
La sfirșit de săptâmină

ÎNTRECERILE „DACIADEI"
DAU FRUMUSEȚE PROGRAMULUI DE ODIHNA

DUMINICĂ, LA CHIAJNA, DUPĂ MUNCA 
PATRIOTICĂ, DESTINDERE PRIN SPORT
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Sfoară, băieți ! — îl 
un bărbat cu statură 

de luptător — întindeți sfoara, 
să iasă stratul drept, frumos*. 
Aflăm că omul este primarul 
comunei, Florian Ștefan, pre
zent încă din zori la datorie. 
„Azi e ziua muncii și a spor
tului la noi — ne spune. O du
minică obișnuită. Așa am plan
tat in primăvara asta, cu ti
neretul, peste 2500 de pomi și

BRAȘOVENII S-AU ADAPTAT LA... STAREA VREMII
Nu s-ar putea spune că bra

șovenii s-au speriat de timpul 
complet neprielnic (ploaie, lapo- 
viță, ninsoare) din ultimele zile 
ale săptămînii trecute. Este drept 
că n-au mal putut fi organizate 
uncie acțiuni în aer liber, cum 
se preconizase, ca — de pildă — 
etapa pe municipiu a „Crosului 
tineretului", amînată pentru vi
neri. In schimb, s-au desfășurat 
alte competiții și manifestări 
sportive de masă In cadrul „Da- 
cladei*.

In ultimele două zile ale săp- 
tăminii trecute, la Poiana Bra
șov s-a desfășurat o întrecere a 
celor mal mici 'schiori (pină la 
14 ani) din Sinaia, Miercurea 
Ciuc, București, Vatra Dorncl,

IN ÎNTRECERE

SPERANȚELE

ȘAHULUI
„Primăvara șahistă* debutea

ză — semnificativ și simbolic 
— angrenind în întrecere pe 
cei mai buni juniori și cele mai 
bune junioare, care urmează 
să-și desemneze campionii.

La Sinaia și la Neptun se vor 
desfășura, între 13 și 23 apri
lie, campionatele naționale pen
tru băieți și fete pină la 16 
ani, competiție care reunește 
speranțele șahului nostru. N-ar 
fi, poate, inutil să amintim că 
la această virstă, cu 18 ani în 
urmă. Florin Gheorghiu deve
nea campion național al senio
rilor !...

Intre aceleași date, juniorii și 
junioarele „mari* (născuți 
după 1 ianuarie 1958) se vor în
trece la Tg. Mureș și, respectiv, 
Alexandria. în cele două tur
nee participă șahiști și șahiste 
cu clasificări superioare și cu 
experiență de concurs.

Astfel, la Tg. Mureș, maestrul 
Ovidiu Foișor (locul IV la cam
pionatul european de juniori în 
acest an) își va apăra titlul în 
fața asaltului mai tinerilor săi 
adversari loan Mărășesou, A- 
drian Negulescu (locul V la C.M. 
de juniori) și, probabil, alți ju
cători dornici de afirmare.

In turneul de la Alexandria 
pornesc, firește, favorite maes- 
trele Viorica Ilie (medalie de 
bronz la C.E. de junioare) și 
Marina Pogorevici, dar misiu
nea lor nu va fi ușoară în fața 
unor partenere de acum con
sacrate cum ar fi Edith Kosma 
(campioană la junioare .unici*, 
anul trecut), Luminița Cirmaciu 
sau Zoe Lelia Costea.

Desfășurate în cadrul marii 
competiții cu caracter național 
„Daciada*, aceste întreceri pro
mit o luptă interesantă și echi
librată.

PESTE 300 DE GIMNASTE Șl GIMNAȘTI 
ÎN FINALELE ȘCOLARE

Finaliștii 
can școlar 
tivă, care 
trei zile în fața publicului bucu- 
reștean, se află gata de startul 
de miine. Despre amploarea a- 
cestui veritabil festival al gim
nasticii noastre vorbește, între 
altele, numărul celor pe care îi 
vom urmări — miercuri, joi șl 
vineri — în finala de la sala 
Floreasca, care se va desfășura

concursului republi- 
de gimnastică spor- 
vor evolua timp de

O arbuști, mii de flori. Prin mun
că patriotică. Muncim, apoi 
ne™ relaxăm
Primarul din Chiajna a fost 
jucător de handbal și știe ce 
înseamnă mișcarea, sportul.

Mergem ceva mai tîrziu spre 
Căminul cultural. Pe panourile 
de la intrare sint lipite afișe 
ale „Daciadei*. Sint arborate 
drapele, ca în zilele de sărbă
toare. Găsim inspirată ideea de 
a scrie din litere decupate, pe 
o parte și pe alta a intrării, În
demnuri de participare la am
pla competiție națională, iar 
mai jos — programul întrece
rilor : lupte, șah, tenis de ma
să, fotbal™

Viorel TONCEANU 

făcînd sport*.

(Continuare în pag. 2—3)

Cluj-Napoca și Brașov, 
disputat simbătă diml-

Petroșani, 
care și-au 
neață slalomul special pe Pirtia 
Lupului, din cea de a treia șl 
ultima etapă a „Cupei Sulina- 
rul“. Peste 110 concurenți bine 
pregătit!, dornici de afirmare, au 
parcurs dificilul traseu, lăsînd o 
frumoasă Impresie șl in același 
timp speranța că schimbul de 
miine al schiului românesc este 
pe un drum bun. Tot simbătă, 
la Poiana Mică, la ora cind tele
spectatorii se pregăteau pentru 
„teleenciclopedie-, din fața ca
banei unde se află poligonul de 
tir la biatlon 53 de concurenți 
din Brașov (membri ai asociați
ilor Rulmentul, Voința, Creația 
și de la Șc. generală nr. 7 Sâ- 
celc) și-au început etapa de 
noapte, din faza pe județ, la 
orientare sportivă. Trecind peste 
dificultățile traseului de noapte, 
parcurs pe ploaie și lapoviță, toți 
concurența au reușit să ajungă

Carol GRUIA, coresp.

(Continuare in pag. 2—3)

DUMITRU HARADAU ȘI LUCIA ROMANOV 
ÎNVINGĂTORI ÎN„CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ

Andrei

(rezultatele au 
Romanov a dis- 
zl, cu 6—1, 6—4 
(Progresul). Pe

Ieri după-amiază s-a înche
iat „Criteriul de primăvară" la 
tenis. Dovedindu-se foarte bine 
pregătit și trecind, fără difi
cultăți, de la jocul în sală la 
cel in aer liber, campionul na
țional Dumitru Hărâdău s-a 
situat pe primul loc în clasa
mentul final. El și-a întrecut 
toți adversarii fără să fi pier
dut vreun set ! în turneul din 
prima grupă valorică, Hărădâu 
a dispus cu 6—2, 6—3 de Tra
ian Marcu și cu 6—1, 6—3 de 
colegul său de la clubul Stea
ua, Marian Mîrza. Pe locurile 
următoare : 2. Traian Marcu
(Dinamo Brașov), 3.
Dîrzu (Progresul — a pierdut 
fără joc, cu 0—6, 0—6, meciul cu 
Traian Marcu, deoarece a în- 
tîrziat cu 16 minute), 4. Ma
rian Mîrza, 5. Octavian Vil- 
cioiu (Dinamo Brașov), 6. Jean 
Bîrcu (Dinamo București).

întrecerea feminină a fost 
cîștigată de Lucia Romanov 
(Tot înainte). După ce le în- 
trecuse pe Camelia Chiriac și 
Elena Popescu 
fost publicate), 
pus, în ultima 
de Elena Trifu 
locurile următoare : 2. Camelia 
Chiriac (Dinamo Brașov), 3. E- 
lena Trifu, 4. Elena Popescu 
(Politehnica București), 5. 
Cozmina Popescu (Tot înainte), 
6. Rodica Gheorghe (Spartacus 
Brăila). Finala de dublu, băr
bați a fost cîștigată de pere
chea T. Marcu — O. Vîlcioiu

sub semnul marii competiții 
naționale „Daciada* : peste 300 
de gimnaste și gim. naști de la 
categoria a IV-a pină la 
maeștri.

Firește că întrecerile maeștri
lor sint așteptate cu cel mai 
mare interes și ne bucură să 
consemnăm că în finalele de la 
București vor concura numeroși 
componenți ai loturilor repre
zentative.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIR-VA I
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CUPA ROMÂNIEI UN SUCCES CARE POATE
CONTRIBUI LA CONSOLIDAREA HANDBALULUI NOSTRU
Gala finală a „Cupei Româ

niei* la handbal masculin (care 
a urmat celei de joi, de la Bra
șov, a fetelor) a fost un verita
bil apogeu al acestei competiții 
care — încă de la debut — și-a 
dovedit nu numai frumusețea, 
ci și utilitatea.

Performanța băimărenilor este 
intr-adevăr remarcabilă. Prezent 
în ambele finale (în ciuda fap
tului că are o singură divizio
nară A — H. C. Minaur —, iar 
Capitala — de pildă — are vreo 
7 !...), acest centru, care și-a cu
cerit renume în handbalul ro
mânesc, a reușit marea surpri
ză de a învinge pe Steaua, chiar 
în fief-ui ei, într-o manieră de 
veritabilă campioană. Poate că 
ar fi nimerit să subliniem fap
tul că Baia 
nu numai 
formanței 
pe verticala 
osebită pentru juniori), și 
mai ales — "
maramureșean 
cipline găsesc cîmp fertil de 
dezvoltare. O 
tot mai amplă, antrenori pri- 
cepuți și harnici — Lascăr Pa
nă și Constantin Popescu fiind 
doar două exemple din multe 
altele de sirguințâ, hărnicie, ab
negație — iată atuurile care 
concură eficient la formarea și, 
îndeosebi, la perspectivele a- 
cestui centru sportiv al mine
rilor.

Mare face eforturi 
pe orizontala, per- 
handbalului, ci și 
ei (preocupare de-

că în acest oraș 
numeroase dis-

bază materială

(Dinamo Brașov), care a dispus 
cu 6—3, 6—3 de steliștii D. Hără- 
dău — M. Mirza. La dublu fe
minin au cîștigat surorile Lucia 
și Maria Romanov. Ele au în
trecut cu 6—2, 6—2 perechea 
Gabriela Szoko — Marilena 
Totoran (Dinamo București).

S-au încheiat și întrecerile 
dotate cu „Capa Tenis club 
București", competiție rezer
vată copiilor și juniorilor. Pe 
echipe, pe locul I s-au situat 
Dinamo București I (fete) și 
T.C.B. I (băieți). La individual : 
cat. 11—12 ani : Monica Radu 
(Dinamo București) și Dan Du
mitru (Politehnica București) ; 
13—14 ani : ~ '
(Steaua) și 
15—18 ani : 
(Politehnica 
Ștefănescu
Gabriela Ciorac , . .__ .
șl Ladislau Revesz (Oradea).

Cristina Cazacliu 
E. Hnat (T.C.B.) ; 
Luminița Sălăjan 

Cluj-Napoca) și C. 
(Iași) ; 17—18 ani : 

(Cluj-Napoca)

Ion GAVRSLESCU

H

Să notâm. tot in acest co
mentariu, și reușita Timișoarei. 
Campioana României, Universi
tatea Timișoara, și-a onorat ti
tlul (ceea ce n-a fost și la in- 
demîna Stelei), cucerind și 
„Cupa României*. Antrenorul 
Constantin Lache n-a avut o 
misiune ușoară in finala cu 
Constructorul Baia Mare. în ul
timii ani el a pierdut (tempo
rar sau definitiv) o seamă de 
jucătoare redutabile (Doina Co- 
jocaru, Cristina Petrovici, Io- 
landa Clmpeanu șa., iar două 
din „piesele* sale de bază — 
Hilda Hrivnak și Niculina Sasu 
jucau chiar la Constructorul 
Baia Mare), fiind obligat să-și 
completeze formația cu 
batiste tinere, lipsite de 
riență. Dar Lidia Stan 
lentă în acest meci, spre

hand- 
expe- 
(exce- 
deose-

Concursurile atletice bat la ușă

RECORDURI LA HALTERE

In acert moment, Argentina Menis lucrează cu o halteră de... 160 
kilograme l Foto : Ion MIHAICA

Timp de mai multe luni, în 
prim planul 
aflat, datorită, mal cu sea
mă.

activității s-au

teren 
din- 

aruncă- 
iar

competițiilor pe 
acoperit, săritorii, unii 
tre alergători și 
tocii de greutate, iar in 
ultimele săptămini In actualita
te s-au aflat alergătorii de cros 
și mărșăluitorii. Sezonul con
cursurilor de sală s-a Încheiat, 
iar specialiștii „indoorului*, ală
turi de ceilalți atleți, intre care 
și practicanții „aruncărilor 
lungi", au trecut virtos la pre
gătirea apropiatului sezon al 
competițiilor In aer liber, do
minat, in acest an, de cam- 

bire de adversara sa Elisabeta 
Ionescu, ștearsă, coautoare a 
unor goluri), Terezia Popa, Na- 
dire Luțaș și Darinca Marcov 
și-au mobilizat mai tinerele 
coechipiere, bizuindu-se chiar 
— la un moment dat — pe vi
goarea și buna lor pregătire fi
zică. Trofeul care a luat dru
mul orașului de pe malurile Be- 
găi este o binemeritată răspla
tă nu numai pentru jucătoare 
și antrenorul lor, ci și pentru 
clubul Universitatea care le în
conjoară cu atita dragoste și 
grijă.

Ca și la băieți, marea surpri
ză a fost însă echipa din Ba
ia Mare. Constructorul, divizio-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2—3)
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pionatele europene de la Praga.'
Deoarece în ultima vreme 

n-am prea avut prilejul să ve
dem ce fac și ce ambiții îi ani
mă pe aruncători, ne-am pro
pus să ne ocupăm acum de ac
tivitatea unora dintre ei.

Primul interlocutor ne-a fost 
antrenorul dinamovist Ion Ben
ga, care ne-a vorbit, modest cum 
îi e felul, de munca desfășu
rată de doi dintre cei mai 
valoroși elevi ai săi, aruncătorii 
de disc Argentina Menis și Ion 
Zamfirache.

— Pregătirea de iarnă s-a 
desfășurat, conform planificării, 
in condiții bune și rezultatele 
se văd. Deocamdată ele sint 
elocvente doar pentru noi, dar 
curind măsurarea aruncărilor 
va fi grăitoare pentru toți 1™. 
Argentina, de pildă, a „pus la 
piept? haltere de 95 kg („recor
dul* ei era de 99 de kg din 
1972 !). șl a făcut, cu manifestă 
ușurință, genuflexiuni cu 140 
kg, dar — pentru a nu risca — 
n-am încercat mai mult. Ar
gentina se simte foarte bine, aro 
multă poftă de lucru și Ia an
trenamentele de aruncări are 
serii de 62—64 m. Cred că Ia 
Praga, la „europene", va fi in 
măsură să arunce 68 m. Și in 
ceea ce-1 privește pe Zamfira
che pot spune că treburile meng 
bine. La lucrul cu halterele 
și-a depășit substanțial toate 
recordurile anterioare : genu
flexiuni cu 250 kg, împins cul
cat 210 kg, smuls 115 kg. In a- 
runcările cu discul se arată con
stant la 60 m. dar se, cuvine 
să arăt că accentul a fost pus 
pe Îmbunătățirea tehnicii, pe 
corectarea unor mai vechi defi
ciențe. Pină in august sperăm 
Bă dea 64,50 m și să se numere 
printre Analiști la Praga.

Romeo VI LARA

(Continuare în pag. 2—3)



RUGBY: 0 VICTORIE DETAȘATA, DAR SCORUL NU E TOTUL...
Afirmam, înaintea debutului 

rugby ști lor noștri in noul sezon 
eompetițional internațional, că 
In partidele ce le vor avea de 
susținut în campionatul euro
pean „va interesa nu atît suc
cesul în sine, cît mai cu seamă 
maniera de joc, comportarea la 
• cotă înaltă pe toată durata 
meciului". în prima întîlnire, 
cea de duminică, cu Cehoslo
vacia, succesul (previzibil de
altfel) a fosț realizat la o <fi- 
ferență netă : 60—6 ! Să vedem, 
pe scurt, care a foot, insă, com
portarea echipei în ansamblu, a 
celor 15 tricolori.

în general, chiar dacă a avut 
la față un XV fragil, ușor de 
depășit, care i-a permis să-și 
facă jocul, comportarea forma
ției noastre a fost totuși satis
făcătoare. ea demonstrind sufi
ciente posibilități de a practica 
un joc modern, incisiv, Intr-un 
ritm rlert, susținut. In același 
timp însă ea a lăsat să se 
vadă și o serie de imperfec
țiuni eare, in condițiile unui 
adversar de altă valoare, ar fi 
putut avea o influență nefavo
rabilă asupra cursului jocului. 
Aceste „imperfecțiuni" au fost 
vizibile mai cu seamă ta prima 
repriză — atunci cînd sportivii 
cehoslovaci nu-și epuizaseră

toate forțele — șl eu deosebire 
la nivelul 
n-au avut 
necesară 
pornite de 
fectuoase, . _
clare, așezarea prea strinsă — 
în linie — a centrilor, atacurile 
„cu capul In pămînt” au ieșit 
deseori in evidență. Motrescu, 
pe aripă, a fost cel mai activ și 
cel mai aproape de .adevăr", 
in timp ce colegul său de post. 
Marin, cu toate reușitele sale, 
a fost marcat de tracul debutu
lui In națională. (De ce să nu 
fie încercat și Fuicu ?). Punctul 
„nevralgic" l-au constituit insă 
centrii, cu un Hariton bătăios, 
activ, dar eare și-a cam negli
jat sarcinile stricte ale postului, 
și cu un Vasile, după părerea 
noastră, destul de șters. Și de 
la Alexandru — ca mijlocaș la 
deschidere — așteptam mai 
mult (el s-a dovedit cel mai bun 
transformer, dar asta_nu-i su
ficient), în 
mijlocaș la 
unul dintre 
indiscutabil, 
dat, deocamdată, pe acest port.

Desigur, compartimentul for
te I-* constituit înaintarea (de 
aceea s-a și axat jocul pe gră
madă), In care Dârăban, Mura-

liniilor dinapoi care 
totdeauna luciditatea 
continuării acțiunilor 
Înaintare. Pasele de- 
chiar și în situații

timp ce Paraschiv, 
grămadă, a fost 

cei mai buni, fiind, 
fără contxacandi-

HANDBAL „CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

nară B, a ajuns pînă ta finale, 
tatrecind divizionare A cu pre
tenții. A cedat, la mare luptă, 
într-un final plin de emoții. 
Jocul prestat în partidele ante
rioare ne-a arătat o echipă fe
minină preocupată de pregăti
re tehnică și tactică, o echipă 
eare nu se mulțumește cu pu
țin și care, tocmai datorită a- 
cestui lucru, va reuși nu peste 
multă vreme să joace un rol 
important în handbalul româ
nesc.

Așadar, punct final în prima 
ediție a „Cupei României". Suc
cesul ei ne îndeamnă să le pro
punem organizatorilor dteva 
modificări. Mai întîi, lărgirea 
competiției. Sintem de părere 
că la start ar trebui să fie pre
zente toate divizionarele B, a- 
eordîndu-se astfel o șansă im-

portantă tuturor echipelor din 
eșalonul secund de a-și măsura 
forțele pe plan național Pri
mul tur al întrecerii s-ar pu
tea disputa după sistemul eli
minatoriu (cu partide tur-re- 
tur)), după care s-ar alcătui 
două grupe valorice : A — a 
învingătoarelor din prelimina
rii, B — a învinselor. Iama ar 
deveni astfel un sezon al pre
gătirilor în condiții de concurs.

O a doua propunere este a- 
ceea de a se alege orașe neutre 
pentru programarea partidelor 
din grupe. O simplă citire a re
zultatelor acestei prime ediții 
ne arată că toate orașele care 
au găzduit grupe preliminare 
s-au calificat în semifinale și 
ne îndoim că aceasta ar fi fost 
situația dacă n-ar fi beneficiat 
de avantajul terenului propriu. 
Oricum s-ar curma discuțiile 
(întemeiate și neîntemeiate!) și 
s-ar oferi tuturor echipelor con
diții și șanse egale.

Organizind „Cupa României",

scenă

re-

DESCALIFICAM EGALA CU 8... MARE VICTORIE!
Prima etapă a tradiționa

lei competiții de motocros, 
dotată cu trofeul „Cupa 
F.R.M.*, deschisă tuturor ca
tegoriilor de alergători, a a- 
vut o desfășurare deosebit de 

mai im- 
rezervată

pasionantă. în cea 
portantă cursă, cea 
seniorilor, princi
palii animatori au 
fost Eduard Laub, 
Mihai Banu și 
Ernest Mii Ln er, care, 
pe un traseu cu o cotă ridi
cată de dificultate datora
tă ploii abundente căzută 
în preziua concursului, au 
făcut uz de întregul lor ar- 
®enal fizic și tehnic, incerti
tudinea asupra laureațâlor 
plutind pînă la ultimele ture. 
In final, în aplauzele miilor 
de spectatori, primul a tre
cut linia de sosire Eduard 
Laub (Torpedo Zămești). Dar, 
înaintea festivității de pre
miere, învingătorul s-a pre
zentat la juriu pentru a con
testa valabilitatea... victoriei. 
„Vă rog să mă scuzați, re
cunoștea cu regret in glas 

Eduard Laub, spre stupefac
ția arbitrilor, în manșa a 
doua motocicleta a derapat la 
un moment dat, m-am deze-

chilibrat și am omis o poartă, 
fără ca oficialii să observe. 
Am reparat greșeala în tu
rul următor, intrînd de două 
ori prin aceeași poartă, însă 
nu este regulamentar**.

Și învingătorul, aplaudat la 
scenă deschisă, a fost des

calificat pe baza 
propriei declarații, 
comportarea iui E- 
duard Laub 
prezentfnd un act 

de fair-play care se consti
tuie, de fapt. într-o mare 
victorie a eticii sportive.

Troian IOANJȚESCU

P.S. Punctele negre ale o- 
ficialilor desemnați să supra
vegheze trecerile printre porți 
s-au mărit duminică, la eta
pa a doua a „Cupei FJLM.-, 
desfășurată M Vălenii de 
Munte. Cu un evident spirit 
de „patriotism local**, unii ar
bitri au închis ochii la in
fracțiunile favoritilor lor și 
au încerca t s ă pună bețe în 
roate adversarilor acestora. 
Sperăm că federația nu va 
rămine indiferentă față de 
aceste abateri, de la corecti
tudine.

Un pariu austriac cu o miză 
inițiala tentantă (57 616 lei) și un 
Program ce se anunța atractiv 
(printre cele 10 probe arilndu-se 
61 „Premiul de Aprilie*), au fă
cut ca, duminică dimineața, hi
podromul din Ploiești să cunoas
că o animație deosebită. Princi
pala proba a zilei, „Premiul de 
Aprilie* (alergare aemiclasică). 
s revenit, după o întrecere ex
trem de spectaculoasă, armăsa
rului Rin. Păstrat ta bună pozi
ție de Al. Nacu, el s-a desprins 
cu autoritate ta finalul alergării, 
tatrecind cu siguranță pe Her- 
maion șl Sacou, clasați ta or
dine. In nota ultimelor evoluții 
(adică bine) au concurat Bavari. 
Turei, Joben și Rondo, acesta 
din urmă aflat tatr-o formă de 
sile mari, reușind să-*i Îmbună
tățească (cu 6 zecimi de se
cundă) recordul carierei.

Victorii spectaculoase, dar *1 
muncite, au mal obținut Galera. 
Turculeț, Otilian, Siminica »i 
Hogar, toți tind fiind oevoiti

riu, M. Ionescu, Bucan și Orte- 
lecan (foarte bun la talonajh în 
special, au avut un aport sub
stanțial. Să subliniem și con
tribuția lui Dumitru, atît pentru 
jocul prestat, cit și pentru mo
dul cum s-a impus în rolul de 
căpitan al echipei. Dar, trebuie 
spus că pe componenții înain
tării i-a cuprins prea adesea 
„beția împingerii" în special în 
grămezile spontane (cum con
stata și antrenorul Al. Paloșanu), 
ei ținînd prea mult balonul și 
lntîrziind, astfel, desfășurarea 
acțiunilor. In sfirșit, Tudose, 
fundașul, a încercat (fără să 
convingă încă) să se achite de 
misiunea încredințată, dar, ori
cum, rămine, în absența altuia, 
un jucător de perspectivă...

Se impune, așadar, ca pînă la 
meciul de duminică, ou Spania 
(desigur mai dificil), dar și In 
oontinuare, să se lucreze șl mai 
atent, pentru că, repetăm, in a- 
ceastă primăvară interesează nu 
atît rezultatele in sine, cit o 
comportare pe măsura posibili
tăților și condițiilor oferite, care 
să ilustreze elocvent capacita
tea rugbyului românesc.

Emanuel FANTANEANU

UN SUCCES
federația și-a asumat sarcina de 
a promova in competiția euro
peană „Cupa cupelor” pe cîști- 
gătoare, iar în cazul cînd În
vingătoarele sint și campioane 
ale României — echipele cla
sate pe locul IL Așa cum s-a 
subliniat în plenara Comitetu
lui federal, participarea echi
pelor noastre în cupele euro
pene trebuie să se facă cu re
gularitate. Cîștigul — in expe
riență — nu poate fi compen
sat in nici un alt fel. Desigur, 
mai pot fi și alte propuneri, 
mai valoroase, care să contri
buie și mai mult la succesul a- 
cestei întreceri. Iată de ce so
cotim că este bine ea federația 
de resort să inițieze o discuție 
pe această temă la eare să-i 
-invite pe toți tehnicienii săi.

RECORDURI LA
(Urmare dtn pag. I)

Atît Menis, cit și Zamfira- 
che execută zeci de aruncări la 
fiecare antrenament, totalizind 
circa 1000 pe lună. După o pre
gătire atît de îndelungată și de 
asiduă, simțim acum — din plin 
— nevoia concursului !

în altă parte a Capitalei, în 
parcul sportiv „23 August", pe 
terenul din vecinătatea turnului 
de parașutism, se găsește „fie
ful" aruncătorilor de ciocan, a- 
colo unde bilele de oțel zboară 
precum cometele. Zilele trecute 
i-am văzut la antrenament" pe 
doi dintre cei mai 
ai noștri la această 
dor Stan și Nicolrs 
sistați de un in-’." 
rul de 17 ani Mi ?!
runcător cu un gabarit impre
sionant : 190 cm și 95 kg.

Profesorul Constantin Mușat, 
„dascălul''
ne, 
foarte 
iarna, 
Piatra 
într-o 
Ungaria. Atît Stan cit și Bîndar 
se simt bine și nutresc speranța 
să treacă, în sfirșit, de 70 m și 
măcar unul să obțină baremul 
F.R.A. (72 m) pentru a fi se
lecționat in lotul pentru eam-

buni atleți
probă, Tu- 

: ”:Jar, a-
-’1, junio
ri oman, a-

ciocănarilor, ne spu- 
între altele : „Am lucrat 

mult și foarte bine, toată 
fie la București, fie la 
Arsă și, mai deunăzi, 
tabără de pregătire în

RIN CIȘTIGĂ „PREMIUL DE APRILIE"
să „umble* (tatr-o măsură ceva 
mai mare, otilian) la rezerva de 
secunde pentru a putea termina 
pe primul loc. Lista „lauxeațiior* 
a fost completată de Helis (scă- 
pind de galop, el șl-a dominat 
cu autoritate adversarii), VLăhița 
(foarte bine condusă de ~ 
Onache), Hebron (ciștigător ta
tr-o cursă ta care majoritatea 
concurenților nu și-au fugit va
loarea reală) șl Sibcia, ultima 
fructificînd „apatia- manifestată 
de aproape toți adversarii ei.

Rezultate tehnice : Cursa I: 
Galera (G. Niculea) rec. 1:32,7, 
2. Sutica. Simplu 2,50, ordinea 
13. Cursa a U-a s Turculeț (A. 
Braitovschi), rec. 1:35,6. X Fapta. 
2. Hebrea. Simplu 12. ordinea 38, 
event 33, ordinea triplă 337. 
Cursa a m-a s Otilian (Tr. Ma
rinescu) ^ec. 133,4, X Huria. 
Simplu X«3, ordinea 6, event 41. 
Cursa a IV-a t HeUs (M. ștefă- 
neacu), ree. 133,5, X tavan. X 
Laiăr. Simplu !,«#, ordinea 19, 
event 11. ordinea triplă 7X Cursa

s.

a V-a : Siminica (N. Simlon), 
rec. 1:2S,6, 2. Janulia. Simplu
2,90. ordinea «, event 29. Cursa 
a Vl-a : viăhița (S. Onache), 
rec. 138,0, 2. Epilog, 2. Marțian. 
Simplu 7,50, ordinea 54, event 
212, ordinea triplă 2,93. Cursa a 
vn-a s Hogar (G. Tănase), rec. 
1:30,5, 2. Heder, simplu 2.20, or
dinea 48, event 10, triplu cîștlgă- 
—- 362. Cursa a Vm-a : Rin 

Nacu), rec. 1:27,5, 2. Herma- 
3. Sacou. Simplu 5,40, ordl- 
28, event 13. ordinea triplă 
Cursa a IX-a : Hebron (G. 

. . 2. Palicar.
ordinea 33, event 

-------------- tripli 159. Cursa a 
X-a ! Sllicia (Nicolae L G.) ree. 
1:31,3, 2. Tîrpu. Simplu 13. ordi
nea 36, event 36. Pariul austriac 
«-< ridicat la suma de 62 216 tel 
șl a fost clștlgat (50%) de trei 
combinații cu șase cal a 15 369

lei fiecare. Report : 46 HI.

tor

nea
609.
Nlcolae) rec. 1:34,1, 
Simplu 1,60, 
17, ordinea

Gh. ALEXANDRESCU

reua
l

CAMPIONATE © COM
KSUZ\, ULTIMA ETAPA 
IN ÎNTRECEREA HOCHEiȘ- 

T1LOR JUNIORI
Penultima secvență din turneul 

final al ho cheiștilor juniori, con
sumată ieri dimineață la pati
noarul „23 August*, a constituit 
o etapa a... imaturilor de par
tidă. Astfel, in primul joc. 
Steaua a condus cu 1—4 după do
uă reprize, pentru ca, in ultima 
treime, S. C. Miercurea Ciuc să 
revină și să refacă incredibil 
handicapul, ba chiar să profite 
de degringolada bucureștenllox 
și să termine Învingătoare cu 
12—9 1 Cei mai eficace jucători : 
Csiszer (4) — de la câștigători,
respectiv Jumătate (3). In cea
laltă întîlnire — meciul vedetă 
al turneului — C. S. Școlar 
București a atacat dezlănțuit din 
start, dar a marcat... echipa Li
ceului nr. 1 Miercurea Ciuc, 
prin Orban, după un frumos 
contraatac. Avea să tie unicul 
gol timp de tacă 50 de minute, 
perioadă ta care sba patinat 
lent, iar pasele greșite au abun
dat. Cu 4 minute și 25 de se
cunde înainte de final. cînd am
bele formații păreau să acuze 
epuizarea fizică, a Început, de fapt, 
spectacolul ! Au egalat bucureș- 
tenii, prin Guțu ; tot acesta a 
marcat și după 32 de secunde, 
iar la poarta bravului Szigeti 
(Lie, 1) se desfășura un autentic 
asediu. Și cînd toată lumea ve
dea o desprindere a „școlarilor". 
Gall a restabilit egalitatea : 2—2 1

Astăzi. în ultima zi a compe
tiției, de la ora 8.45 : Lie. 1 — 
Steaua ' 
Ciuc.

e Cel de al IV-lea tur al se
riei secunde din Divizia A pro
gramează primele jocuri mtine 
pe patinoarul „23 August*. între
cerea, care are în momentul de 
față ca lider pe Dunărea Galați, 
se va încheia In ziua de 21 apr.- 
He, cu participarea echipelor 
Unirea Sf. Gheorghe. A.S.E. Sp. 
studențesc București, Avlnrul 
Gheorghieni, Tirnava Odor
Liceul nr. 1 M. Ciuc și Agro 
mia Cluj-Napoca.

PRIMÂV 
LA TIR
„Cupei 
și un 
cu arc

„CUPA

In cartaul 
s-a disputat 
curs de tor 
tort prezenți arcași 
reș, Aninoasa, Satu 
Napoca și de la O 
pești. Dintre rezultate 
loroase, se detașează 
al lui Victor Stănesc 
535 p la proba de 
a aparținea tot 
lată rezultatele 
ba de simplu KT 
L A. Robu 1 094 p, 
cu 1 093 p (ambii del 
3. M. Birzu (Voința 
1 036 p ; senioare, _
Chin 1026 p, X TcSâza' Preda 
1014 p (ambele de la Sănătatea 
Tg. Muireș), 3. Stela Feldereanu 
(A.S.A. Cluj-Napoca) 630 p. Da 
juniori au câștigat A. Urițescu 
(Minerul Aninoasa) eu 1 024 p șl 
Maria Grebur (Voința Satu Ma
re) ou 885 p.

La întrecerile de talere, pe 
primele tocuri s-au clasat: skeet 
<200 talere) : L S. Popa 1S7 t.

fl C.S. Școlar S.C.M.

Geo RAEȚCHI
Miercurea Ciuc s-au des- 
primeie jocuri ale unei 

„Cupei Speranțelor*,
• La 

făsurat 
noi ediții a .. _ . ..............
la care eu hiat parte 7 echipe 
de copii, Împărțite în două se
rii. lată rezultatele preliminare, 

Liceul nr. 1 M. Ciuc 
11—L eu

Î2—0, CU
C.S.S.

seria I
cu C.S.Ș. Rădăuți 
C.S.Ș. Cluj-îjapoca 
C.S.S. n București
H București eu C.S.Ș. Rădăuți 
15—9, cu C.S.Ș. Cluj-Napoca 
19—1 ; C.S.Ș. Rădăuți eu C.S.Ș. 
Cluj-Napoca 17—2 ; seria a n-a : 
A.S.E. Sp. studențesc București 
— Dunărea Galați 17—2, C.S.Ș. M. 
Ciuc — Dunărea Galați 10—0, 
AS.E. Sp. studențesc — C.S.Ș. 
M. Ciuc 2—2. Câștigătoarele celor 
două serii se vor întfinl în finală.

a Azi începe la Miercurea Ciuc 
turneul final al campionatului 
republican al juniorilor mid (ca
tegoria a n-a. 16 ană). Iau parte 
Steaua, C.S.Ș. Sf. Gheorghe, 
C.S.Ș. Galați, C.S.Ș. Suceava (se-. 
ria I), A.S.E. Sp. studențesc 
București. Liceul nr. 1 M- Ciuc, 
C.S.Ș. Rădăuți și Casa Pionieri
lor Brașov (seria a n-a).

DISC Șl CIOCAN
pionatcle de la Fraga. Vreau să 
vă arăt citeva cifre care spun 
multe... Astfel, Bindar a făcut 
genuflexiuni cu o bară încăr
cată cu 230 kg și a pus la piept 
165 kg. Anul trecut, in aceeași 
perioadă, el avea înregistrate 
210 kg și, respectiv, 150 kg. 
Creșterea aceasta sper s-o văd 
concretizată în rezultatele arun
cărilor sale. Tudor Stan a pro
gresat și el la fel de spectacu
los : 210 kg (de la 200 kg) la 
genuflexiuni, 150 kg la ridicarea 
la piept (140 kg — anul trecut), 
în privința lui Stan voi mai a- 
răta și faptul, important in fe
lul lui, că a crescut în privința 
greutății corporale, ajungînd as
tăzi la 103 kg. Timpul favo
rabil din luna martie ne-a per
mis un lucru de calitate la an
trenamente, fiind preocupați de 
îmbunătățirea tehnicii aruncă
rii. Zilnic, fiecare a executat cite 
40—50 de aruncări.

în ceea ce-1 privește pe Ro
man, atlet cu o viteză remarca
bilă, antrenorul Mușat crede 
va fi in măsură, în vară, 
întreacă recordul juniorilor 
(67,32 m) realizat, in 1973, 
Petru Lenghel, cu ciocanul 
6 kg.

Aruncătorii, precum se vede, 
își pregătesc cu migală perfor
manțele din sezonul de con
cursuri care bate la ușă !

Juniorul V. Suciu (U. T. A- 
rad), elev al antrenorului L Po- 
povici, autorul unui excelent 
rezultat (590 p) in proba de 
pistol viteză.
X A. Ostcr 186 t (ambii de la 
Vînă-torua Timișoara), 3. B. To- 
poiogeanu (C.S.M. Baia Mare) 
124 t ; trap (200 talere) : L A. 
Marinescu 186 t, 2. M. Ispasdu 
1B2 t (ambii de la Steaua), 3. 
M. Niculae (Olimpia) 173 t. Din
tre cel mai tineri țintașl cu puș- 
ca de vînătoare s-a remarcat 
Florin Baban (Olimpia Buc.) ca
re, la Juniori n, a stabilit un 
nou record 76/100 (vx. 75/100).

srwne

ÎNTRECERILE
Dl'lIMCA, LA CII1AJNA

(Urmare din pag. 1)

că 
să
II 
de 
de

Sala este plină. Pe saltele, 
luptătorii, copiii antrenorului 
Marin Stan, tinăr de aici, din 
comună, fac încălzirea. „Vă 
plac luptele ?“ — îl întrebăm pe 
omul de lingă noi. văzîndu-1 
preocupat de spectacol. „Cum 
să nu ! Am băiatul jiici, uitați, 
acela tuns scurt", 
frumos" 
„De-ați 
cu 1 el ? 
crește. 
Voiam 
crinologie'.
ăsta, Marin, și mi-a zis : „Dă- 
mi-1 mie, nea Ghețule, la lupte, 
și-ai să vezi !...“ Mi-a făcut om 
din el". Și Nicolae Ghețu își 
privește cu admirație feciorul,

„E dezvoltat
— adăugăm. Zîmbește. 
ști ce griji am avut 

Mi se părea 
că nu prinde 
să-1 duc la

dar a venit

că nu 
puteri, 
„endo- 
băiatul

ObiSI 
hold’ 
Schui 
fetă . 

Țomo, 
•Balaam, 
'’ioc 

ziei na- 
nesc : < 
nâtatea 
Politehr 
(teren 1 
Brăila 
Dinamo 
U.T.A. 

^trica Ti 
rsa^st» 
rești ta 
Steaua).

CA!
LA

BRAȘ 
După tax 
nică, în 
late, s-a 
mai bui 
greco-ro 
rea can 
ceastă < 
fost pre: 
n-au îm 
dar tine 
să dem< 
co-romar 
nose o 
Multi d 
aici au 
deja de 
eompetiți 
tire tel 
fel, cîțiv 
lari de î 
pregătire 
zentativ 
tar alții, 
lej (T. 
Schiess), 
derile se

Iată nt 
kg - N 
kg —3 
56 Kg - 
60 kg - 
talurgic : 
Cercel (Ș 
—D Grec 
Schiess i 
N. Amar
L. Matei 
V. Corne

Clasame
M. I.C.M. 
lare 34 ț 
M.M.P.G., 
Competiții 
bere.

„DAC
pe Teodc 
pe saltea 

în dru 
a comun 
școală. S< 
masă.
pii — 
materna ’ 
tul activi 
na — pe: 
țiuni în 
Ia munci 
lie C.AJ 
Rostește 
apăsat. Ș 
cum avea 
teren fru 
împrejmu 
nouă, apoi 
La intra 
fața vest 
litere ma 
panseluțe 
întrecerii» 
ea musai 
LTJ_< 
străduit s 
mai plăcu 
Ionel Vel

z^rzjvzJ j rr J

In luna aprilie, numeroase stațiuni de odihnă și 
neară își oferă ospitalitatea celor care-și petrec 
acum.

Pentru odihnă, în serii de 12 zile, cu cazarea
FILIALELE I.T.H.R. din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 
35, Bd. Republicii nr. 4 și 68 șl Cal. Griviței nr. 140, pun la 
dispoziție locuri la Balvanyos, Borșa, Breaza, Bușteni, Cheia, 
Crivaia, Izvoarele, Predeal, Semenic, Stina de Vale, iar cu 
cazarea în hoteluri la Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, 
Tușnad.

Pentru refacerea sănătății, se pot trata diferite afecțiuni 
— la Amara, Balta Albă, Bălțătești, Herculane, Lacu Sărat, 
Malnaș. Pucioasa, Slănic Moldova și Vîlcele — sejurul fiind 
asigurat in vile. Tot pentru tratament — serii de 18 sau 
20 zile se pot obține locuri în hotelurile din Căciulata, Mo- 
neasa, Tușnad și Sovata.

Este de reținut că pentru stațiunile in care se oferă locuri 
de către filialele de turism bucureștene, valorificarea se 
face în pensiune completă (masă și cazare), in condițiile ta
rifelor prevăzute la fiecare stațiune. Locurile de tratament 
se obțin numai în baza recomandării sau fișei medicale, ea 
care turistul este obligat să se prezinte in stațiune. Pwe- 
sorii biletelor de odihnă și tratament beneficiază de 5*7. re
ducere la transportul cu mijloace LT.A. și C.F.R. la trenuri 
de persoane pentru călătoria dus-intors la orice clasă.
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MÎINE SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A

*i 23 aprilie, 
:ului sportiv 
jlă, ele vor 
sute rachete
Pină acum, 

Lparaa. prin- 
R_D. Germa- 
u alături de 
MEi, T. Ar- 
* Christiane 
fi reprezen- 

4rov, Ștefan 
va și Marina 
jaria var sosi 
u Sirakd, Ju

ra Fodor. Se 
te confirmări 
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Constructorul 
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tetefoc). 
soeri, dumi- 
din locali- 
usete celor 
vi la stilul 

desemna- 
jL La a- 
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curenți, care 
de 19 ani, 

împiedicat 
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noastră cu- 
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i prezenți 
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experiență 
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otulul repre- 

D. Grecu), 
ca acest pri- 
Matel. W. 

K d ia vc-

școlari : c 
egava) ; u 
f (Reșița) ; 
n (Brașov) ;

(Liceul Me- 
— — T.

7» kg.
B kg 
ae.) ; 
» kg
: n 

i : *7
+ « 

»>.

ke 
kg 
kg

L 
popu- 

- » P. 4. 
MIM. U p. 
la lupte H-

le

i TRANCA

I SA TRAGEM 0 LINIE ȘI SA ADUNAM...
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

A trecut turneul, se apro
pie meciul de la 3 mai, cu 
Bulgaria, din Campionatul Bal
canic. Oricît am 
cap numai turnee 
diale și europene, 
pierderea ultimei 
trecerii balcanice 
rău și atunci, după victoria in
suficientă, cu 3—2, din partida 
retur cu reprezentativa bulga
ră, au încolțit primele gtaduri 
ale revanșei, 
zintă

Ce 
garij 
gării 
cui _
Franța, echipa noastră a ratat 
și ea „Mundialul", premianta 
grupei fiind Spania. Ca și noi, 
și bulgarii, ambițioși ca 
deauna, sint puși pe fapte 
Ca șl noi, și bulgarii aj 
un turneu sud-american 
cu Argentina, 1—1 cu 
0—3 cu Mexic). Ca și noi, șl 
bulgarii vor căuta să ia la 3 
mai o opțiune serioasă pentru 
cîștigarea - - - • - -
Concluzia ? 
superioară 
la sfirșitul 
cumpărăm 
antinevralgice 
După cum bine știm, s-au 
văzut asemenea tatirnplări, 
încă nu prea departe, d 
toamna trecută...

Aceasta fiind situația, să 
gem o linie și să adunăm 
ce poate fi adunat după 
neul franco-argentinian. __
mul jucător ciștigat pentru e- 
chipa națională — Răduleseu, 
de la Sportul studențesc. Con
duce excelent mingea, e com
bativ, e tehnic, e inimos, vrea 
să ajungă un fotbalist de ta
lie internațională și dacă Iși 
va păstra seriozitatea, modestia, 
conștiința de băiat 
antrenamente și la 
ajunge.

Alți doi jucători 
cut pași mari spre 
tivă — Răducanu șl Mehedin- 
țu. Cel mai bun jucător de pe 
teren la Rouen, Răducanu are 
în mare parte pe conștiință go
lul 2 la Buenos Aires, ctad por
tarul nostru discuta cu „zidul", 
cu apărătorii care îl alcătuiau 
adică, iar Passarella — „.nea
tent la dialogurile lui Răduca
nu — a șutat și a marcat.

Lăsind gluma deoparte, vrem 
să-i atragem atenția lui Rădu- 
eanu că glumele luț ne-au 
costat cam multe goluri ta ul
timii 5 ani. încă o glumă la 3 
mai și Rică are toate șansele 
să le vorbească despre echipa 
reprezentativă doar copiilor...

Muncitor, serios, devotat, ma
re luptător, timișoreanul Mehe- 
dințu poate juca oricînd în na
țională pentru că este un fot-

avea noi în 
finale mon- 
nu uităm că 
ediții a ln- 
ne-a usturat

Ocazia se pre- 
în a treia zi a lui mal. 
au făcut, între timp, bul- 
și ce am făcut noi ? Bul
au ratat „Mundialul", 10- 
I în grupă ocuplndu-l

in tot- 
mari, 
tăcut 
(1-3 

Peru.

trofeului balcanic. 
Să nu privim eu 

îngăduință o partidă 
căreia s-ar putea să 

întreg stocul de 
din farmacii.

mal 
fi

muncitor la 
meciuri, va

care au K- 
reprezenta-

1“ DAU FRUMUSEȚE
de antrenor
xa sportivă 

»i pe la 
și tenis de 

a mulți co- 
fgsorul de... 
'licu, sufle- 
re la Chiaj- 
t multe ac- 
!• Unii sint 
, ta solari- 
ta stadion", 

rtadion mai 
motiv, după 
tatăm. E un 
spăt trasat, 
1 de sirmă 
ird“ de pomi, 
ădinița din 
ie scris cu 
lbăstrele și 

„Daciada".
oi. ^vem 
erii de la 
și ne-am 

n cadru cit 
xplică prof.

Ne gindim la cuvintele pri
marului : „Este o zi obișnuită, 
a muncii și a sportului". Fru
moasă zi, cu toate că cerul a 
fost acoperit și a bătut un vint 
neastîmpărat și rece.

BRAȘOVENII SAB ADAPTAT
(Urmare din pag. I)

la „sosire" în jurul orei 23. În
vingători au fost : Iullu Dopo- 
văcz (cat. 17 ani), Karl Fritsch 
(cat. 19 ani) — ambii de la Rul
mentul și Teodor Sava (Voința), 
la categoria peste 25 ani.

în sala de scrimă a clubului 
Tractorul, tot sfmbătă, s-au dis
putat întrecerile pentru etapa 
județeană (seniori) la spadă d 
sabie, cîștigate de Mircea Man- 
due (la spadă, cu 5 victorii) d 
Șerban Vlad (la sabie, cu 4 vic
torii), ambii de la Tractorul.

Sala de sport de pe colina Uni
versității a găzduit „examenul" 
de centuri la karate. Aproape 
IM de eoncurenți din mal multe 
centre din țară au reușit să-d 
schimbe culoarea centurilor avu
te pînâ la acest concurs.

Vigu fi stopează pe impetuosul Houseman. In planul doi, Sătmă- 
reanu. Secvență din partida Argentina — România

balîst sigur, pe care poți în
totdeauna conta.

Deși a evoluat doar la Rouen 
(și înainte ta Istanbul), Ștefă- 
aesca râmi ne după opinia noas
tră candidatul nr. 1 la postul 
de libero. Anticipează mai bine 
faza .timpului doi", e mai lim
pede, mai sigur și mai disci
plinat în joc decît Sătmărearru. 
La rindul său, Sătmăreanu, apă
rătorul nostru cel mal puternic, 
jucătorul care 4a ta piept" valu
rile tuturor atacurilor adverse, 
luptind pînă la ultima picătură 
de energie, are pe conștiință go
tul 1 de la Buenos Aires, elnd 
adversarul pe care trebuia sâ-1 
marcheze, Passarella, renumit 
pentru jocul său excelent cu 
eapul, a venit din propria-i a- 
părare și a marcat, exact așa 
cum 
Iar Sătmăreanu nu era 
.omul său".

Vorbind despre fundașii 
rali, nu credem că există 
ceasta oră contracandidați 
tm Cheran și Vigu.

Referindu-ne la mijlocași, 
vom spune că Romilă este 
în momentul de față jucă
torul care muncește cel mai 
mult in echipă. E pe tot 
terenul, ctar efortul maxi
mal li subminează, se pa
re, luciditatea in momente foar
te importante (cum ar fi șutul 
la poartă). Boloni rămîne un 
excelent mijlocaș apărător, cel 
mai bun poate din lotul națio
nal. tachizînd foarte bine cu-

se prevedea, cu capul— 
lingă

late- 
la »-
pen-
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După o întrerupere de 16 zile, campionatul Diviziei A se 
reia mîine, ctad sint programate jocurile etapei a 24-a. Iată 
cele 9 întîlniri :
Iași;
Ploiești : 
Reșița : 
Constanța 
Bacău : 
Oradea :

Timișoara : 
București : 
București:

POLITEHNICA — F. C. OLIMPIA 
PETROLUL — F. C. ARGEȘ 
F.C.M. — UNIVERSITATEA CRAIOVA
FOTBAL CLUB— A. S. A. TG. MUREȘ 
SPORT CLUB — U.T.A.
F. C. BIHOR — SPORTUL STUDENȚESC 

(meci televizat în întregime)
POLITEHNICA — CORVINUL 
DINAMO — JIUL
STEAUA — C. S. TÎRGOVIȘTE

Toate partidele vor începe Ia ora 16,30. g
g 5

Testele fizice și tehnice

UN PRIM PAS SPRE CREȘTEREA
RESPONSABILITĂȚII JUCĂTORILOR •

loarele ta fața fundașilor cen
trali, dar este mai slab ta fa
za ofensivă, unde un Muițescu 
sau un Beldeana sint, credem, 
mai apți decît el, ceea ee ne 
duce cu gindul că la meciuri
le jucate acasă, pe terenul pro- 

aceștia din urmă — ca 
au un 

valo-

priu. 
ți Dobrin, dealtfel, — 
atu incontestabil asupra 
rosului jucător din Tg. Mureș. 
Despre Rădulescu, el trebuie, 
zicem noi, să intre in orice fel 
de „11“ care se aliniază la a- 
ceastă oră. Iordănescu a făcut 
• repriză — a 
ti la Buenos 
de acolo, nu 
națională.

Ajungind la 
aici trebuie operat 
Dacă dă semne convingătoare 
de reviriment și de angajare ta 
joc, Duda Georgescu iși are 
primul locul. Dacă nu, este o 
greșeală să fie selecționat doar 
numele lui! Lingă Dudu îi vedem 
pe Bălăci, pe Zamfir, pe Crișan, 
pe Marcu, pe Manea (de la 
Rapid), pe Paraschivescu (de la 
Steagul roșu), un vîrf care 
bate cu orice apărare, 
Dorn Nicolae (de la F. 
Argeș). încercați-1 ți pe 
cești jucători, stimați i 
trenori. Incercați-i o dată, 
două ori, de trei ori, n-aveți 
decît de 
tigat are 
mânesc. 
aprioric.

i

doua — excelen- 
Aires. In forma 
poate lipsi din

atac. credem că
cu... sita.

: se 
pe 
C.
a- 

an- 
de

cîștigat. Cum de cîș- 
mai ales fotbalul ro- 
Nu dați verdicte 

încercați-i !

Marius POPESCU

ȘTIRI, JOCURI AMICALE

Gtera dintre problemele de mere 
octvow^ate — in prinud riad aceea 
a modului cum wu pregătit și cuc 
e-au prezentat la trecerea probelor 
fizice și tehnice componențn tatu 
rilor divuionore A - ou combtuit o- 
biectul unei ședințe de lucrj foarte 
eecesorâ fi. am coowga noi. opeeo- 
fcwă. țfoufo de F.R.F. cu cooducâfo- 
m de efoburi și antrenorii dtn D»- 
▼izia A. Să notăm p-ezer.țo în bfoc 
e cefor cofwocați — absențe'-e wxk 
entrenorf de fo Sportul studențesc fi 
F. C Bihor fiind datorate plecării 
acestora U» turnee cu echipele foc. 
Un referat al F.R.F. a prezentat suc
cint aprecieri asupra operațiunii 
atestării jucătorilor ca și unele coo- 
siderații privind desfășurarea primei 
părți a returului. Am reținut seno- 
zHotec pene-ară cătată față de 
acțiunea trecerii p'obelor fizice fi 
tehnice, cu unele minusuri ©ore au 
reieșit chiar din mosurite focte de 
forul de specioHtate față de wefo- 
depfinirifo de barem uri pe care 
le-am publicat în ziarul de «îmbăta. 
La oa pi totul ,,evidențieri'- o subliniere 
specială se cuvine întregului fot de 
ta S. C. Bacău — unul dintre cete 
moi tinere din Divizia A — pentru 
îndeplinirea exemplară a probelor. 
Menționăm că clubul băcăuan este 
singurul care a prezentat întreg e- 
fectivul de 20 de jucători ta prima 
,,se$4«ne- a probelor. In privința 
desfășurării campionatului. referatul 
FJLF. s-a oprit asupra INSUFICIEN
ȚE* SALE VALORICE, mai cu seamă 
ta capitolul tehnico-tactic, situație 
care a făcut ca multe dintre partide

• ÎN „CUPA ROMÂNIEI", 
MECIURILE STEAUA — POLI
TEHNICA IAȘI ȘI S.C. BA- 
CAU — F.C. ARGEȘ, LA GA
LAȚI și buzău. Aceste două 
partide din cadrul optimilor 
.Cupei României" se vor dispu
ta la 19 aprilie la Galați șl Bu- 
zâu, celelalte șase jocuri urmtad 
«* se desfășoare, după cum am 
mai anunțat, la București 
(U.T.A. — Petrolul), Sibiu (Uni
versitatea Craiova — Industria 
strmel Ctmpia Turtii), Cluj-Na- 
poca (Corvinul — Olimpia), Bră
ila (Dinamo — FX. Constanța), 
Pitești (F.C. Bihor — F.C.M. Ga
lați) șl Ploiești CPoBtehalca Ti
mișoara — F.C. Brăila).
• „POLI" TIMIȘOARA — U- 

NTVERSITATEA CRAIOVA •—4. 
Gazdele au beneficiat de • lo
vitură de la 11 m (min. 71), pe 
care a executat-o Dembrovschl, 
dar portarul Lung a apărat. (C. 
CONSTANTIN — coresp.).
• PETROLUL PLOIEȘTI — O-

LIMPIA SATU MAUR 1—4 (4—4). 
A înscris Toporan (min. 54) For
mații "" 
Mirzea 
roită, 
maciu, 
por an, __ _____ ________
Constantin, Stanciu șl Angelescu; 
OLIMPIA : Feher — Popa, Mar- 
eu, Ghemcean, Bocșa — Sabău, 
Kaizer, Bathorl n — Mureșan, 
Hațeganu, Helvel. Au mal fost 
folosiți: Pinter ri Mathe. (L tA- 
NASESCU — ooresp.).
• U.T.A. — F.C. CORVINUL

3—0 (2—0). Arădenii au avut
permanent Inițiativa, fiind supe
riori din toate punctele de ve
dere (deși nu l-au avut ta teren 
pe Cura, Domide, Leac, Nedelcu

n șl Tisa). Golurile au fost 
marcate de Broșovschi (mta. 7, 
din 11 m), Vaczi (min. 19) ri 
Butaș (min. 72). Formațiile fo
losite ; U.T.A. : lorgulescu — 
Gașpar, Kukla, Gal, Giurgiu — 
Bedea, Schepp, Broșovschi — 
Tfrban, Vaczi, Coraș. Au mai ju
cat : Jlvan, Bitea, Bubilă ri Bu
taș : F.C. CORVINUL : Bologan
— Niculescu, Gălan, Mierli, Mi- 
eulescu — Dumitriu IV, R. Nun- 
welller, Petcu — Cassai, Agud, 
Nicșa. Au mai fost tatosiți : I. 
Gabriel, Georgescu, Bucur și Vă- 
etuș. (I. IOANA — eoresp.).
• CLUBUL SPORTIV AL AR

MATEI, STEAUA, anunță că, ta- 
eeptad de astăzi, la casele obiș
nuite, s-au pus ta vtazare bile
tele de intrare la meciul Steaua
— C.S. Tirgoviște, care va avea 
Joc mîtae pe stadionul din bd. 
Ghencea.

să se plaseze ta nivele scăzute, ca 
întreg campionatul sâ aibâ o desfă
șurare contradictorie! cu dese fluc
tuații de comportare ale participan
telor. Observația întărește concluzia 
probelor fizico-tehnice și anume eâ 
marea majoritate a Jucătorilor s-au 
arătat deficitari ta capitolul tehnic. 
Și, să notăm, gradul de dificultate 
ai probelor s-a situat ta minimumul 
cerințelor. Ceea ce demonstrează că 
atît întreaga pregătire sub raport 
tehnic a jucătorului, încă de la co
pii și juniori, prezintă rrvuhe deficiențe, 
după cum și procesul de instruire 
ta nivelul performanței vădește 
mu’te carențe.

Discuțiile care cu urmat, cv par
ticiparea conducătorilor și antrenori
lor dta prima divizie, ou subliniat 
— ca o trăsătură esențială — câ, 
pentru prima oară în activitatea fot
balului românesc, prin oceste exa
mene de atestare în mod centra
lizat și organizate direct de F.R.F., 
jucătorii au simțit responsabilitatea 
lor, obligațiile de sportivi de per
formanță. „Propun ca această ates
tare sâ aibă foc mai departe ta 
București, sub directul control al 
FJl.F., chiar dacă acțiunea presupune 
anele eforturi financiare spunea an
trenorul Angelo Niculescu. Pentru ca 
•le arată in mod obiectiv posibHi- 
tâțile fotbaliștilor eare sînt direct 
responsabili și interesați de trecerea 
tor ta cft mai bune condiții, dacă 
vor să rămînă in prima scenă a 
fotbalului1*. Idee© aceasta a fost re
luată de majoritatea tehnicienilor,

probind că — chiar dacă mulți ou 
pririt-o ta început cu neîncredere 
— acțiunea atestării nu poate decSt 
să folosească creșterii bagajului do 
cunoștințe fi resorte ale jucătorilor.

Menținind în centrul discuțiilor 
problema ta ordinea zilei, ATESTA
REA, antrenorii au relevat și o serie 
de alte aspecte legate tot de munca 
de instruire, de educație, etc. te 
amtatim pe cele mai importante 
dintre ele. Nu sint lucruri noi, dar 
•ie merită toată atenția — tocmai 
de aceea — în apropiata plenară a 
Coau totului federal ele trebuind 
să-și găsească o rezolvare.
• „Ultimele promoții au prezentat 

foarte puține elemente de valoare. 
Juniorii suit o ilustrare elocventă a 
ocestei situații. Se impune o REVI
ZUIRE A PROCESULUI DE INSTRUIRE 
LA COPH $1 JUNIORI, ca și găsirea 
unor forme organizatorice adecvate 
necesităților antrenamentului modern1- 
Valentin Stănescu) * „Profilul mo
ral ai jucătorului este hotărî tor pen
tru reușită in performanță. Din pă
cate, de jos, chiar de ta juniori lu
crurile nu sint în ordine, promovă
rile neținind seama de scăderile da 
ordin educativ ale tinerilor jucători” 
(ton Motroc) • „in campionat se 
observă un ciștig sub raportul anga
jamentului, al capacității de efort, 
deși a ceasta angajare este uneori 
confundată cu duritatea, situație !■ 
care și aprecierile diferite de arbi
traj creează confuzii (mai ales în 
funcție de echipe, gazde sau oaspe) 
Cartonașele galbene se dau fie prea 
ușor, fie cu greșită zgîrcenie, așa că 
ar fi bine ca aceste cartonașe să 
fie trecute in foaia de arbitraj nu
mai după o consultare cu observa
torul federal** (N. Proca) a „Ca 
testarea trebuie mers pinâ la capăt, 
Indiferent de cine este vorba** (Gh. 
Ota) a Lungile întreruperi ale cam
pionatului provoacă dereglări se
rioase, mai ales că echipele nu au 
un calendar corespunzător în aceste 
perioade. La promovare in loturile 
divizionare A sâ fie obligatorie tre
cerea testelor*** (1. NunweiHer) a 
„Opinez pentru teste îmbunătățite, 
pleci nd. de ta realitate** (Troian to- 
nescu) a* „Problema întocmirii din 
vreme a calendarului competițiortal 
din viitorul sezon este esențială In 
munca conducerilor de club** (C. 
Costinescu) a „Reușita testării cen
tralizate demonstrează utilitatea unor 
asemenea acțiuni. Din păcate, pe 
planul instruirii se constata ne res
pectarea ciclurilor indicate de fe
derație. Se impune reactualizarea 
muncii de îndrumare și control. Ca 
fi restructurarea corpului de obser* 
vatori federali. Desființarea campio
natului de tineret-rezerve a fost e 
măsură pripita și, cum se vede 
acum, nefolositoare fotbalului** (M. 
Bârsan — șef de lucrări fa I.E.F.S.).

Sînt, așa cum spuneam, doar d- 
teva dintre cele mai acute probleme 
ate activității fotbalistice care preo
cupă pe conducătorii și tehnicienii 
din primul eșalon competițional.

Eftimie IONESCU 
Stei ian TRANDAFIRESCU

utUizate : PETROLUL :
— Dumitrescu, Botir, Ne- 

Butufel — Dobrescu, 81- 
Fl. Nicolae — Plsău, To- 
State. Au mai Jucat :

MARTORI
Derbyul clujean In zece puncte

această 
lotbalul

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
HI. Steaua — C. S.
IV. S.C. Bacău —

T’Se mtlne 
meciuri ale 
intre care 
de M Con

ors- 
Tg.

C. Argeș șl 
■ lupta pen- 
ictul eu Po
ți Steaua, 

stat șl jo- 
ropene care

Olimpia
1
1

V. Politehnica Tim. — Corvi
nul i

VI. Petrolul — F.C. Argeș 1
Vn. F.C.M. Reșița — „U" Cra

iova X.2
Vi ii. F.C. Constanța — A S a.

Tg. Mureș ' 14
IX. F. C. Bihor — Sportul stu

dențesc l.X
X. F.C. Bruges — Juventus 14
XI. F.C. Liverpool — Borussia

Mânchen. 1
XII Austria Viena — Dinamo 

Moscova LX
XIII. c.F. Barcelona — PJS.V. 

Eindhoven 1

Tragerea excepțională Loto 
astăzi va avea loc la Casa 
cultură a sectorului 1 din 
M. Emlnescu nr. *>. M ora

de 
de
n.

Rezultatele tragerii vor fi 
transmise la radio d televiziune 
In cursul serii.

• Cluj-Napoea străbate 
perioadă de regăsire eu 
pe care au parcurs-o sau o par
curg Timișoara, Tîrgoviște, Plo- 
leștiul, Buzăul, Galațiul, Baia 
Mare, Rimnicu vncea etc. foste 
centre divizionare A, revenite ta 
prima divizie sau foste orașe cu 
echipe ta „A", foarte aproape de 
pragul campionatului nr. 
vizia B reprezintă — deci — un 
veritabil „tratament" de revitala» 
zare a interesului pentru fotbal' 
• La penultimul joc pe care 
l-am văzut la Cluj-Napoca — un 
meci al Iul „U« ta Divizia A — 
»-au vtadut 950 de bilete !... •
La derbyul de alaltăieri, „U“— 
C.F.R., pînă vineri la amiază se 
vtaduseră 26 000 1 • Numărul
spectatorilor rămași fără bilete, 
ta afara impozantului stadion 
Municipal, este apreciat la șapte 
mil I • La ora 9, nici un loc 
nu mai era liber în sectoarele 
tribunelor și peluzei • Excelen
tă inițiativa C.JJE.F.S. de a pre
zenta, ta -- ------ ------- -- “
admirabilă 
sporturilor 
strațil de 
haltere, 
lism ; _ ______
desfășurat In fața a peste 30 000 
de spectatori pînă la ora ctad 
eele două echipe au Intrat ta te
ren — ■ fost o splendidă Invita
ție la sport • Marele derby clu
jean a prilejuit șl inaugurarea 
unei excelente tabele electrice de

1. Di-

cadrul „Daciadei", o 
trecere în revistă a 
clujene, cu demon

box, atletism, scrimă, 
gimnastică, aeromode- 

fntreg acest program —

MECIURI-CHEIE
scor, realizată cu cheltuieli mici 
și prin munca patriotică a unui 
grup de tehnicieni și ingineri de 
la Institutul de cercetări pentru 
tehnica de calcul (în frunte cu 
Petru Meer. Stelian Scurei și 
Dumitru "—'— ~
Joc. La 
cil să _
exprimat de numărul de 
1« feroviarii, 9 studenții, 
a superiorității deținută 
meci de echipa antrenată 
Ștefan Onisie. C.F.R.
foști divizionari A
cu un joc mai matur și mai e- 
nergic, ni i-a părut mai bună (la 
ora derbyului) decît foarte tî- 
năra și noua echipă închegată de 
fostul coechipier, de Ia C.C.A., al 
lui Onisie, P. Moldoveanu • Su
bliniem spiritul general corect 
de disputare a șanselor. Aceeași 
observație, valabilă și pentru su
porteri. Un cuvînt în plus des
pre corul și orchestra simpati- 
zanților „alb—negrilor** al cărui 
program muzical este îndemn la 
sportivitate și corectitudine • 
Grea misiunea arbitrului C. Băr- 
bulescu față de tensiunea în care 
începuse meciul. Calmul „cava
ler al fluierului" bucureștean i-a 
făcut față cu succes. (Ef. I.)

Crețu) a 
elementele 

adăugăm pe
Despre 
croni- 
acela 

șuturi : 
dovadă 

In 
de 

., cu șase 
în formație,

Nici cu ajutorul Tlntulnl
Intilnirea dintre Portul Con- 

■tanța Gloria Buzău, liderul 
seriei L ■ fost pasionantă, dar, 
ca atitea alte partide din divi
zia secundă, ■ scos tn evidentă 
o mare carență : Insuficiența șu
tului la poartă. A bătut puternic

ÎN DIVIZIA B
vîntul, câte o repriză acesta fi
ind un avantaj prețios pentru 
ambele formații. Dar jucătorii 
n-au știut sâ profite de acest 
„aliat", șuturile realizate în 90 
de minute puțind, fi numărate, 
pentru fiecare echipă, pe dege
tele unei singure mîini. După 
pauză, buzoienii au încercat de 
vreo 2—3 ori poarta de la dis
tanță, apoi au neglijat și ei a- 
cest lucru. Așa se face că în 
mare parte, în atac, totul s-a 
rezumat la combinații sterile șl 
la centrări înalte, pe care por
tarii Cristian și Cornățeanu le-au 
cules cu regularitate și cu des
tulă ușurință. In aceste condiții 
nu trebuie să mire pe nimeni 
că echipa gazdă, realmente, nu 
a avut nici măcar o singură o- 
cazie de gol.

în mijlocul unui interes deo
sebit (stadionul a fost arhiplin), 
a apărut ca surprinzătoare indi
ferența organizatorilor, mai ales 
în privința propagandei sporti
ve, a cadrului sărbătoresc ce se 
cere la o competiție sportivă. Pe 
stadionul Portul au fluturat doar 
steagurile Clubului buzoian, a- 
duse de suporterii acestuia. Apoi, 
spiritul gospodăresc ar trebui 
extins și în privința reparării ji 
completării gradenelor de pe 
tribunele de beton, ca și în spo
rirea numărului oamenilor de 
ordine, oare să-i fi pus la punct 
duminică, de pildă, pe cîțiva hu
ligani, care au încercat să se 
răfuiască cu spectatorii din
Buzău pentru simplul fapt că a-
ceștia lși susțineau echipa în
modul cel mai sportiv, (Al. CJ



ECHIPA MEXICANA MIINE
VOR FI DESEMNATEFINALISTĂ LA C. M. DE JUNIORI

IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
irava — 72,50 p și Barcelona — 
70,95 p. Un frumos succes a 
obținut gimnasta româncă Alina 
Goreac, învingătoare la indivi
dual compus cu 37,95 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Elena Golovatenko (Tbilisi) — 
37,50 p, Anca Grigoraș (Bucu
rești) — 37,35 p, Alenka Zupan- 
ciei (Liubliana) — 36,80 p, Ro- 
dica Sabău (București) — 36,55 
p, Radmila Zamanova (Ostrava) 
— 36,40 p. etc. în concursul 
special pe aparate. Alina Go- 
reao a ocupat primul loc la 
sol, cu 19,50 p, iar Anca Gri
goraș a terminat învingătoare 
la paralele, cu 19,20 p.

ECHIPA ROMÂNIEI LA TUR- 
NEUL DE CALIFICARE PENTRU 

C.E LA BASCHET

; Echipa feminină de baschet
■ a României care va parficipa la 
. turneul de calificare pentru 
' campionatele europene a plecat 
■in Israel. La întrecere vor fi 
[prezente formațiile Israelului,
■ României și Olandei, 
* două clasate obținînd
de a juca la C.E. din 

SAu făcut deplasarea : 
Duțu, Rodica Goian,

primele 
dreptul 

Polonia.
Liliana 

. . Ștefani»
Giurea, Maria Roșianu, Maria
na Andreescu, Diana Bălaș, 

’Ana Aszalos, Magdalena Sze- 
kely. Elena Filip, Alexandra 
Leabn, Alexandrina Bară, Ilo
na Chvatal. Antrenori : Sigis
mund Ferencz și Grigore Coa- 
tescu.

Bratislava : TREI LUPTĂTORI 
l PE LOCUL I

& La Bratislava s-au încheiat 
(întrecerile concursului de lupte 
libere la care au participat 
sportivi din Bulgaria, Cuba, 
[Polonia, România, Ungaria fi 
■ Cehoslovacia. Luptătorii români 
fau cucerit 3 locuri întîi prin 
■Ion Arapu (52 kg), Emanoll 
(Radu (62 kg) și Tache Drăguț 
f(68 kg). Andrei Ianko a ocu- 
[pat locul doi la cat. +100 kg.
■Varțovia : ÎNTRECERILE SÂRITO- 

RILOR DE PE TRAMBULINA

La Varșovia, la campionatele 
'de sărituri în apă ale Poloniei, 
au participat sportivi și spor- 
Stlve din 5 țări, printre care și 
România. în proba masculină 
de platformă pe primul loc s-a 
(dasat Aleksandr Demur* 
[{U.R.S.S.) cu 484,05 p. Con- 
(icurentul român Alexandru Bs- 
aiu a ocupat locui 4, cu 419,® 
p. în proba feminină de tram
bulină (3 m), ciștigată de Ildiko

P. 
pe

Morte Carto: NĂSTASE
RIAC LA START

Șl Ti-

turneul 
de la 

i probele 
_____  european 
de primăvară. în primul tur, 
Ilie Nâstase 11 întilnește pe 
iugoslavul Z. Franulovid, 
Ion Tiriac pe francezul 
Proisy. Printre participant! se 
numără G. Vilas (care-și face 
reintrarea), R. Ramirez, M. O- 
rantes, V. Gerulaitis, _D. Stock- 
ton, K, Rosewall, 
Rezultate din ultimul 
întrecerilor preliminare : 
bender — Parun 6—1, 
Ocleppo — Beerman
6— 4 ; Pinner — Hrebec
7— 4.

• în finalele turneului 
nin de la Milano : Helen An- 
llot — Mariana Simionescu 
6—3, 5—7, 6—4 ; Anliot, Gre
gory — Marzano, O'Neil 6—2, 
6—4.

S-a dat startul in 
internațional de tenis 
Monte Carlo, una din 
clasice ale sezonului <

iar 
P.

W. Fibak. 
tur al 

Fass- 
6-2;
7—5.
7-8,

femi-

ACUM LA „EL MUNDIAL“ !
Reprezentativa Mexicului va fi 

prezentă la „El Mundial* pentru 
a 7-a oară șl dintre performan
țele ei din palmaresul edițiilor 
precedente se numără calificarea 
în sferturile de finală (In 1970) 
când „Vara aztecilor” a fost 
gazda competiție!.

Ce se poate spune despre ac
tuala reprezentativă a Mexicu
lui 7 Prin prisma ultimelor rezul
tate, de cind la cirma echipei 
naționale a venit tinărul antre
nor Josă Antonio Roca, apre
cierile stat pozitive. în 1977 e- 
chipa mexicană a susținut 11 
partide din care n-a pierdut declt 
una. Tot anul trecut, fotbaliștii 
mexicani au terminat la egali
tate (3—2) cu deținătoarea tit
lului. reprezentativa R. F. Ger
mania, și a dispus cu 8—8 (I) de 
formația elvețiană Grasshoppen 
Zurich, actuala semifinallstă a 
Cupel U.E.F.A. După acest med, 
reputatul antrenor Helmut Joha
nn esen a exclamat : „Am fost 
învinși la acest scor incredibil 
deoarece nu ml așteptam la vi
teza debordantă, la ritmul Infer
nal Impus de adversari timp de 
J» de minute, la tehnic* șl tac
tic* lor mult îmbunătățită”.

Are Josă Antonio Roca vreun 
„secret” al acestor succese, con
firmat st recent ta meciul cu 
Bulgaria (3—0) T Se poate spune 
că da t Ha avut curajul să 
promoveze ta prima echipă ma
joritatea Juniorilor care anul tre
cut, evolulnd ta reprezentativa 
Mexicului (dintre aceștia cităm 
pe Lopez, Zarza, Medizaval, Lu
go), s-au calificat ta finala pri
mului campionat mondial de 
juniori, pierztnd partida decisivă, 
cu U.R.S.S.,doar tn urma lovitu
rilor de la 11 metri 1 Așa se ex
plică faptul că vîrsta medie a 
selecționatei care va fi prezentă 
la „El Mundial” este de 22 
ani I Va fi cea mal tlnără 
prezentattvi aliniată la C.M. 
Argentina.

Reprezentativa mexicană 
va continua pregătirile Intre 24 
aprilie și I mal ta Europa, unde 
va tatuai echipe vest-germane 
de club, selecționatele Finlandei, 
Spaniei șl Bulgariei. „știm că 
states* latr-e grupă foarte grea 
— cu R. F. Germania, Polonia, 
Tunisia — spune antrenorul 
Roca, dar calificarea noastră la 
grupa semifinală este posibilă”.

de 
re
diu
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TUNISIA-PENTRU PRIMA DATĂ IN TURNEUL FINAL AL C.M.

FINALISTELE
IN CUPELE EUROPENE

IKelemen (Ungaria) — 377,50 
(Daniela Cojeanu s-a situat 
3ocul 6.
Uublkma : DUBLU SUCCES 
ț GIMNASTELOR
| Competiția feminină de gim- 
'nastică de la Liubliana s-a ta- 
■'cheiat cu victoria echipei ora
șului București, care a totali
zat 75,20 p, fiind urmată de se
lecționatele orașelor Tbilisi — 
73,75 p, Liubliana — 72,55 p, O>- 

j

TRAGEREA LA SORTI 
PENTRU C.M. DE VOLEI

AL

TELEX
t AUTO O ,,Memorialul Jira
■ Clark”, desfășurat la Hockenheim, 
‘a revenit italianului Bruno Gla- 
[ cornelii (pe mașina „March— 

cu o medie orară de 
202,710 km.

i BASCHET • In turneul mas
culin de la Chapel Hill (Carolina 
de Nord) : S.U.A. — iugoslavia 
80—83 (48—44) ; U.R.S.S. — Cuba 
108—78 (53—37). La Lexington :

i Iugoslavia — Cuba 98—80 (54—38) 
' • In localitatea cehoslovacă 
i Prievldza au luat sftrșit Întrece
rile unuia dintre turneele de ca- 

(llflcare pentru faza finală a cam- 
jpionatului european rezervat e- 
ichipelor de Juniori. Formațiile 
(Cehoslovaciei și Bulgariei au ob- 
ițlnut calificarea pentru competi- 
jila programată, în luna august, 
jln Italia • Turneul masculin de 
Ha Gyâr (Ungaria) s-a încheiat 
'cu victoria reprezentativei Unga
riei, care In ultimul meci a In-

> vlns cu 91—85 (48—42) formația
' Austriei.

CĂLĂRIE • La Nisa, „Premiul 
învingătorilor” a revenit spor
tivei engleze Caroline Bradley 
(pe calul „Tigre”), care l-a în
trecut în final pe campionul bra
zilian Nelson Pessoa („Moet”) 1 

CICLISM • „Turul Flandrel” 
a fost cîștlgat de belgianul Wal
ter Godefroot.

HOCHEI • La Helsinki : 
U.R.S.S. — Finlanda 9—0 I Au 
înscris : A. Kolikov (2), V. Koll- 
kov, Mihailov, Kapustin, Zlutkov, 
Malțev, Makarov și Emelianenko.

LUPTE Reprezentativa de
lupte libere a U.R.S.S., aflată in 
turneu în S.U.A., a dispus de 
selecționata statului Michigan eu 
10—2.

MOTO • „Marele Premiu” al 
Elveției la motocros, prima pro
bă a C.M. la clasa 500 cmc. des
fășurată la Payerne (Elveția), a 
fost cîștigată de finlandezul 
Heikki Mikkola (pe mașina „Ya
maha”).

SCRIMA • Proba feminină de 
floretă a concursului internațio
nal de la New York a fost clș- 
tigată de sportiva Italiană Do
rina Vaccarone, urmată în finală 
de coechipiera sa Carola Cicco- 
netti și Katarina Raczova (Ce
hoslovacia). Proba masculină de 
floretă a revenit cehoslovacului 
Frantisek Kukal urmat de John 
Nonna (S.U.A.) șl Martin Lang 
(S.U.A.). Favorițil, italienii Numa 
șl Borella, au fost eliminați din 
preliminarii.

TENIS • Turneul de la Rotter
dam s-a încheiat cu finala pro
bei de dublu, în care perechea 
Ramirez — McNair a învins cu 
6—2, 6—3 cuplul Smith — Lutz.

ROMA, 10 (Agerpres). — 
Luni s-a efectuat la Roma tra
gerea la sorți a grupelor cam
pionatului mondial masculin de 
volei ce se va desfășura tn Ita
lia intre 20 septembrie și 1 
octombrie. Echipa României face 
parte din grupa F, împreună 
eu formațiile Cehoslovaciei, 
S.UA și Coreei de Sud. Com
ponența celorlalte grupe este 
următoarea : grupa A : Italia, 
Belgia, Porto Rico, R. P. Chi
neză ; grupa B : Polonia, Mexic, 
Finlanda, Venezuela ; grupa C: 
U.R.S.S., Brazilia, Franța, Tu
nisia ; grupa D : Japonia, Cuba, 
Ungaria, Argentina ; grupa E : 
R. D. Germană, Bulgaria, Ca
nada, Egipt Din fiecare grupă, 
primele două clasate se califică 
pentru grupele semifinale.

Afiliată Ia FIFA abia tn ÎN*. 
Tunisia este națiunea africană 
cea mal «nări din punct de ve
dere fotbalistic. Șl totuși, echipa 
reprezentativă a acestei țări a 
produs o mare surpriză, cbținînd 
calificarea — pentru prima oară, 
firește — la turneul final a» 
campionatului mondial. Perfor
manța aa este cu atlt mai me
ritorie cu cit tinăra echipă a am
bițiosului antrenor Chetall a tre
buit să înfrunte chiar din faza 
preliminariilor zonei africane una 
dintre cele mal valoroase for
mații : Maroc, care reprezentase 
continentul african la C.M. din 
Mexic (1970).

Caracterlzînd fotbalul tunisian, 
Helenlo Herrera scria recent ci 
.nu este deloc modest”, ei echi
pa naționali „practici ua Joc 
modern, de școală germanici, 
foarte atletic, de angajare fizic* 
totală. (—> rapid și periculos* 
șt că .Jucătorul tunisian eete 
dotat din punct de vedere teh
nic”, preferă acțiunile individu
ale, dar că In prezent antrencefi 
străini angajați la diverse echipe 
de club, precum șl cel băștinași, 
care s-au format la școli euro
pene, l-au Învățat pe fotbaliști 
să pună calitățile lor Individuala 
In slujba colectivului.

Calificarea Tunisiei In „turneul 
celor 18” a creat o euforie de 
nedescris ta rtadul Iubitorilor 
fotbalului dla această țară, care 
privese cu optimism evoluția e- 
chipel In Argentina. Dar cei mal 
optimist este antrenorul Chetall

care, înainte de începerea cali
ficărilor, prevăzuse succesul e- 
chlpet sale, iar după obținerea 
locului Intre finaliste susține eu 
tărie că va realiza performanțe 
mal bune dedt au obținut ptaă 
acum celelalte reprezentante a- 
fricane la turneele finale ale C.M.

Unsprezecele de bază tunisian 
cuprinde pe : Attouga — Dboulb, 
Kaabi, Gasml, Katnei — Agrebi, 
Tarak, Gommldh (LablrB) — 
Tomiaăe, Akid, Liman (Ben A- 
zlze). Dintre «elecțlonabill 
peste hotare : Manal On 
țta). Hasnl (tn Belgia) «1 
me (ta Arabia Saudită).

« „ y •------ «s AGENDA SAPTAMINII

joacft
Elve-

TemP

INTIRVIUL DIN CELULA

I 10-U

11
12

13
13- 16
14- 16

TENIS 
MOTO 
FOTBAL

Tum«« ki Monte Carlo »l OixxkUajcm 
Concurs do dkt-track w» Bwtgaria 
Elveția — Suedia (amica*) 
Argentina — Portugalia ; Polonia — Manda 
cale). Ui cupole europene : semifinale (medari 
retur)
Concurs Internațional la Berlîa 
Internationale MHano — Brarina (amical) 
Balcaniada de juniori la Slavonslcl Bred (Iugoslavia) 
Turneu de calificare C.E. (senioare) în Israel 
Concurs de vitezâ în coastă la Pecs (Ungaria)

(ond-

Mîine
— în urma partidelor retur 
semifinalelor 
tualelor 
ropene. 
anunță 
oarece 
din tur 
limită.
Cupa campionilor europeni ? Ta 
Liverpool, formația locală. în
vinsă cu 2—1, își poate lua a- 
cum revanșa în fața Borussiei 
Monchengladbach și o victorie 
chiar cu 1—0 îi va putea aduce 
din nou, ca și anul trecut, ca
lificarea în finală. Juventus, 
care a cîștlgat cu 1—0 în tur cu 
F. C. Bruges, se deplasează a- 
cum în Belgia, unde orice re
zultat este posibil. Va fi o fi
nală Liverpool, deținătoarea 
titlului, cu Juventus ? Posibil— 

în Cupa cupelor, S. C. An- 
derlecht, care a cîștigat Ia 
Enschede cu 1—0, nu credem 
că va avea probleme pe teren 
propriu, cu Twente. în schimb, 
la Viena, F. C. Austria aro 
un med greu cu Dinamo Mos
cova, aceasta din urmă învin
gătoare cu 2—1 in jocul din tur.

în fine, în Cupa U.E.F..A„ 
C. F. Barcelona (învinsă recent 
cu 4—0 în derbyul campiona
tului spaniol de Real Madrid) 
este puțin probabil să poată re
cupera diferența cu P.S.V. 
Eindhoven, care a cîștigat pri
ma manșă cu 3—0 ! în schimb, 
Bastia, care a cedat greu, cu 
2—3 la Zurich, echipei Grassho- 
pers, poate obține acum califica
rea. Va fi o finală inedită, 
Eindhoven — Bastia ?

seară vor fi stabilite 
ale 
ac
cu

se 
de-

finalistele 
ediții ale cupelor 
Meciurile revanșă 

din nou pasionante, 
majoritatea intîlnirilor 
s-au încheiat la scoruri 
Ce se va intîmpla in

Recta vignal. fostul portar ai echipai Franței de acum două 
daoanU, supranumit da scoțienii ta fața cărora a făcut un 
senzațional mec* „francezul zburător", rămas ft ari Sn fot
balul francez ca maior* ta detentei acrobatice pentru, un goal
keeper. a fast readus ta memoria tubttorttor balonului rotund 
de postul de ratio Europa L

U* peta frwnoe, s-ar putea apune, de prețuire pentru cei 
care eu tndntat ocAlta ta trecut, pe gazonul stadioanelor. 
Emtaiunea a fost, insd, dramatici, dureroasă, pentru toți cei 
oare ți l-au reamintit pe Reni Vignal, zutrluga dintre buturi. 
Lacul tarepUtrdrU era închisoarea Muret, acolo unde intr-o 
cetulă tșl tspățețte o pedeapsă. In virstă de SI de ani, la M 
de ani după ce ■ abandonat fotbalul, Rent vignal se află 
acum ta preajma eliberăm dta detenție. In urma condamnării 
la U ani închisoare pentru ceia 14 jafuri și atacuri cu mina 
tnarmatd comise. Alcoolic, uzat, ratat și bolnav, ce mai lasă 
să M ttareuodd ta deținutul nr~ pe fostul adulat al tribune
lor I „Grația fotbalului am supraviețuit ta închisoare, se des- 
tdlmda rodlorepartemlui Rent Vignal. Cum nu știam să fac 
nimic altceva dedt să Joc fotbal, acesta a devenit singur* 
mea răpune de a fi. Am Încercat să mă schimb, m-am com
portat cum trebuie, ceea ce ml-* adus reducerea pedepsei. 
Dar abta acum trebuie să Învăț cum să trăiesc...”

Le S3 de ani, un foot mare rportiv Iși pune această dmre- 
roaei problemă. Încotro 1 Cu cer Cum să poată ieși din fun
dătura In cura a intrat ți in care societatea de consum l-a 
lăsat ei orbecăiască T De vină nu este numai Vignal, ci ți 
fotbalul profesionist, ta care performerul nu contează declt ca 
orice marfă care are valoare de tntrebuințare sau de schimb ,■ 
tMoare care azi poate fi foarte mare, tar mîine egală cu zero. 
Vignal a beneficiat, tn urma accidentului care i-a determinat 
retragerea din fotbal, de banii unor asigurări. Pe care i-a chel
tuit repede ți inutil, așa cum deprinsese dintr-o viață Umilă 
de responsabilități sociale. B n-a beneficiat, insă, in anii for
mării și afirmării sale ea sportiv, de singura „asigurare- 
viabilă, cea care trebuia »d-4 asigure pentru viitor capacitatea 
de ■ ee tnasdm Intr-o munci utilă societății la retragerea 
din activitateacampettțianali. Acest viitor care pentru mulți 
sporttvl profeeiontfti nu mai înseamnă nimic In afară de decă
dere ți mizerie.

Paul SLĂVESCU

V

!

NATATW
FOTBAL
BOX
BASCHET
AUTO . _____ . _
GIMNASTICĂ Turneul campionilor (m.f.), la Londra 
POPICE Iugoslavia — România (m.f.) la VerovMca 
GIMNASTICĂ Turneu Internațional (m.f.) în R.D. Germană 
SCRIMA „Turneul Giovannl-ni" (floretă m.), la Bologna 

16 FOTBAL Ungaria - Cehoslovacia (amical)I - .15-16

DIN PRESA STRĂINĂ suummiDG UJONLD

înotătorul american Tim Shaw, campion mondial: 

„DORESC SĂ DEVIN MEMBRU AL ECHIPAJULUI 
CONDUS DE COMANDANTUL JACQUES YVES COUSTEAU

Șl SĂ
Celebrul înotător american 

Tim Shaw a acordat un scurt 
interviu revistei de specialitate 
„Swimming World” din Los 
Angeles. Fiind întrebat despre 
trecutul, prezentul și viitorul 
activității sale, campionul mon
dial la stilul liber din 1975 la 
200 m. 400 m și 1 500 m, și me
daliat cu argint la -J.O. din 1976 
pe 200 m, a răspuns : „Se afir
mă că aș abandona activitatea 
competițională ! Nici vorbă de 
așa ceva ! Dimpotrivă, mă pre
gătesc temeinic pentru viitoare-

PARTICIP LA J.O
le mari competiții și îndeosebi 
pentru J.O. de la Moscova din 
1980, an în care voi împlini 25 
de ani. Au fost cazuri cind 
alții cu virste mai înaintate — 
chiar recordmani mondiali, prin
tre care și sovieticul Iuri Pro
kopenko — au fost prezenți la 
alte Olimpiade. Mi se repro
șează comportarea slabă avută 
la J.O. de la Montreal. Ei bine, 
chiar cu riscul de a mă repeta 
o spun din nou pentru cei care 
nu știu : am fost suferind de 
o maladie hematologică și mi

-1980"
s-a aplicai un tratament greșit. 
Acum totul este in regulă. Mă 
simt la fel de bine ca și la C.M. 
de la Caii.

In viitor, mă voi profila pe 
probele de viteză — tot la craul 
— dar vreau să încerc și cea de 
200 m spate.

Mă întreabă multă lume ce 
voi face după încheierea acti
vității sportive. Deocamdată 
sînt student la Universitatea din 
Long Beach, dar visurile mele 
sînt îndrăznețe.-. Aș vrea să 
devin oceanograf in celebra e-

chipi a lui Jacques Yves 
Cousteau. Știu că renumitul sa
vant francez este in căutare da 
înotători buni și curajoși, care 
fae cercetări științifice pe fun
dul oceanelor și mărilor. Eu 
cred că voi corespunde în re
numita sa „trupă". Această idee 
mi-a dat-o prietenul meu en
glez David Wilkie, recordmanul 
mondial pe 200 m bras, care in 
scurt timp va face și el parte 
din echipa temerarului naviga
tor Jacques Yves Cousteau”.

11 10 09 ; secția coresp. 11 31 09 ; Interurban 437 ; telex 10 350 
telex 11 226, București, six. 13 Decembrie nr. 3.

romsp. Tiparul 1,P. „Informația”
R. 1, 10363

S.UA

