea să aflăm in detaliu 
ce manifestări sînt programate 
în cadrul competiției naționale 
„Daciada" pe bazele sportive ale 
Capitalei.

TINERETUL PE... „TINERE-
TULUI". Evident, principalul 
eveniment sportiv al zilei de 
duminică l-a constituit pentru

sportul de masă bucureștean 
faza pe municipiu a „Crosului 
pionierilor" și a „Crosului tine
retului", precum și „Festivalul 
sportiv școlar". A fost o mani
festare amplă, dare a presupus 
un efort de organizare, care a 
oferit unora dintre participanți 
posibilitatea de a-și dovedi pre
gătirea. A fost multă, multă 
lume. Prichindei de 4—5 ani, 
pionieri, părinți, elevi din cla
sele mari, educatori și profe
sori. Unii — spectatori, alții —

în meciul amical de handbal

Raid anchetă 
prin Capitală

implicați direct în acțiune. Unii 
mai ascultători, alții mai puțin, 
dar cu toții purtind bucurie ța 
priviri și mai toți trecind cu 
vederea unele imperfecțiuni or
ganizatorice, am zice inerente, 
la o acțiune de o asemenea 
amploare. Ea a reliefat că in 
unele locuri se muncește cu pa
siune, că sportul are o prezen
ță constantă. Ne-au demon
strat-o micii crosiști de la Șe. 
gen. 190 (in primul rind Ama
lia Toader, Lucica Flăminzea- 
nu. Daniel Tuțunel, Marian 
Frățilă, Carmen Ivașcu, Mihae- 
la Popa, Lucian Sfia) aflați 
printre fruntașii probelor. Ma
estrul sportului Zoltan Vamoș, 
cunoscutul semifondist, le-a 
„lansat" pe gemenele Gela și Fe
licia Vasiloi, de la Șc. gen. 24, 
clasate pe primele două locuri 
la cat. 8—10 ani. Și, pentru că 
tot ne referim la probele de 
cros, să reliefăm și atitudinea 
nesportivă a unor concurenți 
care, sfidînd munca celorlalți,

Emanuel FĂNTANEANU 
Modesto FERRARINI

V
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Diana Bălaș, atletă, tehniciană, 
deseori coșgeteră a echipei na
ționale a cărei jucătoare de ba
ză este de mai multă vreme.

PENTATLONISTI ROMÂNI9

EVOLUEAZĂ ÎN FRANȚA9

Astăzi se dă startul, la Paris, 
în Campionatele internaționale 
de pentatlon modern ale Fran
ței, întrecere la care vor fi pre- 
zenți și sportivi fruntași din ța
ra noastră. Antrenorul Gheorghe 
Tomiuc a selecționat în echipa 
care a făcut deplasarea pe Du
mitru Spârlea, Iuliu Galovici, 
Ștefan Cozma și Cezar Rădu- 
canu. Conform regulamentului, 
prima probă a concursului va 
fi cea de călărie.

Baschetbalistele în anul campionatului european

„ANTRENAMENTE
Primele întreceri ale ediției 

a 16-a a campionatului euro
pean de baschet feminin s-au 
încheiat zilele trecute, cînd se
lecționatele Ungariei, Suediei 
(locurile 1 și 2 în turneul de 
la Tampere), Spaniei și R. F. 
Germania (1—2 la Wolfen- 
buttel) au obținut calificarea 
pentru turneul final din Polo
nia (20—30 mai), alături de e- 
chipele U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Bulgariei, Franței, Iugoslaviei, 
Italiei (calificate după „euro
penele" din 1976) și Poloniei 
(țară organizatoare).

Tentativa de promovare a 
sportivelor românce va avea loc 
între 15 și 18 aprilie, cînd își 
vor disputa șansele în locali
tatea Tiberia din Israel, alături 
de formațiile Olandei și țârii 
gazdă, urmînd ca primele două 
clasate să evolueze in Polonia. 
Pînă atunci, pregătiri intense, 
serioase, la un nivel calitativ 
dorit cît mai ridicat. „Mai mult 
ca oricind trebuie să ne pre
zentăm fără fisuri, deoarece 
baschetul feminin internațional 
a progresat atit de mult, incit 
a considera unele adversare în
vinse dinainte înseamnă a crea 
un handicap pentru propria e-

SCHIORII V. BRENCI Șl 
GH. VULPE CONCUREAZĂ 
ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ
Ieri au plecat în Uniunea So

vietică schiorii Virgil Brenci și 
Gheorghe Vulpe. Ei vor parti
cipa, alătilri de sportivi din mai 
multe țări, la concursurile cu 
punctaj F.I.S. care vor avea loc 
în stațiunile Terskol (Caucaz) 
și Kirovsk (Nord). Se vor dis
puta probe de slalom special și 
slalom uriaș.

FĂRĂ CONCESII"
chipă, a o supune riscului sur
prizelor", ne declara recent prof. 
Sigismund Ferencz, antrenorul 
principal al selecționatei Româ
niei.

Aplicarea soluției „antrena
mente fără concesii" am apre
ciat-o la Cluj-Napoca, unde lo
tul național a susținut un scurt 
stagiu de pregătire înaintea ple
cării la Praga în scopul de a 
se antrena în compania redu-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

După noile recorduri de inaltă valoare la natafie

BUNACIU Șl PĂNULESCU MAI AU UN CUVlNT DE SPUS
LA SFÎRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI
în cetatea de foc a Hunedoa

rei, sub cupola unei adevărate 
bijuterii arhitectonice, piscină 
de 25 m care deocamdată nu 
are egal în întreaga țară, ne-am 
numărat timp de 3 zile printre 
spectatorii celui mai frumos 
concurs de înot din întreaga 
istorie a natației românești. 
Subliniind cele 45 de noi recor
duri ale țării (dintre care 27 
de seniori), ca și faptul că a- 
proape o pătrime a acestora au 
fost stabilite încă din serii, și 
apoi îmbunătățite în finale, 
semn că sportivii noștri au în
ceput să înoate ca marii cam
pioni, adăugind că in cele șase 
reuniuni la jumătate din pro
bele individuale feminine Învin
gătoarele au înregistrat timpi 
care le Încadrează între primele 
șase performere mondiale ale 
sezonului (firește, ne referim 
numai la concursurile desfășu

STEAUA-„1 AUGUST" (SEEECJIONATA ARMATEI
POPULARE CHINEZE DE E1IBERARE) 29-24 (14-10)

PLOIEȘTI, 3 (prin telefon), 
în sala sporturilor „Victoria" 
din localitate, în prezența a 
peste 2 500 de spectatori, s-a 
desfășurat partida de handbal 
dintre echipa campioană a 
României, Steaua, și campioana 
R. P. Chineze, „1 August" (Se
lecționata armatei populare chi
neze de eliberare). Desfâșurind 
un joc tehnic. în viteză, cu 
multe faze spectaculoase, for
mația noastră a obținut victo
ria cu 29—24 (14—10). La rîndul 
lor, handbaliștii chinezi au dat 
o replică bună valoroșilor lor 
adversari. Combinațiile lor, u

rate in bazin scurt), nu vom 
exprima decit în parte ceea ce 
a contribuit la frumusețea re
centelor campionate. Foarte 
sugestivă, privind atmosfera în 
care s-au întrecut cei mai buni 
înotători ai țării, ni s-a părut o- 
pinia prof. Alexandru Schmalt- 
zer, prezent la toate marile 
competiții interne în ultimii 25 
de ani : „O tribună în care nu 
puteai arunca un băț de chi
brit urmărind in picioare citeva 
finale deosebit de frumoase, o 
asemenea „revoltă" a concuren- 
ților împotriva cronometrului, 
însoțită de totala lor detașare 
față de tot ce se intimpla in jur 
nu am văzut pinâ acum decit 
la.„ televizor. Acești suporteri 
deveniți peste noapte indrăgos-

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. 2-3) 

neori de o mare subtilitate, au 
primit dese aplauze.

Au marcat : Mironiuo 7, 
Cheli 5, Drăgănițâ 4, Kicsid 3, 
Stingă 3, Gațu 2, Birtalan X 
Roșu 2, Neagu 1 — pentru
Steaua, respectiv Cen-Zhi-Giua 
7, Gin-Pai-Lien 5, Li-In-Țel X 
Cian-Sin 3, Cian-Fu-Sin 2, 
Cian-Șin-An 2, Li-Țin-Kan L 
Keo-Gien 1 — pentru Selecțio
nata armatei populare chineze 
de eliberare. Au arbitrat foar
te bine D. Purică și V. Erhan 
(ambii din Ploiești).

Octavian BALTEANU — coresp.

Irinel Pănulescu inoată tot mai 
repede : 5 titluri de campioană 
și tot atitea recorduri naționale 

la Hunedoara.
Foto : D. NEAGU



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII * COTJ

REZULTATE SCONTATE ÎN PRIMA ETAPA 
A DIVIZIEI „A" LA TENIS DE MASĂ

EVITAREA RETROGRADĂRII, ȚINTA 
A 7 ECHIPE DE BASCHET !

CROSUL: P04RJA DE hIR
Duminică, in Divizia A Ia tenis 

dc masă s-au desfășurat jocurile 
primei etape. Iată rezultatele în
registrate :

FEMININ
Seria I : C.S. Arad II — C.S. 

Arad I 8—1. Punctele învingătoa
relor au fost realizate de Liana 
Mihuț și Eva Ferenczi cîte 3 vic
torii, Magdalena Leszay s v. Sin
gura victorie pentru învinse a 
fost obținută de Crinela Sava (N. 
Străjan — coresp.) ; C.S.Ș. Cra
iova — Spartac Buc. 5—4.

Seria a D-a : Gloria Buzău — 
Voința Buzău 2—7. Pentru Gloria 
au cîștigat Lorena Mihai șl Bea
trice Pop; pentru Voința. Rodica 
Gagu — 3 v, Simona Petrescu și 
Adriana Rădulescu — cîte 2 v. (I. 
Stănescu — coresp.) ; C.S.Ș. Sla
tina — Politehnica București 7—2.

MASCULIN
Seria I : Gloria-Șoimii Buzău — 

C.S.M. Cluj-Napoca 6—11. Pentru 
localnici au punctat Moraru și 
Romanescu ; pentru oasp;țl : Do- 
boși 4 v, Crișan 2 v (la Moraru 
șl Romanescu !), I. BShm 3 v, 
și Z. Bohm 2 v ; Progresul Buc. 
— Politehnica Buc. 14—3. Autorii 
punctelor : Cauri 3 v, Buzescu,

Onețiu și Godini cîte 3 v, dublul 
Cauri-Buzescu 1 v, pentru învin
gători ; Ghiță. Busuioc și Coițes- 
cu, pentru învinși. (C. Chiriță — 
coresp.) : Comerțul Tg. Mureș — 
Universitatea Craiova 2—15. Pen
tru învingători : Gheorghe și Fi- 
rănescu cite 4 v, Neagoe și Bor- 
ca cîte 3 v, dublul Neagoe-Borca
1 v ; pentru învinși Sîngeorzan
2 v. (C. Albu — coresp.).

Seria a H-a : C.S.Ș. Odorhciu 
Secuiesc — C.S.M. Iași 9—8, C.S.Ș. 
Craiova — Tractorul Brașov 9—8.

CAMPIONII UNIVERSITARI
La Pitești au avut loc finalei; 

Campionatului republican univer
sitar la tenis de masă. Pe locul 
I s-au clasat : I.E.F.S. Buc. — 
la echipe feminine și Universita
tea Craiova — echipe masculine ; 
Liana Mihuț (I.E.F.S.) — la sim
plu feminin șl Marin Firănescu 
(Universitatea Craiova) — la sim
plu masculin, Liana Mihuț șl Ma
riana Gheorghiu (I.E.F.S.) — la
dublu feminin. Ion Drăgulin și 
Ionaș Colceru (Institutul de Con
strucții Buc.) — la dublu mascu
lin ; Anca Năstase și Ion Drăgu- 
lln (Institutul de Construcții Buc.) 
— la dublu mixt.

După meciurile etapei a 15-a, 
clasamentul campionatului națio
nal de baschet masculin a con
semnat regruparea echipelor a- 
menințate să ocupe la sfirșitul 
întrecerii locul 11. deci să retro
gradeze (poziția a 12-a pare să 
aparțină definitiv formației Dina
mo Oradea). După opinia noastră, 
toate echipele clasate acum de la 
locul 6 în jos trebuie să-șl apere 
șansele din toate puterile, bineîn
țeles în limitele sportivității și 
nu cum a făcut Farul la Timi
șoara (în partida cu Universita
tea), unde constănțenii au mani
festat indisciplină totală, motiv 
pentru care, pe lingă sancțiunile 
primite in timpul meciului (faul
turi tehnice, eliminări), vor su
feri urmările judecării abaterilor 
de către Comisia centrală de dis
ciplină a F.R. Baschet.

dotat cu „Cupa celor 4 orașe”. In 
prima etapă, disputată la Brașov, 
au fost înregistrat; rezultatele : 
Voința Brașov : 98—64 cu Univer
sitatea Timișoara, 88—56 Cu Mo
bila Satu Mare, 87—71 cu „U“ 
Cluj-Napoca ; „U" Cluj-Napoca :
93—83 cu Mobila, 96—77 cu Uni
versitatea Timișoara ; Mobila : 
76—61 cu Universitatea Timișoara. 
Următoarea etapă va avea loc la 
Cluj-Napoca. (C. GRUIA-coresp.).

Mai înainte de a fi ajuns si 
concureze la Craiova, la finale
le campionatelor republicane de 
cros, alergătorii noștri fruntași 
au fost obligați, potrivit regula
mentului, să-și cucerească acest 
drept în cadrul unor întreceri 
zonale, care au calificat pe pri
mii 20 dc clasați la individual 
și primele 4 echipe la fie
care categorie. Am simțit ne
voia să facem, de la început,

variat, oe 
p nu ti.-

De la patinoarul „23 August"

CLASAMENT

1. STEAUA 30 29 1 2827-2172 59
2. Dinamo Buc. 30 21 1 3188-2125 59
3. „U“ Cj-Nap. 30 20 10 2583-2454 50
4. I.GE.D. 30 16 14 2608-2682 46
5. Farul 30 16 14 2501-2620 46
6. Univ. Timiș. 30 13 17 2646-2651 43
7. C.S.U. Brașov 30 12 18 2561-2700 42
8. Rapid 30 11 19 2253-2427 41
9. C.S.U. Sibiu 30 10 20 2344-2844 40

10. Polit. lași 30 9 21 2550-2660 39
11. I.E.F.S.-Uc. 2 30 9 21 2392-2747 39
12. Dinamo Or. 30 6 24 2129-2505 36

8i Meciul Rapid - I.E.F.S.-Lic.

fUIAlElE PE JARA ALE „DACIABEI" EA HOCHEI

După pauza competițională In
ternă survenită în a doua jumă
tate a lunii martie, determinată 
de participarea selecționatelor 
noastre, de seniori și juniori, la 
două mari dispute internaționale, 
de azi agenda hocheistică devine 
din ncu bogată și atractivă.

Azi, au loc, îh Capitală, pri
mele meciuri din cadrul finalei 
pe țară la seniori a „Daciadei“. La 
acest mare turneu iau parte re
prezentativele a 5 județe, pre
cum și cea a municipiului Bucu
rești, ceea ce va reprezenta. în 
ultimă instanță, o paradă a tot 
ce are mal bun hocheiul nostru, 
de-a lungul celor 6 zile de în
treceri. Meciurile, care încep azi, 
vor continua miercuri și joi, vi
neri urmînd a fi zi de pauză, 
după care disputa va continua. 
In fiecare zi au loc trei partide, 
una la ora 13 și celelalte două la 
ora 16 și la 18,30. Programul pri-

„ANTRENAMENTE 
PARĂ CONCESII41

(Urmare din pag. 1)

mei zile este următorul : ora 13 : 
Harghita — Cluj ; ora 16 ; Bucu
rești — Suceava ; ora 18,30 : Fes
tivitatea de deschidere ; ora 18,45; 
Galați — Covasna.
Programul finalei pe țară a „Da

ciadei" va fi completat de miine 
și cu jocurile din cadrul turneu
lui final al campionatului republi
can al juniorilor, categoria I, la 
care iau parte 4 echipe : S. C. 
Miercurea Ciuc, C.S. Școlar Bucu
rești, Steaua și Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc. Jocurile turneu
lui final al juniorilor I au loc 
miercuri, joi și vineri, sîmbătă fi
ind zi de pauză, după care tur- 

• neul continuă cu returul dumini
că, luni și marți- în fiecare zi 
au loc două partide la ora 8.45 
și la 11. Mîine sînt programate 
jocurile : S. C. Miercurea Ciuc — 
Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc și 
C. S. Școlar București — Steaua. 
După rezultatele obținute în a- 
cest sezon cele mai mari șanse 
de cucerire a titlului le au C. S. 
Școlar București și Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc.

2 din cadrul etapei a 16-a (pro
gramată să se dispute miercuri și 
joi) a fost aminat pentru zilele de 
24 și 25 mai.
• O frumoasă inițiativă a sec

ției de baschet a clubului „U“ 
Cluj-Napoca în perioada de între
rupere 
feminin

CAMPIONII DE JUNIORI 
Șl COPII LA PATINAJ 

ARTISTIC
La patinoarul .,23 August' 

Capitală s-au desfășurat, pe par
cursul a două zile, campionatele 
republicane de patinaj artistic re
zervate juniorilor și copiilor.

Cea mai disputată întrecere au 
oferit-o sportivii de la categoria 
copii II — fete, la startul căreia 
s-au prezentat 18 concurente. La 
această categorie, la proba „obli
gatoriilor" și la programul scurt 
primul loc l-a ocupat Ut te Sch
midt dî la C.S.M. Cluj-Napoca, 
iar proba de „libere" a revenit 
Laurei Glăvan (C.S.Ș. București) 
care a urcat pe primul loc și în 
clasamentul final. Iată ciștigătorii 
acestui campionat : juniori I — 
Al. Anghel (C.S.Ș. nr. 2) și Ma
nuela Bădițoiu (C.S. Tractorul 
Brașov) ; juniori II : Florin Ga- 
fencu (I.E.F.S. București) și Vio
rica Nicu (C.S.Ș.) ; copii I : Ga
briel Popa (C.S.Ș.) și Daniela 
Elefterescu (C.S.Ș.) ; copii II : 
Istvan Lang (C.S.M. Cluj-Napoca) 
și Laura Glăvan (C.S.Ș.). (St. Ni- 
colae — coresp.).

a campionatului național 
: organizarea turneului

„CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ” LA TENIS
binecunoscute baze spor- 

Progresul și
Două 

tive bucureștene. _ 
Tenis Club, sînt. incepînd de ieri, 
gazdele unei tradiționale competi
ții : „Criteriul de primăvară" la 
tenis. Întrecere care marchează 
deschiderea sezonului oficial in 
aer liber al ..sportului alb”. Pe 
tablourile de concurs figurează 
un număr record de jucători : 538.

Șl LA TIMIȘOARA S-A
Deschiderea oficială a sezonului 

de tenis în aer liber a fost mar
cată, la Timișoara, de un atractiv 
concurs organizat de C.J.E.F.S. și 
asociația sportivă ..Electrica". în 
competiție, denumită „Cupa Pri
măverii", s-au înscris pest® 50 de 
jucători șl jucătoare din Oradea, 
Baia Mare, București și din Ti
mișoara.

Cîteva rezultate. Masculin (se
mifinale) : Copăceanu (Electrica) 
— S ă to (Cuprom Baia Mare) 6—<,

EDIȚIA DE VARA A

Fruntașele categoriei junioarelor II (arad: 
și gălățeanca Maricica Bernea) 
lalte concurente.

dețin un mai

Sperăm ca și calitatea jocurilor 
să se 
plafon 
veni ți 
Arad, 
Mare,
Cimpia Tur zii, Deva, Galați, Iași, 
Oradea, Petroșani, Tîrgoviște și 
Timișoara.

DESCHIS SEZONUL
4—6, 6—4 ; Dărăban (Sănătatea
Oradea) — Nagy (Sănătatea) 6—4, 
6—3. |n finală. Copăceanu l-a în
trecut cu 7—5, 6—2 pe Dărăban. 
Feminin (semifinale) : Elena Jecu 
(Sănătatea) — Nadia Becherescu 
(Electrica) 6—4, 8—1 ; Dorina
Brăștin (U.T.A.) — Cozmina Po
pescu (Tot înainte București) 6—3, 
6—7, 6—4. Elena Jecu a dispus, 
în finală, cu 6—3. 6—3 de Dorina 
Brăștin. (P. ARCAN — coresp.).

ridice, de asemenea, la un 
record. Participanții sînt 

din următoarele centre : 
București, Brăila, Baia 

Cluj-Napoca, Cîmpina,

această precizare pentru a sta
bili, cît de cît, condițiile care 
au făcut ca la Craiova 
fie prezentă nici măcar 
echipă din șapte județe : 
ța Năsăud, Constanța, 
Harghita, Mehedinți, Satu Mare 
și Suceava ! Faptul ni se pare 
destul 
pentru 
nează 
liști și 
nilor, s-au ridicat numeroși a- 
lergători talentați !

In același context general, 
vom sublinia că la Craiova, 
municipiul București și județul

să nu 
cite o 
Bistri- 

Gorj,

de curios mai cu seamă 
Constanța, unde funcțio- 
destui antrenori specia- 
de unde, de-a lungul a-

fapt, poar 
re în atle 

în între 
au luat p 
de echipe 
județe, 20 
țe) la jun 
(21 județe 
echipe (19 
17 echipe 
re I, 18 I 
juniori I, 
tineret, 10 
senioare și 
la seniori.

O impre 
mod speci

ÎNOT: DUPĂ NOILE R
(Urmare din pag. 1)

labilelor baschetbaliste ceho
slovace. Diminețile, cind frigul 
Făcea ca Someșul să „fumege11 
sau cind ploaia batea insistent 
asfaltul aleilor, sportivele noas
tre se îndreptau, bineînțeles a- 
lergînd, spre parcul Victor Ba- 
beș unde — fără a ține seama de 
intemperii (care în luna martie 
au fost aproape nelipsite) — e- 
fectuau programul menit să 
contribuie la îmbunătățirea 
pregătirii fizice, îndeosebi a re
zistenței. „Pentru că, ne spu
nea prof. Ferencz, baschetul 
modern practicat în competiții 
maraton, cum este campiona
tul european, impune un con
sum imens de 
ceasta trebuie 
timp, printr-un 
cum, in timpul 
cum fac fetele 
dăruire o i 
convingerea".

După-amiezele, Maria 
șianu, Ștefania Giurea, Liliana 
Moța, Ana Aszalos, Rodica Go
lan, Diana Bălaș, Mariana An- 
dreescu și celelalte componente 
ale lotului luau drumul Sălii 
sporturilor, unde inelele panou
rilor suportau sute ți sute de 
aruncări la coș. Multe izbutite, 
unele ratate, dar toate execu
tate cu intenția ca ratările să 
devină din ce în ce mai rare.

(Urmare din pag. 1)

energie. Or, a- 
acumulată din 
efort depus a- 

pregătirilor, așa 
noastre, a 

subliniez cu
căror 
toată

Ro-

au considerat că pot să-și asi
gure un loc pe podium... scur- 
tînd traseul. Cel mai elocvent 
exemplu — Ion Mardare, de la 
Lie. Ind. Semănătoarea, care a 
sosit întîiul, dar a fost descali
ficat.

Dar la „Tineretului” n-au 
fost numai crosuri. Pe terenu
rile de volei, baschet, handbal, 
rugby, la poligonul de tir, se
lecționatele de sectoare și-au 
disputat ore jn șir titlul de 
campioană pe Capitală. Am ur
mărit, alături de numeroși spe
cialiști, mulți sportivi talentați, 
echipe bine pregătite, rod al 
pasiunii antrenorilor. Dealtfel, 
solicitînd și părerea fostului vo
leibalist, maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Corbeanu, 
acesta ne-a spus : „Acțiunea de 
față poate oferi specialiștilor de 
la cluburi un tablou convingă
tor asupra elementelor care pot 
atinge performanța. Referin- 
du-mă la volei, trebuie să re
marc că, din păcate, exceptin- 
du-i poate pe cei de Ia Lie. Ind. 
25. antrenați de Leonid Sor- 
bală, celelalte formații nu au 
arătat prea mult. Or, aici, in 
școală, este baza de selecție".

Dincolo de aspectul .jnasă- 
performanță” a fost vizibilă și 
preocuparea de formare a de-

„DACIADEI“
prinderilor de mișcare, de prac
ticare a exerdțiilor fizice, pre
ocupare ilustrată de ansamblu
rile care au prezentat programe 
de gimnastică de înviorare (o 
mențiune pentru cel de la „149“, 
condus de profesoarele Monica 
Vlădescu și Deana Tudor) și 
momente din lecția de educație 
fizică (fetele de la „Gh. Șincai“ 
manifestînd multă grație și acu
ratețe în mișcări).

MÂTRITERII DE LA „ELEC- 
TROAPARATAJ" IUBESC HAND
BALUL... Ne-am continuat raidul 
în sectorul 3. Pe terenul de hand
bal de la „Olimpia" ara găsit 
în plină desfășurare „Cupa pri
măverii", competiție în care erau 
angrenate opt echipe de la în
treprinderile și instituțiile secto
rului (F.R.B., Solex, Mecanică fi
nă. Electroaparataj, Frigotehni
ca, I.C.M.E., I.CJL, I.C.P.M.U.A.). 
întreceri viu disputate, scoruri 
strinse. Dincolo de aspectul corn- 
petițional, am reținut dorința u- 
nanimă a participanților de a se 
destinde, de a se fortifica prin 
sport. Aici i-am cunoscut pe ma- 
trițerii Gh. Sirbu, M. Stoica, G. 
Miclăuș, L Balaure, S. Păun de 
la Electroaparataj și pe colegii 
lor, acum parteneri de întrecere, 
instalatorul D. Iova, lăcătușul M. 
Năstase, strungarul 
electricianul D. Păun de la între
prinderea de cabluri și materiale 
electroizolante.

La Lie. „23 August* acțiunea a 
început mai tîrziu cu o oră și 
jumătate ! Motiv de critică T Nu. 
Pentru că sportivii, viitori rmin-

eitori, au pus mai întîi mîna 
greble și lopeți, să-i ajute 
ceilalți colegi la lucrările de 
frumusețare și curățenie. Apoi au 
pornit Întrecerile.

DE LA „CIREȘAR 11“ LA „VO
INȚA*. Nici de această dată „Ci- 
reșarii* nu s-au dezmințit și a- 
celași lucru îl putem spune și 
despre cooperatori. In frumosul 
parc al pionierilor și școlarilor 
din sectorul 8 handbalul, tenisul 
de masă și șahul au reprezentat 
principalele puncte de atracție. 
Dar să nu uităm și faptul că 
unii dintre beneficiari — Șc. gen. 
173, 175, IM — au avut și o rod
nică activitate de întreținere a 
bazei. La complexul „Voința*, 
cooperatori de la Sporul, Teh- 
nometalica, Mobilă și tapițerie, 
Automecanica, Blănari și Insta
latorul și-au dat...........
leiul, handbalul, 
alte discipline.

Spațiul nu ne 
referim la toate 
nite. Vom spune, însă, că, cu 
puține excepții — sectoarele 5 
și C, In ale căror programe nu fi
gura nimic pentru sîmbătă și du
minică — sfîrșitul săptămînii tre
cute a fost marcat în Capitală 
de acțiuni reușite, la care au luat 
parte, sub genericul „Daciadei*, 
numeroși cetățeni, de toate vîrs- 
tele.

pe
pe 

în

întîlnire cu vo- 
minifotbalul și

permite să ne 
aspectele întîl- 

, însă, că, 
— sectoarele

GODEANU, UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS
Numărul mare de partanți (111) și 

la start (cu excepția lui Jo- 
tot ce are mai bun la ora 
turful nostru (Sirius, Ronda, 
Go dea nu, Turei etc.) au fă- 
tribunele hipodromului din 

să se dovedească, duminică 
din nou neincâpâtoare.

prezența 
ben) a 
actual â 
Bavari, 
cut ca 
Ploiești _ _ 
dimineața, ______ __ ______,_______
Derulind filmul alergărilor, se poate 
spune că acestea au corespuns pe 
plan spectacular, ciștigătorii (doar 
Superb și Sacou a vi nd misiuni mai 
facile) fiind obligați la eforturi ma
xime pentru a putea termina pe 
primul toc. Dintre aceștia, o mențiu- - 
ne specială se cuvine fui Godeanu, 
autorul unei victorii de zile 
„Făcind" doar două „bucăți" 
tea opusă tribunelor și ultima 
tute a liniei drepte), el și-a 
fără drept de apel adversarii, .___
tre aceștia aflindu-se Sirius. Rondau, 
Bovarl, Turei etc. Timpul înregistrat 
— 3:25.8 — (excelent dacă ținem sec- 
•“a că a existat un coeficient in jur

mori, 
(par- 

Jumă- 
învins 
prin-

de o secundă), ca și maniera rn core 
a terminat alergarea (G. Vasile n-a 
trebuit să „scoată" cravașa) îl arată 
pe Godeanu ce cel mai bun „4 ani" 
in momentul de fața și un periculos 
adversar pentru Sirius la supremația 
turful ui. Pe locurile următoare s-au 
clasat Rondau, imprudent condus de 
I. Ocnă (acesta avea să se dove
dească la fel de neinspirat și cu Tu- 
garu în cursa cîștigată de Ripan), 
Artizan și Hermafon. Victorii specta
culoase au mai obținut Honorica 
(salt de valoare — 7 secunde — cu 
totul neașteptat), Lazâr și Nisîpu. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa I : Ho
norica (D. Teduță) rec. 1:32,2, 2.
Jurat, 3. Solitar. Simplu 5. Ordinea 
36. Ordinea triplă 200. Cursa a ll-a: 
Gascon (6. Avram) rec. 1:34,6, 2.
Curat. Simplu 1,80, ordinea 26, e- 
vent 24. Cursa a lll-a : TTrpu (N. 
Gheorghe) rec. 1:32,7, 2. Samara, 3. 
Cornel. Simplu 3,80, ordinea 40, e- 
vent 8, ordinea triplă 89. Cursa •

L. Tudor,

VACANTA

ordinea
Superb 

Hotârel, 
6, triplu 
: Sacou 
Anicuța

iV-c : Galera (N. Gheorghe) rec. 
1:33,5, 2. Oseinc, simplu 3,50, ordi
nea 71, event 7, Mpki cîștîgotor 41. 
Cursa a V-a : Ripan (A. Brailovschi) 
rec. 1:31,3, 2. Rin, 3. Oran, simplu 
3,60, ordinea 32, event 8, 
triplă 245. Cursa a Vl-a : 
(V. Gheorghe) rec. 1:36.0, 2. 
simplu 1,70, ordinea 6, event 
cîștigător 63. Cursa a Vll-a 
(D. Arsene) rec. 1:29,4, 2.
3. Hanger, simplu 15, ordinea 84, e- 
vent 11, ordinea triplă 386. Cursa a 
Vlll-a • Godeanu (G. Va si Ie) rec. 
1:25,8, 2. Rondou, simplu 6,80, ordi
nea 39, event 104, triplu ci șt î gater 
136. Cursa a IX-a • Lazăr (G. Popes
cu) rec. 1:30,3, 2. Incaș, 3. HeRs, sim
plu 3,70 ordinea 17, event 33. Cursa 
a X-a : Nisîpu (A. Brailovschi) rec. 
1 ’.32,2, 2. Huria, simplu 5,70, ordinea 
11, event 22.

Gh. ALEXANDRESCU

VACANTA a

tiți ai înotului meritau din plin 
o salbă de frumoase recorduri. 
Și nu s-ar putea spune că fe
tele indeosebi nu le-au oferit 
satisfacțiile așteptate".

La 
buie 
dem, 
nică, 
drul meciului România—Polonia, 
ne așteaptă o nouă „repriză" — 
înotul românesc are în mod cert 
două mari campioane. Prima 
este deja consacrată (medalie 
de bronz la 200 m spate, anul 
trecut la C.E.) — Carmen Bu- 
naciu ; a doua — toată lumea 
o consideră un adevărat feno
men — este, mai mult ca sigur, 
o viitoare medaliată — Irinel 
Pănulescu. Desigur, în fuga con
deiului, am putea încerca și o 
comparație între ele ; să nu 
uităm însă un element esențial, 
faptul că pe cele două sportive

această oră — și nu tre
să ne grăbim să conchi- 
deoarece sîmbătă și dumi- 
tot la Hunedoara, în ca

la Cheia
la Cheia, are 
viteză în coastă 
trial. întrecerea 

către F.R.A.K. în

loc

Concurs automobilistic
tfe trial

Joi 6 aprilie, 
un concurs de 
cu caracter de 
este inițiată de
vederea stabilirii loturilor R.S.R. 
de viteză pe circuit șl în coastă 
(numai pentru mașini românești, 
grupa II).

PRIMĂVERII
EXCURSIILOR

Odată cu vacanța începe și 
seria excursiilor organizate pen
tru elevi :

• Sub genericul „București 
— capitala țării" se vor organi
za CIRCUITE ale MUNICIPIU
LUI, cu durata de 3, 4 sau 5 
ore.
• O ZI CU AUTOCARUL 
la Predeal, Poiana Brașov, 
Curtea de Argeș, Cozia, Cheia 
sau alte localități de atracție 
turistică.

• EXCURSII de 3, 4 sau 5 
zile în Nordul Moldovei, Olte
nia, Maramureș, Transilvania, 
Valea Oltului, Valea Praho
vei etc.

Filialele ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTELURI ȘI
RESTAURANTE BUCUREȘTI din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 68 și Cal. Griviței nr. 140 
au program zilnic de la 8 la 20.
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CUȘTI SANCȚIONAȚI

SINGURA COMPETIȚIE!

cei în

ani și că 
•xt trebuie

u lăsat, in 
și junioa-

■tațsrtete o
no, înfruntau 

din foto și 
u cu numeroa- 

au fost sur- 
înainteze pe 

de camioane, 
sau chior, cum 
omită Simion,

v, de o auto-

outolurismelor, 
utotarlsme «te 
amant ți pen-

I. 
(rec.) ; M. 
C. Mihăilă 
libțr (m) : 
iești) 4:10,02 
4:11,70 ; H. 
100

crdentat, 
grav decît s-ar fi putut întîmple 
intr-o asemenea împrejurare, 
Simian și-a încheiat etapa... 
autosanitară.

Severitatea cu care arbitrii 
sancționat pe cei 15 sportivi 
zuțî în culpă o socotim întemeia
tă. Alergătorii trebuie să știe că 
nu le sînt permise nici un fel de 
încălcări ale prevederilor regula
mentelor de concurs, cu atît mai 
mult cele care vizează etica 
sportivă.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

TLETISM; DAR ÎNCĂ NU PESTE TOT! I a
Noua confruntare

echipei naționale \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^

ȘTIRI... ȘTIRI...

reprezenta- 
Doljul de 
de cite 8- 

P«- 
. - a celor 
t și Alba, 
tletismului 

iate des- 
la acest 

, pe teren 
spune —

Nicola 
de cele- 

V ILARA

la Craiova 
alegorii, 22 

e ni din 19 
e (16 jude- 
4 de echipe 
oare IL 24 
i juniori TI, 

la junioa- 
județe) la 

6 județe) la 
județe) la 

(10 județe)

ulam, pe
45 la 100 
care l-am 
nica com-

iminică sea- 
lialâ nr. 1 
nd cu o 

timpul in 
iști gat ptp- 

R.D. Ger- 
însă ni se 

en la 200
acest lucru 

alculînd di- 
ctualele re- 
n bazin de
mai rapid) : 
te (o dife- 
și 2:12,57 la 
nță de 2,21

mai proas- 
și matură

- Ja cursa 
400 m în 

In 4:28,0 (!) 
reprezintă 

sta sa. Ex- 
insă cel de 

,01, cînd ai 
uni și cînd 
Ulrike Tau- 
igă la cam-

rele din categoriile mici, ale 
căror dispute au evidențiat ne
numărate elemente talentate, 
constituindu-se într-un puternic 
rezervor al schimbului de mii- 
ne al atletismului nostru. Fără 
vreo anumită ordine preferen
țială vom evidenția pe Maria 
Macarov, reprezentind C.S.Ș. 
Tulcea, pe care profesorul Mi
hai Moruzov a selecționat-o din 
județ (comuna Slava Ruse) și 
a adus-o la Tulcea, la Șc. g-rală 
nr. 6, ocupîndu-se îndeaproape 
de educarea și de creșterea ei 
ca sportivă, Maricica Bernea, 
din Tulucești, elevă la Lie. eco
nomic din Galați, antrenată de 
Ionel Mușat, Gabriel Georgescu 
de la Lie. industrial nr. 9 din 
Buzău (prof. Ion Medvediuc), 
arădenii Eugenia Nicola și Ște
fan Peptănar — cîștigători la 
juniori II și încă mulți, foarte 
mulți alții. Vom sublinia, de a- 
semenea, prezența masivă, pe 
locuri fruntașe, la juniori mici 
a alergătorilor de la Amidex 
Tg. Secuiesc, pregătiți de ini
mosul Atila Kalith și a celor 
de la Tîrnavele Blaj, unitate re
lativ nouă în atletismul nostru 
de performanță. Cuvinte de lau
dă și pentru juniorii ploieșteni 
de la Centrul școlar de chimie 
(antrenor Al. Mițu) ca și pentru 
fetele de la Lie. nr. 1 din Baia 
Mare (prof. C-tin Scurtu) etc.

N-am vrea să se creadă 
cumva că tot ce a fost la Cra
iova a fost de cea mai bună 
calitate și că evoluția unor ju
niori, chiar dintre cei mai ta- 
lentați, rezolvă de acum multe 
dintre problemele alergărilor de 
semifond și fond din țara noas
tră. Nu, căci la tineret, de 
exemplu, ca și la seniori și se
nioare, au fost destui concu- 
renți, dar prea puțini atleți de 
nădejde și, în schimb, multă... 
umplutură (excelentul Floroiu 
și-a ajuns cu un tur — 2 km 
— mai mulți adversari, după 
nici 10 000 m din cei 12 000 m 
ai cursei seniorilor ! ?).

pionatul R. D. Germane cu 
4:44,77.

Să recunoaștem că înotul 
românesc are cu ce se mîndri 
la ora actuală și îi felicităm din 
inimă pe cei doi antrenori, 
Cristina Șoplereanu și Mibai 
Mitrofan, coautori ai acestor noi 
recorduri, care ar putea dura 
doar pînă sîmbătă la amiază !

Ultimele rezultate tehnice. 200 
m delfin (f) : A. Miclăuș (Din.) 
2:17,04 (rec.) ; D. Mihăilă (Din.) 
2:29,34 (rec. jun.) ; A. Schuster 
(CSȘ Reș.) 2:31,62 ; 200 m delfin 
(m) : L Miclăuș (Din.) 2:11,12 ; 
V. Buzatu (CSȘ Reș.) 2:13,62 ; D. 
Nanul (St.) 2:14,62 ; 400 m liber 
(f) : I. Pănulescu (Petr.) 4:22,29 

“ Costea (Din.) 4:36,96 ; 
(Din.) 4:47,99 ; 400 m 
FI. Vișan (CSȘ Plo- 
; E. Aimer (CSȘ Reș.) 
Neagrău (Cr.) 4:16,47; 

m spate (f) : C. Bunaciu 
(Din.) S3,45 (rec.); M. Marin (CSȘ 
Reș.) 69,37 ; E. Kugliș (Cr.) 69,75 
(rec. fete 14 ani) ; 100 m spate 
(m) : A. Horvat (Din.) 59,98 (rec.); 
M. Mandache (Petr.) 60,21 (60,08
In serii) ; L. Szakadati (Cr.) 60,94 
(60,75 in serii) ; 200 m mixt (f) : 
I. Pănulescu (Petr.) 2:19,31 (rec.); 
C. Bunaciu (Din.) 2:19,83; M. Cos
tea (Din.) 2:25,57 ; 200 m mixt
(m) : M. Mandache (Petr.) 2:14,53; 
Șt. Mitu (Lie. 4 Gal.) 2:14,61 ; A. 
Zahiu (St.) 2:19,86 ; 4X100 m mixt 
(f) : Dinamo 4:23,20 (rec.) ; 4X200 
m liber (m) : Steaua 8:09,70.

uluî etapei 
Ciclism”, 

desfășurat 
șoselele din 

Constanța, 
‘ d pe 

t oon- 
btful :

mers

tru faptul că cei care procedează 
astfel se expun accidentelor. Un 
exemplu în acest sens ni l-a ofe
rit chiar etapa despre care vor
bim, accidentatul fiind Romieâ 
Simion. Acesta a găsit drept mij
loc de... propulsie autosanitara 
cane însoțea caravana ciclistă. La 
un moment dat, conducătorul sal
vării, 
prevăzut,
marea :

MECIUL AMICAL ARGENTINA - ROMÂNIA
AȘTEPTAT CU
BUENOS AIRES, 3 (prin te

lex). Aflată de două zile în ca
pitala Argentinei, echipa 
fotbal a României lși continuă 
pregătirile în vederea meciului 
de miercuri seară cu formația ță
rii gazdă. După ce duminică di
mineață toți jucătorii au dor
mit, spre a se reface, în urma 
călătoriei transoceanice, după- 
amiaza au asistat, pe stadionul 
Huracan, la derbyul River — 
Platense (4—1). Meci de mare 
spectacol, într-o atmosferă ti
pic sud-americană, cu tribune 
cîntînd timp de 90 de minute. 
Acest contact cu fotbalul argen
tinian le-a prilejuit selecționa
ților noștri reintilnirea cu un 
joc cu deosebite virtuți tehnice, 
foarte rapid, de mare angaja
ment. O curiozitate, cel mai

de

INTERES LA
bun jucător al partidei, mijlo
cașul Alonso, de la River, au
tor a trei goluri în acest joc, 
nu este selecționat în echipa 
Argentinei, deși este considerat 
fotbalistul nr. 1 al țării gazdă.

După vizionarea 
fotbaliștii români au 
prim antrenament de 
re pe același stadion 
antrenament care a durat 
de minute, fiind întrerupt

partidei, 
făcut un 
acomcda- 
Huracan, 

60 
din 

cauza... țințarilor, necruțători 
la orele inserării. Deși majori
tatea jucătorilor noștri n-au 
dormit duminică noaptea decît 
pînă la ora patra, adaptindu- 
se mai greu la diferența de fus 
orar) în cursul dimineții de 
luni a avut loc un nou antre
nament — mult mai intens de
cît primul — pe stadionul Hu-

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

RĂSPUNSUL LUI TĂTARU

BUENOS AIRES
racan. Marți dimineață lotul 
nostru va face un nou antre
nament de pregătire a jocului 
de miercuri.

Referindu-ne la atmosfera, 
sportivă de aici, toate ziarele 
acordă spații largi victoriei au
tomobilistului argentinian Car
los Reutemann la Long Beach 
și meciului de fotbal Argenti
na — România, prezentat de 
mai multe ori pe zi și în emi
siunile de radio și televiziune. 
După ce a învins ușor 
le Perului și Bulgariei, 
zentativa Argentinei se 
tă la surprize și la un 
mult mai greu în fața 
române' 
zon”), i 
mult 
fim, 
cum 
și o 
argentinienilor așteptăm și noi.

echipe- 
„repre- 
așteap- 
examen 
echipei 

(scrie ziarul „La Ra- 
considerată 

mai valoros, 
o surpriză 

a fost aceea 
evoluție bună în compania

un adversar
Sinceri să 

plăcută (nu 
de la Rouen)

Marius POPESCU

în afara recunoscutei sale 
capacități profesionale, antre
norul lui C.S. Tîrgoviște. Nico- 
Lae Proca, se arată (și bine 
face !) sever șî exigent, nefiind 
dispus să facă rabaturi (de nici 
un fel) jucătorilor. Un exem
plu în acest sens l-am avut 
cu cîteva zile înaintea difici
lei partide pe care C. S. Tîr
goviște o avea de susținut pe 
teren propriu, cu Universita
tea Craiova, formație de care 
N._ Proca se temea foarte mult. 
Tocmai din aceste motive, «an
trenamentelor din acea săptă- 
mînă li s-a adăugat un plus de 
intensitate, s-au desfășurat cu 
toată atenția. Iată însă 
joi, la antrenamentul care a- 
vea ca temă exersarea unor 
scheme tactice prin care se 
urmărea contracararea jocu
lui pe contraatac al craiove- 
nilor, Tătaru a întîrziat. Mo
tivația lui Tătaru, cum că ar

că

ESTE, DAR NU
Stadionul Petrolul din Plo

iești avea, pînă nu de mult, 
un loc. în tribuna centrală, 
rezervat presei. Era bine ales 
ca poziție și protejat de in
temperii. îneepînd însă cu ac
tuala ediția de campionat, în 
care Petrolul a revenit în Di
vizia A, printre măsurile cu 
caracter organizatoric luate de 
clubul ploieștean s-a înscris și 
aceea a destinării unui alt 
spațiu pentru masa presei. De 
fapt, aceasta a fost... retro
gradată (în anul în care Pe
trolul a promovat în A) în- 
tr-un loc de unde nu se poate 
urmări și vedea bine jocul ; 
unde, dacă plouă, este greu 
să te strecori cu carnetul de 
notări neudat, pe care tști o-

fi „scăpat" autobuzul, nu a 
fost luată in seamă — pe 
drept cuvînt — de N. Proca. 
Admonestat de antrenorul său 
și totodată avertizat că va fi 
sancționat, Tătaru și-a recu
noscut vina. După antrena
ment coordonatorul de joc al 
tîrgoviștenllor s-a prezentat 
la club unde, în fața condu
cerii, i-a 
norului 
cunosc 
promit 
timpla. 
departe 
cum am să joc duminică”.

Și Tătaru s-a ținut de eu- 
vînt I * 
sitatea 
dintre 
de pe 
siv la 
fiind autorul unicului gol, go
lul victoriei lui C. S. Tîrgo- 
viște.

LOTUL OLIMPIC

SLIVEN (Bulgaria)

cerut scuze antre- 
său. „Am greșit. Re- 
că sint vinovat, 
că nu se va mai în-
Acordați-mi pe mai 
credit. O să vedeți

Vă

In meciul cu Univer- 
Craiova el a fost unul 
cei mai buni jucători 
teren contribuind deci- 
suecesul echipei sale,

PREA!••• EXISTĂ
bligat, Ia drept 
ții pe genunchi, 
masa presei nu 
La toate aceste 
se mai adaugă 
plasării „presei"

vorbind, să-l 
pentru că la 

există... masă, 
inconveniente 
și acela al 

„piesei Intr-un spa
țiu mic, supraaglomerat, Intr- 
un mediu gălăgios și mai ales 
foarte... subiectiv, deși se spu
ne eă această parte a tribu
nei are un caracter oarecum 
oficial. Așa stind lucrurile, 
este clar că pe stadionul Pe
trolul masa presei nu prea 

să nu spunem că 
deloc. O situație 
asemănătoare se 
pe stadioanele din 
Iași șl Oradea.

există, ca 
nu există 
întrucîtva 
prezintă șl 
Petroșani. 
(M. I.).

„DACIADA" Șl FOTBALUL DE SCENA
Ecoul marii competiții na

ționale „Daciada” vibrează pu
ternic pe Întreg cuprinsul ță
rii, în uzine, școli, instituții, 
la orașe și sate. Marea săr
bătoare a sportului nostru a 
prins în efervescența sa ti
nerească toate vlrstele omu
lui, amplificînd din zi în zi 
pasiunile pentru mișcarea fi
zică. Această amplă compe
tiție reprezintă un permanent 
izvor de sănătate și o rampă 
de lansare 
formeri.

In mare, 
reușitului 
„Daciada", 
tea a doua 
revistă (autor șl regizor G. 
Didilescu) prezentat in pre
mieră, zilele trecute, de Tea
trul de stat Arad în colabo
rare cu Casa municipală de 
cultură. Aplauze la scenă des-

a viitorilor per-

întîlnind un obstacol ne- 
a pus frînă brusc. Ur- 

R-omică Simion s-a cioc- 
puternic de moși
ei i n față după 

a fost proiectat 
în șanțul șoselei. Ac- 

din fericire mai puțin

NU UITAȚI ! In orice oraș vă 
allați, jucați la

aceasta ar fi ideea 
„număr” intitulat 
care deschide par- 
a spectacolului de

chisă și pentru tematica fot
balistică a revistei arădene, 
care surprinde „obiceiurile” 
unor arbitri de fotbal, apă
sați la plecare de atîtea ca
douri, și punctează trainica 
pasiune pentru culorile echi
pei de tradiție care se nu
mește U.T.A. Ne-a plăcut 
foarte mult și cupletul „Sint 
omul cu valiza” care relevă 
condiția șubredă a antreno
rului de fotbal, azi ridicat în 
slăvi, mîine schimbat în func
ție de șutul sau ratarea unui 
jucător, ceea ce trebuie să re
prezinte o majoră temă de 
meditație pentru conducerile 
multor echipe, mari sau mici. 
Intr-un cuvînt, un agreabil 
spectacol de revistă, în care 
muzica, dansul și umorul, cu 
o evidentă tentă educativă, nu 
ocolesc sportul. (MJd.l.).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
FOND SPECIAL — în valoare de
1.700.000 Iei

in continuarea pregătirilor 
care le efectuează, lotul 
limpic al țării 
ține mîine un 
verificare cu 
care activează 
zie a campionatului

pe 
o-le efectuează, 

noastre va sus- 
joc amical de 

echipa Sliven 
în prima divi- 

bulgar. r

• PLENARA COMISIEI MUNI
CIPALE DE FOTBAL. Astăzi — 
de la ora 18 — va avea loc în 
sala I.S.B. (strada Berzei) ple
nara Comisiei municipale de fot
bal. Se va analiza activitatea pe 
anul 1977 și se va discuta planul 
de măsuri pe anul 1973.
• DIN DIVIZIA C > La meciul

de la Slatina, " 
Și “
reni (seria a Vl-a) — după cum 
ne-a relatat corespondentul nos
tru — arbitrul I. Stoica (Bucu
rești) a dat 5 cartonașe galbene 
(trei pentru jucătorii echipei oas
pete), iar Stan și Buburuz (am
bii de la Flacăra) au fost elimi
nați de pe teren ! • în fruntea 
seriei a Il-a, Constructorul Iași 
are acum, după etapa a 19-a, 32 
de puncte, fiind urmată de C.S.M. 
Borzești cu 26 p © Din cele pa
tru formații arădene ” 
IX-a, trei se află în 
samentului : Strungul 
27 p), Rapid (3—24 
structorul (4—22 p).
• DUBLU MECI ROMANIA — 

R.D.G. LA JUNIORI. Duminică — 
la București — și marți — la 
Alexandria — selecționata de ju
niori a țării noastre (alcătuită 
din jucători de perspectivă) va 
susține două meciuri amicale în 
compania primei reprezentative 
de juniori a R.D.G.
• ETAPELE DIN 5 ȘI 12 A- 

PRILIE ale campionatului repu
blican de juniori sînt programate 
de la ora 16.
• JIUL PETROȘANI — F.C.M. 

REȘIȚA 2—0 (1—0). Un joc fru
mos, în care a dominat mai mult 
Jiul. Ambele goluri au fost mar
cate de către Dumitrache (min. 
42 și 60). T. CORNEA — coresp.
• DINAMO — SPORTUL STU

DENȚESC 2—1 (2—0). Au marcat: 
Mincu (min. 23) și I. Moldovan 
(min. 40), respectiv Grosu (min. 
57). Dinamoviștii vor juca mîine; 
la Tg. Jiu, cu divizionara B. Pan
durii.
• SELECȚII LA SPORTUL 

STUDENȚESC ȘI PROGRESUL- 
VULCAN, Cluburile bucureștene 
Sportul studențesc și Progresul- 
Vulcan organizează, în perioada 
vacanței de primăvară a elevilor, 
selecții pentru completarea gru
pelor din centrele lor de copii șî 
juniori. Selecțiile vor avea loc 
la bazele sportive Politehnica 
(cartierul Regie) și — respectiv — 
Progresul (strada dr. Staicovici)-

. dintre Electrodul
Flacăra-Automecanlca Mo-

din seria a 
fruntea cla- 
(locul 2 cu 

p) și Con-

După două înfringeri cu 2-0 In fața Iugoslaviei

LACUNE DE FOND

LOZUL 
primăverii 
emisiune specials 

limitata

procurați-vă din timp 
LOZUL PRIMĂVERII !

ASTĂZI — ultima zi pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
obișnuită Pronoexpres de mline 
5 aprilie a.c.

ClȘTIGURILE TRAGERII PRO-
NOEXPRES DIN 29 MARTIE 1978

Jucînd la LOZUL PRIMĂVERII 
puteți obține :
• autoturisme „Dacia 1300"
• ciștiguri in bani de 50.000 Iei 

pe lingă alte premii importante 
REȚINEȚI : Șansele dv. sporesc 
deoarece se acordă numeroase 
ciștiguri suplimentare — din

Categoria 2 : 2,50 varianta 
35.669 lei ; Categoria 3 : 
3.677 lei ; Categoria 4 : 
1.0*6 lei ; Categoria 5 : 
536 lei ; Categoria 6 
40 lei ; Categoria 7 : 167,75 
lei ; Categoria 8 : 3.250,75

166,50
7.213,75 

a 
a

■ 
a 
a 
a 
a 

200
<0

lei.
REPORT CATEGORIA 1: 

lei.
Cîștigul de 35.669 lei de la ca

tegoria 2 a revenit participantului 
Bia Vasile din județul Cluj.

265.428

Căpitanul echipei naționale de 
juniori, clujeanul Florin Pop, 
singurul jucător care evoluase 
fi în „reprezentativa 1977“, ne 
spunea înaintea primei partide 
cu Iugoslavia, disputată în de
plasare : „Avem șanse mai mari 
de calificare anul acesta (n.n. 
în ediția precedentă a Turneu
lui U.E.F.A., tot Iugoslavia s-a 
calificat in dauna formației 
noastre, după 2—4 la Timișoara 
fi 2—0 la Kikinda), echipa ac
tuală fiind superioară, avind o 
apărare mai bună". Pronostic 
infirmat, însă, din păcate, apre
ciere ușor deformată, echipa 
noastră râminind la aceeași scă
zută cotă defensivă (primind tot 
patru goluri in 160 de minute 
de joc), fără contrapondere în 
capacitatea ofensivă, „activul” 
golaverajului măsurindu-se de 
această dată cu cifra zero.

Concret, cum au replicat 
„tricolorii" în cele două manșe 
unor parteneri care s-au im
pus prin abilitate tehnică, mo
bilitate, subordonare exactă a 
ansamblului, cîtorva individua
lități de clasă ? Am convenit că, 
la Pojarevaț, in deplasare, po
tențialul echipei noastre a fost 
amputat de o excesivă emotivi
tate. Tributul s-a cintărit prin 
două goluri primite in primele 
20 de minute de joc, după care 
s-a instaurat un relativ echili
bra, forțat de echipa noastră 
prin recîștigarea puterii de con
centrare, prin travaliu evident 
la mijlocul terenului. Tabela de 
marcaj nu s-a putut roti însă 
și în dreptul echipei României, 
timiditatea atacului nostru, am
plificată și de responsabilități
le sporite ale fazei de apărare, 
limitînd numărul șuturilor pe 
spațiul porții adverse la o cifră 
săracă : 2.

Nu și-a făcut nimeni iluzii că 
sarcina reprezentativei române, 
în întîlnirea retur, este ușoară. 
Prestația valoroasă a parteneri
lor reprezenta un avertisment 
serios, dar speranțele erau în
treținute de ideea că „apăsarea 
psihică" va dispare pe gazonul 
din Hm. Vilcea, în fața unui 
public tradițional tumultuos, 
cald cu favoriții săi. S-au teore
tizat și condițiile care trebuiau 
îndeplinite pentru o victorie 
convenabilă (îmbunătățirea cir
culației mingii, manevre repeta
te pentru găsirea „călcîiului lui 
Ahile" în apărarea iugoslavă, 
conduse de un coordonator ve

ritabil, dominarea spațiului an- 
rian în careul advers) ; s-aa 
luat și măsuri practice prin 
structurarea adecvată a antre
namentelor în pregătirea centra
lizată dinaintea partidei, prin 
modificarea formulei de echipă,’ 
cu Irimie în locul lui Gînfălear- 
nu (ezitant la Pojarevaț) pe 
postul de fundaș central stingă 
și Oprea în locul lui Irimie pe 
locul fundașului lateral cu nr. 
4, cu Isaia în rolul unui pre
supus coordonator, cu Tararache 
in central atacului, creditîndu— 
i-se statura impunătoare și de
tenta.

Dar duminică, la Rm. Vilcea; 
s-a dovedit că lecția primei în— 
tilniri nu a putut fi însușită de 
juniorii noștri. Căzîndu-le de 
pe ochi perdeaua țesută Ia Po
jarevaț, din teamă și complex 
de inferioritate, ei s-au avintai 
cu ambiție, cu dinamism, în me
ciul revanșă. E drept, șî funda
șul dreapta Anghelina și-a luai 
măsuri de securitate (marcaj 
pe tot terenul) pentru a nu mai 
fi ridiculizat de impetuoasă ex
tremă Mlinarici, dar calitățile 
morale, nedublate de altele spe
cific fotbalistice, s-au dovedit 
insuficiente pentru îngenunche
rea unui partener valoros. Noii 
veniți nedind nici ei satisfacție, 
circulația mingii a rămas preca
ră, manevrele tactice nu s-au 
observat, mijlocașii au repetat 
erori vechi, râminind „lipiți" de 
una din liniile care îi încadrea
ză, oferind cimp larg adversa
rului pentru construcția jocului. 
In aceste condiții, bilanțul cifric 
al realizărilor ofensive (10 șu
turi la poarta iugoslavă ; 4 pe 
spațiul porții, respectiv 9—4) 
vorbește de la sine de slabul 
randament într-un meci dispu
tat pe teren propriu, cu obser
vația că șuturile oaspeților au 
fost mai puternice, mai pericu
loase.

Așadar, juniorii noștri (antre
nor principal Const. Ardeleanu) 
pierd pentru a patra oară con
secutiv calificarea într-un tur
neu final U.E.F.A. Deși, 
data aceasta au beneficiat de o 
ordine a jocurilor socotită a- 
vantajoasă. Aceste eșecuri în 
serie reflectă, bineînțeles, în a- 
fara explicațiilor vizînd un joc 
sau altul, carențele de fond ale 
activității juniorilor în fotbalul 
nostru.

de

Ion CUPEN



După „patrulaterul" și „internaționalele" din Capitală
g A 33 a aniversare a eliberării Infarid
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I
Tradiționalul „patrulater* fe

minin de floretă care reunește, 
primăvară de primăvară, re
prezentativele Franței, Italiei, 
României și Ungariei, a opus 
la ediția ’78. găzduită de țara 
noastră, două echipe bazate pe 
floretiste consacrate, cu expe
riență (Ungaria și România) al
tor două aflate în plin proces 
de întinerire (Franța și Italia). 
Au stat astfel față în față Ildi- 
ko Schwarczenberger (Ungaria), 
campioană olimpică în 1976 și 
Crystine Feketc (Franța), cam
pioană mondială de tineret în 
1977, Suzana Ardeleanu (Româ
nia), medaliată cu bronz la 
J.O. de la Montreal și Dorina 
Vaccaroni (Italia), Ia numai 15 
ani finalistă în acest an la 
„Trofeul Martini", ca să ne re
ferim doar la cîteva exemple, 
mai grăitoare. Și acest aspect 
s-a păstrat și în campionatul 
internațional al României, tur- 

individual care a urmat 
„patrulaterului" șl la care, pe 
lingă reprezentantele celor patru 
țări, au mai participat si scri- 
mere din Bulgaria. Cehoslova
cia, Cuba și Polonia. Cine a 
avut cîștig d» cauză la Bucu
rești în această dispută a gene
rațiilor ?

Atit „patrulaterul" cit și „in
ternaționalele” au consemnat 
victoria... echilibrului. întrecerea 
pe echipe a revenit reprezen
tativei României, urmată de 
cea a Ungariei, ambele avînd 
media de vîrstă între 25 și 26 
de ani (optimă pentru înalta 
performanță), iar jn finala pro
bei individuale — care a reve
nit campioanei olimpice, Ildiko 
Schwarczenberger, 27 de ani — 
s-a înregistrat aceeași medie de 
vîrstă ! Trebuie să subliniem 
însă, în acest context, că flore- 
tista noastră nr. 1 din acesț se
zon, Suzana Ardeleanu (deși are 
32 de ani, ea a fost prezentă în 
finalele recentelor mari con
cursuri de lâ Goppingen, Tori
no și Budapesta), fiind acciden
tată n-a mai putut participa la 
turneul individual, iar mezina 
competiției, Dorina Vaccaroni, 
deși s-a acreditat și Ia Bucu
rești ca revelația actualității, 
n-a rezistat durității probei in
dividuale, ratînd, în recalificări, 
intrarea in finală.

Echipa 
victorie 
Ungariei, 
dentă la 
cu care nu se întîlnise încă în

ncu

i

României a obținut o 
de prestigiu in fața 

tradițională preten- 
medaliile C.M. și J.O„

ILDIKO
SCHWARCZENBERGER

acest an (Ungaria a absentat la 
„Turneul celor 7 națiuni"). Cele 
patru titulare, insă (Suzana Ar
deleanu, Marcela Moldovan. 
Magdalena Chezan și Viorica 
Țurcaa) au dovedit că sint in

pragul oboselii, după ce s-au 
numărat printre protagonistele 
marilor competiții internaționale 
din această primăvară, eebipa 
fiind mereu pe podium. Antre
norul lor. Vasile Chelaru, ne 
spunea duminică seara, după 
încheierea maratonului „indivi
dualelor" (în care doar Mar
cela Moldovan s-a calificat în 
finală, obținind locul doi), că va 
urma acum o perioadă de refa
cere și menținere, ca bază de 
plecare pentru atingerea singu
rului vîrf de formă care intere
sează în acest an, în perioada 
campionatelor mondiale din 
Hamburg, a doua parte a lunii 
iulie. „Numai prin această pris
mă trebuie văzută participarea 
floretistelor noastre la viitoare
le mari competiții, cele de la 
Minsk (aprilie) și Paris (mai)**, 
a precizat Vasile Chelaru. Iar 
„secundul" său, Gheorghe Ma
tei, a adăugat că îi preocupă In 
această perioadă și 
primelor rezerve ale 
soluțiile momentului

problema 
echipei, 

—- ________  numin-
du-se Carmen Docan și Adriana 
Dragomir. Cu ambele mai fiind 
încă serios de muncit. după 
părerea noastră, pentru a se 
putea conta pe ele Intr-o con
fruntare de marcă.

Paul SLAVESCU

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
LA ALMA ATA s-a desfășu

rat un turneu internațional de 
box, la care au participat spor
tivi din 9 țări. Printre învingă
tori s-a numărat și pugilistul 
român Alexandru Turei, la cat. 
semimuscă, iar Gheorghe Vlad 
s-a clasat pe 
semiușoară.

TURNEUL 
desfășurat la Budapesta a fost 
cîștigat de polonezul Mertie- 
wiez, cu 4 victorii. Au urmat : 
Flament (Franța) — 3 v. și Pe
tru Kuki (România) — 3 v.
Concursul de sabie a revenit 
lui Gerevici (Ungaria).

CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL de gimnastică disputat la 
Moscova a fost cîștigat de spor
tivul sovietic Ghenadi Krisin,

locul trei la cat.

DE FLORETA

Lucian OPREA

cu 56,9 p. urmat de coechipie
rul său Aleksandr Tkacev — 
56,8 p și japonezul Tochiemi 
Michiki — 55,6 p. In concursul 
special pe aparate, gimnastul 
român Sorin Cepoi s-a clasat 
pe locul 4 la cal cu minere șl 
pe locul 6 la paralele, iar 
Radu Branea s-a situat pe lo
cul 5 în proba de sărituri. în 
competiția feminină, victoria a 
revenit sovieticei Elena Muhina, 
cu 39 p.

PE MUNTELE VITOȘA, din 
apropierea Sofiei, s-a desfășu
rat „Cupa Aleko" la schi alpin. 
In ambele probe disputate — 
slalom special și slalom uriaș — 
victoria a revenit valorosului 
schior bulgar Petar Popanghe- 
lov. Dintre concurenții români 
cel mai bine clasat a fost Dan 
Cristea — locurile 11 (la spe
cial) și respectiv 14 (la uriaș). 
Ion Cavași s-a clasat al 13-lea 
la special.
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CARTEA ȘI SPORTUL 
1N EDUCAREA TINERELOR GENERAȚII

La 4 aprilie, poporul ungar vecin și prieten aniversează 
un eveniment de însemnătate istorică in viața sa, împlinirea 
a 33 de ani de la eliberarea Ungariei de sub dominația 
Fascistă, eveniment care a marcat, totodată, trecerea la 
transformările revoluționare in toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale a Ungariei populare.

Printre succesele remarcabile obținute de poporul ungar, 
sub conducerea partidului clasei muncitoare, se numără și 
dezvoltarea și afirmarea sportului ungar, la baza cărora 
stă atenția și grija cu care sini crescute tinerele generații.

a

Două recente rezultate din cadrul Cupei campionilor europeni kt 
baschet masculin au nedumerit pe cititorii rubricilor de sport : Juga- 
plastika Spirt, campioana iugoslaviei, țară al cărui baschet este unul 
dintre cele mai puternice din lume, avînd în palmares mai multe, ti
tluri de campioană olimpică, mondială ți europeană, a fost învinsă 
de reprezentativa Franței, Villeurbanne cu categoricul scor de 112—82 
și de Alvik Stockholm (campioana Suediei) cu 100—67. Citind, .însă, 
principalii marcatori oi învingătorilor, rezultatele nu moi sint atit de 
surprinzătoare : la Villeurbanne, cei moi buni ou fost Jordan — 21 p și 
Evans — 16 p, Iar la Alvik Stockholm — „suedezK" Earl Williams — 26 
P șl Glenn MacDonald — 16 p. Sint nord-americanl. jucători de import 
care ou invadat în ultimii ani baschetul profesionist occidental, răs- 
turnînd, în ce privește echipele de club, orice ierarhie pe vechiul 
continent. Brabender și Coghron la Real Madrid, Morse și Yelverton 
la Synudine Bologna, Hansen și Sylvester la Cinzano Milano, Roche 
la Barcelona etc, etc fac tot jocul echipelor respective, numărindu-se 
printre cei mai buni jucători... europeni. _

Cit de , europeni’ sint aceste competiții interciuburi, cit de „suedeză” 
este victoria unei Alvik Stockholm împotriva echipei din Split s-a văzut 
foarte clar I Și cit cîștig de ordin sportiv are pentru baschetul dintr-o 
țară acest import masiv de jucători profesioniști de peste Ocean ni 
se pare demonstrat de clasamentul ultimului campionat european, de 
jocurile interțări, unde echipe precum Franța și Suedia apar pe ace
leași locuri și cu aceleași rezultate modeste cu care sintem obișnuiți.

• TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM 0 La Brisbane, cu 

prilejul unui concurs de selecție 
al atleților australieni. Paul Mar- 
racott a fost cronometrat pe 100 
m cu timpul de 10,0. In proba 
feminină de săritură în lungime, 
Lyn Jaenko a stabilit un nou re
cord național — 6,70 m.

AUTO 0 „Marele Premiu al 
S.U.A.*, a 4-a probă a campiona
tului mondial (formula I), desfă
șurat pe circuitul de la Long 
Beach (California), a fost cîștigat 
de argentinianul Carlos Reute- 
mann (pe „Ferrari*), care a par
curs 260 km în 1 h 52:11 — me
die orară 140,166 km. L-au urmat 
Mario Andretti („Lotus*) și Pa
trick Depailler („Tyrrell"). Prin
tre cei abandonați s-a numărat 
și Niki Lauda. In clasamentul 
general al C.M. conduc Andrettî 
și Rîutemann, cu cite 18 p, ur
mați de Depailler — 14 p.

BASCHET 0 Selecționata mas
culină a R.P. Chineze și-a început 
turneul în Japonia, jucînd la To
kio cu reprezentativa niponă. Bas- 
chetbaliștii chinezi au obținut vic
toria cu 88—84.

handbal 0 La Wroclaw, în 
returul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" (m) echipa lo
cală Siask a întrecut cu 32—21 
(14—11) formația spaniolă Calipsa 
Alicante. învingători șl în primul

joc (20—18), handbaliștil polonezi 
s-au calificat în finala competiți
ei, unde vor Întîlni pe S.C, Mag
deburg. • Echipa iugoslavă Ze- 
leznlciar Niș s-a calificat în fina
la „Cupei cupelor* (m), după 
victoria în deplasare, cu 26—21 
(16—13), asupra formației france
ze ASPTT Metz.

LUPTE • Pentru a șasea oară 
consecutiv, selecționata U.R.S.S. a 
cucerit „Cupa Mondială* la libe
re, desfășurată în orașul ameri
can Toledo. In întîlnlrea decisivă, 
luptătorii sovietici au învins cu 
12—8 formația S.U.A. La cat. pes
te 100 kg, americanul Jimmy 
Jackson a obținut o surprinză
toare victorie în fața dublului 
campion olimpic și mondial Sos
lan Andiev. Pe locul trei s-a si
tuat echipa Japoniei, care în ul
tima zi a turneului a terminat la 
egalitate : 10—10 cu formația
Cubei.

PATINAJ 0 Pe patinoarul „Me- 
deo“ din Alma Ata, Vladimir Lo
banov a stabilit un nou record 
mondial în proba de 1 000 m cu 
timpul de 1:15,32. Vechiul record 
— 1:15,33 aparținea lui Evghenl 
Kulikov.

TENIS 0 Bjom Borg a cîștigat 
turneul de la Milano, învingînd 
în finală cu 6—3, 6—3 pe V. Ge- 
rulaltis.

Școala generală „dr. Fe
renc Munich* din Szekesfe- 
hervăr este un model în 
ceea ce privește introdu
cerea și practicarea sportului 
in rindul elevilor din Unga
ria. In această instituție de 
învățămint studiază nu mai 
puțin de 1 700 de elevi, car
tea făcind casă bună cu ac
tivitatea sportivă, acești ti
neri încadrindu-se în acțiu
nea sportivă de amploare 
numită „Pentru nn tineret 
bine antrenat din punct de 
vedere fizic*.

Inimoasa profesoară _ de 
educație fizică Balvanyi 
Csabane — la catedra de 
specialitate a școlii funcțio
nează 15 cadre — are ce re
lata despre larga participa
re a școlarilor la diferite ac
țiuni sportive. De pildă, cer
cul turistic se bucură de un 
succes deosebit. „Plecăm, de 
exemplu, cu autobuzul intr-o 
localitate pitorească — spu
ne profesoara — dar numai 
după aceea, ajunși la desti
nație, începem de fapt acti
vitatea sportivă. Parcurgem 
in ritm intens 5—6 km pe 
jos. Pe traseu apar obsta
cole naturale și artificiale pe 
care copiii trebuie să Ie 
treacă cu cit mai multă u- 
șurință și indemînare. Ur
mează urcușuri și coborîșuri 
vertiginoase, care sint par
curse contracronometru. Tra
seele din pădurea Bo- 
dajki, din apropierea tâ
râșului Szekesfehervâr, ja
lonează entuziasmul acestor 
copii, le solicită din plin 
forța și vigoarea. Cercul tu
ristic al școlii a primit invi
tația de a participa Ia între
cerea pe țară la orientare 
turistică și acum ne putem

mindri eă, după primele dis
pute, ocupăm locul I. Pentru 
a putea cuprinde numărul 
mare de elevi doritori de 
exercițiu fizic și sport pro
fesorii de specialitate sînt 
ajutați de întreg corpul di
dactic al școlii".

Dar nu numai cercul tu
ristic este în atenția profe
sorilor și elevilor. Această 
școală este una dintre pri
mele care au introdus 16 
ore de educație fizică și 
sport pe săptămînă (inclu
siv duminica). Pentru prime
le două clase de învățămint 
— adică pentru copiii între 
6—8 ani — înotul este obli
gatoriu. Un alt sport iubit 
de copil este ciclismul. A- 
proape toți elevii au bicicle
te cu care fac excursii și, 
după ce s-a construit în 
curtea școlii un minivelo- 
drom, se desfășoară cu re
gularitate competiții de vi
teză și contracronometru in
dividual și pe echipe. Elevii 
care trec de clasa a Vl-a 
sint înscriși în secția de tir 
unde, de asemenea, se desfă
șoară o activitate permanen
tă. în prezent, dintre absol
venții școlii nu mai puțin de 
150 sînt legitimați la clubu
rile și asociațiile sportive din 
localitate.

„Cred — spunea profesoa
ra Balvanyi — că realizarea 
noastră cea mai importantă 
constă in faptul că am reu
șit să-i convingem pe elevii 
noștri despre utilitatea prac
ticării sportului. Le-am des
chis gustul pentru mișcare 
și exercițiu fizic. Și asta 
spune mult.

LASZLO NISZKACS 
redactor la „Nepsporl" 
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PREGĂTIRILE ECHIPEI R. F. G

PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL
Aproximativ 50 de jucători din 

cel 370 care activează in echipe 
din prima categorie a campiona
tului vest-german aspiră să fi
gureze pe lista celor 22 de selec- 
țlonabili. „Lupta* pentru un loc 
în acest lot al „mondialelor* este 
în plină desfășurare. La fiecare 

mari 
face 
Hel-

e-

med, selectionabilii depun 
eforturi In intenția de a se 
remarcați de selecționerul 
mut Schon.

Firește, printre favoritii 
Mundialului* se află și R. 
Germania, de două ori campioană 
a lumii — în 1954 și 1974. Oocul 
ai doilea în 1966 și locul al pa
trulea în 1958), ale cărei perfor
manțe numai Brazilia le-a depă
șit (de trei ori campioană mon
dială : în 1958, 1962, 1970, și fi
nalistă tn 1950). Mai mult ca orl- 
cînd, Helmut Schon are acum 
probleme în ce privește alcătuirea 
unei formații omogene din care 
să nu lipsească cltiva jucători de 
clasă deosebită, mai cu seamă că 
absenta lui Beckenbauer șl Gerd 
Miiller va fl resimțită. Se pare 
că el Intenționează să treacă la 
o combinată, selecțlonînd pe cel 
cu vechi state de sirvldu șl alții 
fără cărți de vizită, mal tineri. 
Din prima categorie fac parte 
portarul Sepp Maier (34 de ani), 
fundașul Berti Vogts (32) „libe- 
ro“-ul Schwarzenbeck (30). înain
tașul Holzenbein (32). mijloca
șul Flohe (30). în catego
ria celor tineri, cu certe per
spective, se numără Bonhof (26), 
omul care împinge atacul și este 
necruțător la loviturile libere, 
înaintașii de la Schalke: Abramc- 
zik (22) și golgeterul Fischer (26) 
ca și extrema de Ia Bayern, 
Rummenigge (23). Și ceilalți se- 
lecțlonablli sînt tn majoritatea lor 
tineri ca Zimmermann și Neu
mann de la F. C. Kâln, Worm 
de la Duisburg. După cum spu
nea antrenorul federal, cel mal

„El 
F.

greu lucru este să „rodezi o 
ehipă, să știi să selecționezi ju
cătorii tu funcție de forma lor de 
moment și de adversarul pe ea- 
re-1 lntilnești*. El s-a declarat 
nemulțumit de cele două meciuri 
ale reprezentativei susținute pînă 
acum care, deși s-au încheiat cu 
victorii, nu s-au ridicat la nivelul 
așteptărilor : 2—1 cu Anglia (go
lurile fiind marcate de Worm și 
Bonhof din lovitură liberă — abia 
în ultimele 10 minute) și 1—0 
cu U.R.S.S. Pentru Schon — care 
a anunțat că după turneul final 
se va retrage din activitate — 
meciul de milne cu Brazilia, de 
la Hamburg, va fi o nouă veri
ficare, ca șl cea de la 10 aprilie, 
cu Suedia, Ia Stockholm.

Cum se vor desfășura pregă
tirile în continuare 1 Campiona
tul se va încheia la 29 aprilie. 
De la 30 aprilie la 7 mai urmea
ză un cantonament la Malente 
(lîngă Hamburg), apoi o vacanță 
de o săptămlnă, după care Iotul 
se va reuni din nou la Malente, 
de unde va pleca la 23 mal la 
Buenos Aires, stabilindu-se Ia 
Ascochingo, o stațiune balneară 
de lingă River Plata. Vest-germa- 
nll sînt primii europeni care se 
vor instala în cantonamentul din 
țara organizatoare.

Cu toate că deținătorii titlului 
fac parte din grupa considerată 
cea mal ușoară (a doua, alături 
de Polonia, Mexic și Tunisia) ei 
se pregătesc cu multă atenție și 
prudență. Este semnificativă de
clarația făcută de Holzenbein re
feritoare la șansele de calificare 
ale formației sale : „Dacă nu 
vom juca tu grupa semifinală 
(n.n. primele două din cele 4 
grupe se califică în această fază 
a competiției) ar trebui să su
portăm noi, jucătorii, cheltuielile 
de transport și ale șederii în Ar- 
gentina...*

• în preliminariile turneului 
U.E.F.A. pentru juniori, în med 
retur : R. D. Germană — Grecia 
4—5, după loviturile de la 11 xn. 
în tur : 1—1. • în Cupa Euro
pei centrale : Zbrojovka Brno — 
Partizan Belgrad 2—3. • După 31 
de etape în campionatul Unga
riei conduce Ujpesti Dozsa ca 
46 p, urmată de Honved — 46 p 
șl M.T.K. 44 p.
• Pe primele locuri în liga en

gleză se află Nottingham cu 49 p 
(din 31 de meciuri), urmată de 
Everton — 48 p și Arsenal — 
44 p (ambele din 35 de partide).
• Primele clasate în campiona

tul R. D. Germane (după 18 e- 
tape) : Dynamo ““
F. C. Magdeburg 
Berlin 24 p.
• După 28 de 

pionatul Spaniei 
Madrid cu 37 p, urmată de C. F. 
Barcelona — 35 p și Gijon — 32 p.
• In campionatul Iugoslaviei, în 

etapa a 23-a Partizan Belgrad a 
fost învinsă cu 3—0 (!) de Slo
boda Tuzla, în timp ce Steaua 
roșie a dispus cu 2—0 de Rad- 
niciki Niș. In clasament : Parti
zan — 36 p ; Steaua roșie — 34 p; 
Dynamo Zagreb — 28 p.

Dresda 28 p ; 
27 p ; Dynamo

etape în cam- 
conduce Real

MtCiURI DE VERIFICARE
în programul internațional al 

acestei săptămîni figurează nu
meroase și atractive întîlniri a- 
mlcale interțări. Astfel, miercuri 
5 aprilie, reprezentativa Braziliei, 
aflată în turneu în Europa, va 
juca la Hamburg cu formația 
R. F. Germania. In aceeași zi se 
vor mai disputa alte patru parti
de : Polonia — Grecia ; Iran — 
Iugoslavia ; U.R.S.S. — Finlanda 
și Tunisia — Olanda. Marți sint 
programate alte două întîlniri a- 
mlcale : Suedia — R. D. Ger
mană și Elveția — Austria.

★
Selecționata Perului, 

pregătește în vederea 
final al campionatului 
va susține la 17 aprilie la Paria 
un meci de verificare. Fotbaliștii 
peruani vor întîlni echipa clu
bului Paris Saint Germain. Jocul 
va avea loc pe stadionul „Pare 
des Princes*.

care se 
turneului 
mondial.


