
VIZITA DE STAT
A PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
In statele unite ale americii
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, marți la 
amiază, spre Statele Unite ale 
Americii, unde vor face o vi
zită de stat, la invitația pre
ședintelui S.U.A. Jimmy Carter, 
și a doamnei Rosalynn Carter.

In această vizită șeful sta
tui ui român este insolit de to- 
\ arășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pun- 
gan, ministru la Președinția 
Republicii, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui, și 
Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Manca Mănescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dineă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan. Du
mitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu. Leonte Răutu. Virgil Tro- 
fin. Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec. Ion Coman, Teo
dor Cuman, Mihai Dalea. Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Richard Winter. Vasile 
Marin, Vasile Mușat. Tovarășii 
din conducerea de partid și de 
stat au venit împreună cu so
țiile.

Erau, de asemenea, prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
alte persoane oficiale.

Pe aeroport se aflau Thomas 
W. Simons, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al S.U.A. Ia 
București, cu soția.

Mii de bucureșteni au salu
tat cu multă căldură pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
i-au urat drum bun, succes 
deplin in această vizită, expri-

jn sala Floreasca începe azi finala unităților cu profil

UN ATRACTIV FESTIVAL AL GIMNASTICII ȘCOLARE
Cinstea de a deschide pîrtia 

marilor întreceri ale acestui an, 
dintre care cele mai multe se 
vor desfășura sub semnul com
petiției naționale „Daciada”, 
revine gimnaștilor școlari, reu
niți în aceste zile în Capitală 
la finala pe țară a unităților 
cu profil. Este vorba, de fapt, 
de cei mai buni dintre cei pes
te 900 de concurenți și concu
rente care au luat startul în e- 
tapele locale și zonale ale com
petiției, cei care au îndeplinit 

mîndu-și convingerea că ea va 
contribui la întărirea colaboră
rii dintre cele două țări, la pro
movarea idealurilor păcii și în
țelegerii internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu multă căldură aces
tor manifestări.

La ora 12,15 aeronava prezi
dențială a decolat, indreplin- 
du-se spre Washington.

★
In drum spre Statele Unite 

ale Americii, avionul preziden
ția! cu care călătoresc președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu a făcut 
o escală pe aeroportul interna
țional Shannon din Republica 
Irlanda.

La scara avionului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu le-au 
fost înmînate buchete de flori.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, precum și 
persoanele care îi însoțesc, au 
fost invitați in salonul oficial, 
unde s-au întreținut într-o at
mosferă cordială cu ministrul 
afacerilor externe al Irlandei, 
Michael O'Kennedy, cu celelalte 
oficialități irlandeze venite in 
intimpinare.

Răspunzind solicitării unor 
reprezentanți ai presei locale, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat speranța că relațiile 
dintre România și Republica 
Irlanda se vor dezvolta in vi
itor pe plan politic și economic, 
precum și in alte domenii de 
interes reciproc. în folosul am
belor popoare, al cauzei înțe
legerii și colaborării in Europa 
și în lume.

La plecare, la scara avionu
lui, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Irlanda, celelalte. 
oficialități venite in intimpi
nare și-au luat un călduros ră
mas bun de la președintele 
Nicolae Ceaușescu și de la to
varășa Elena Ceaușescu șl 
le-au adresat urări de succes 
deplin in vizita de stat pe care 
o Întreprind in S.U.A.

rește considerabil interesul iu
bitorilor de sport din Capitală 
față de acesta mare întrecere 
a gimnasticii școlare. La cate
goriile a IV-a și a IlI-a de 
clasificare finalele prevăd atît 
întreceri pe echipe cît și indi
viduale, în timp ce la catego
riile superioare de clasificare 
(a II-a, I și maeștri) competi
ția programează numai între
ceri individuale.

In urma fazei zonale care 
s-a desfășurat în mai multe
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HUNEDOARA — ACTUL II, 0 REUȘITĂ
Campioanele noastre pot și 
propună obiective și maiA ÎNOTĂTOARELOR

Irinel Pănulescu. Deocamdată 53,70 pe „sută". Peste trei luni ?... 
Foto : Dragoș NEAGU

Acum două săptâmîni, antre- 
noarea Cristina Șoptereanu de
clara : „nici un record de seni
oare nu va rămîne în picioa
re 1“ Și astăzi, in dreptul celor 
14 probe feminine din progra
mul olimpic, tabela cuprinde 
invariabil același însemn — 
HUNEDOARA -78. Intr-un spi
rit asemănător, și Carmen Bu- 
naciu, performera nr. 1 a na- 
tației românești, care în acest 
moment se poate mîndri și cu 
titlul de cea mal rapidă spa- 
tistă din lume a actualului se
zon, ne atrăgea atenția după 
întrecerile campionatelor națio
nale : „nu vă grăbiți să con
cluzionați ; noi mai avem un 
cuvint de spus in zilele ce ur
mează*. Și așa a fost, dovadă 
că atît apreciata noastră teh
niciană, cît și valoroasa ei ele- 

tuite pentru buna desfășurare a 
concursului fac parte cei mai 
buni tehnicieni ai Federației 
române de gimnastică.

Astăzi, în prima zi a finalei, 
dimineața (8—13,30) vor evolua 
gimnaștii de categoria a IV-a, 
iar după-amiază (16—19,30) — 
gimnastele de categoria a IV-a. 

Astăzi, în Divizia A de fotbal

vă își cunosc bine posibilitățile, 
știu cum au muncit în ultimele 
șase luni și visează permanent 
la atingerea unor performanțe 
superioare.

Cel de-al doilea episod hu- 
nedorean al înotului românesc 
în această primăvară a avut 
strălucirea sa. Nu ne referim 
nici un moment la frumoasa 
revanșă (194—150) pe care spor-

De azi, in Sala sporturilor din Tg, Jiu

TURNEU INTERNATIONAL DE BASCHET JUNIORI
PENTRU CALIFICAREA LA „EUROPENE11

De azi pînă duminică, Sala 
sporturilor din Tg. Jiu va găz
dui unul dintre turneele de ca
lificare pentru campionatele eu
ropene de baschet pentru juni
ori. La întreceri vor fi prezen
te reprezentativele Austriei, 
Greciei, Elveției, Israelului și 
României. Disputele se anunță 
extrem de interesante, pentru 
primele două locuri — cele care 
asigură calificarea pentru tur
neul final al C.E. de la Rosetto 
degli Abruzzi (Italia) — lup- 
tînd, cu șanse aproximativ e- 
gale, echipele României, Gre
ciei și IsraeluluL

La acest turneu, reprezenta
tiva României, pregătită de an
trenorii Dumitru Colibaba-Evu-

DEPLINĂ 
trebuie să-și 
îndrăznețe !

tivii români și-au luat-o în fa
ța reprezentativelor Poloniei ; 
ea era previzibilă și nu a fă
cut decît să confirme saltul 
valoric al înotătorilor noștri. 
Faptul cel mai îmbucurător este 
că românii au învățat să concu
reze ca marii campioni, că Ia 
interval de numai o săptămînă 
ei reușesc să se autodepășeas- 
că, să corecteze noi recorduri 
(12) — unele avînd chiar o so
lidă rezonanță mondială. Sînt 
semne evidente că efervescen
ța semnalată în cîteva piscine 
în iama trecută s-a materiali
zat într-un solid punct de ple
care, pentru ca într-un viitor 
apropiat și înotul să se înscrie 
în rîndul disciplinelor fruntașe 
din sportul românesc.

La această oră putem încerca 
un prim bilanț al sezonului, a- 
vînd în vedere că, pe mai toate 
meridianele, concursurile în 
bazine de 25 m sînt pe sfîrșite, 
pentru a vedea unde-și pla
sează campioanele noastre 
noile recorduri în ierarhiile ac
tualului sezon :

100 m spate : 63.19 BUNACIU 
(ROMANIA) ; 63,48 Stille

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

leț și Aurel Baltag, va cuprinde 
pe cei mai buni baschetbaliști 
juniori pe care îi avem la a- 
ceastâ oră. Nu vor lipsi talen- 
tații Petre Brănișteanu, Florian 
Ermurache, Marian Marinache, 
Valeriu Zgriban, Radu Popovici. 
Gheorghe Pașcu ș.a.

Vor avea loc, zilnic, de la 
ora 17,30, cîte două partide, 
după următorul program : 
miercuri : Israel — Elveția și 
România — Austria ; joi : El
veția — Austria și Israel — 
Grecia, vineri : Elveția — Gre
cia și Israel — România ; sîm- 
bătă : Grecia — Austria și 
România — Elveția ; duminică : 
Israel — Austria și România — 
Grecia.

Dumitrița Turner (în prim-plan, asistată de antrenorul Florin 
Dobre), una din favoritele întrecerii maestrelor. Foto : L MIHAlCA

la cei mai înalți parametri ha
remurile stabilite de federația 
de specialitate.

Finala Concursului republican 
școlar de gimnastică sportivă 
este programată, începînd de 
astăzi, în Capitală, la sala Flo
reasca și va reuni în fața apa
ratelor 332 de elevi-gimnaști, 
unii aflați la prima lor mare 
competiție, cei mai mulți însă 
sportivi binecunoscut! în are
na internă și chiar internațio
nală, componenți ai loturilor 
reprezentative, fapt care spo-

localitățl (București, Baia Mare, 
Sibiu, Arad, Timișoara, Gh. 
Gheorghiu-Dej și Tg. Mureș), 
pentru finale s-au calificat 64 
de gimnaste la categoria a 
IV-a, 74 la a IlI-a, 20 la a 
II-a, 22 la categoria I și maes
tre, respectiv 61, 43, 18 și 30 la 
masculin.

Primilor clasați precum și fi- 
naliștilor care vor prezenta ele
mente sau combinații originale, 
de mare dificultate, le vor fi a- 
cordate frumoase premii. Men
ționăm că din comisiile alcă-

0 ETAPĂ (a 24-a) CU ȘASE MECIURI „TARI",
9 Golgeterii intre ei, Dudu Georgescu contra Dumi- 
trache ! @ Va confirma Sportul studențesc și la Ora
dea ? © Politehnica lași, 
F. C. Constanța își joacă

Petrolul, F.C.M. Reșița
una din ultimele șanse

întrecerea fotbalistică 
a țării se reia astăzi cu 
da“ a 24-a. Sint programate 
șase meciuri echilibrate și trei 
partide in care echipele-gazdă 
pornesc ca mari favorite : Poli
tehnica Timișoara (liderul com
petiției), Steaua și Dinamo (in
teresant de urmărit duelul vîr- 
furilor D. Georgescu — Dumi- 

formații 
nu s-au 
bune în

nr. 1 
„run-

campionatului s-au Înregistrat 
rezultate care au infirmat cal
culul hîrtiei ; rezultate provo
cate de MODUL cum au reușit 
(sau nu) echipele 
sâptămlnile fără 
ciale.

să folosească 
meciuri oH-

trache). Aceste trei 
întîlnesc adversari care 
remarcat prin rezultate 
deplasare. Dimpotrivă.

Meciurile „tari* ale etapei se 
joacă la Iași, Ploiești, Bacău, 
Reșița, Oradea și Constanța. 
Orice punct pierdut pe teren 
propriu va cîntări enorm. Ori
ce punct cîștigat în deplasare 
— de asemenea.

Va fi o etapă fără surprize T 
Nu se știe. Pentru că aproape 
întotdeauna după Întreruperile

»\\\\\\\\\\\\\^
1

5

lași : 
Ploiești : 
Reșița : 
Constanța 
Bacău : 
Oradea :

Timișoara : 
București:

București

POLITEHNICA 
PETROLUL 
F.C.M.
FOTBAL CLUB 
SPORT CLUB 
F.C. BIHOR

(meci televizat 
POLITEHNICA 
DINAMO

(stadionul
STEAUA

CLASAMENTUL „LA ZI"
1. „POU“ Tim. 23 11 5 7 29-24 27
2. Steaua 23 10 6 7 51-31 26
X A.S.A. Tg. M. 23 11 4 8 39-26 26
4. Sportul stud. 23 12 2 9 31-28 26
5. U.T. Arad 23 10 6 7 37-34 26
6. F.C. Ara =5 23 10 5 8 35-35 25
7. Dinamo 23 10 4 9 34-28 24
8. Jiul 23 11 2 10 40-35 24
9. F.C. Bihor 23 11 2 10 29-35 24

10. Univ. Craiora 23 9 5 9 23-22 23
11. F.C. Olimpia 23 10 3 10 30-31 23
.2. C.S. Tirgoviște 23 9 5 9 19-25 23
11 S.C. Bacău 23 8 7 8 30-39 23
14. F.C. Constanța 23 9 3 11 30-35 21
15. F.C Petrolul 23 8 4 11 31-32 20
16. F.C. Corvi nul 23 6 8 9 24-34 20
17. Polii. iași 23 6 6 11 26-25 18
18. F.C.M. Reșița 23 6 3 14 20-39 15

1 ETAPEI \\\\\\\\\\\\^^^^ &
- F.C. OLIMPIA 3=
- F.C. ARGEȘ g
- UNIVERSITATEA CRAIOVA g
- A.S.A. TG. MUREȘ
- U.T.A.
- SPORTUL STUDENȚESC 

in întregime)
- F.C. CORV1NUL
- JIUL

Dinamo)
- C.S. TIRGOVIȘTE

(stadionul Steaua)

I
Ș (stadionul Steaua) ș

Toate partidele vor începe la ora 16,30.



Itinerar școlar /n „Cupa primăverii" la tir

AU LUAT VACANJĂ Șl TERENURILE DE SPORT 
DE LA LICEUL „ION CREANGĂ" Șl ȘCOALA 190?

TINERII l-AU ÎNTRECUT PE co

Luni, a cincea zi a vacanței de 
primăvară a pionierilor și șco
larilor bucureșteni. O diminea
ță în care elevii și-au găsit în 
terenul de sport un aliat de nă
dejde al vacanței, în vederea 
odihnei active, pentru întărirea 
sănătății. Dar tot luni, cu oca
zia unui raid, am întîlnit și re
versul medaliei. Terenuri goale 
și terenuri mai puțin goale dar 
folosite intr-un mod cit se poa
te de dezorganizat. De ce 7 Să 
încercăm răspunsul — sau răs
punsurile — derulînd faptele.

DRUMEȚIE IN... CENTRUL 
BUCUREȘTIULUI !

Ideea este îndrăzneață, ușor 
de realizat, avînd serioase va
lențe educative. Am întîlnit-o 
la modesta — sub aspectul ba
zei materiale a sportului — 
Școală generală nr. 74. La ora 
cînd intram pe poarta acestei 
unități de învățămînt (10 di
mineața), 26 de elevi din clasele 
mici porneau, sub conducerea 
învățătorului Ștefan Teofil și 
a profesoarei Virginia Vasas, 
spre parcul Libertății. Pro
fesoara Eugenia Agica, din con
ducerea școlii, ne explica : „Nn 
puteam prevedea capricioasa 
vreme din această vacanță. Nu 
puteam planifica, deci, excursii 
în afara Bucureștiului. Ne-am 
gîndit, așadar, că drumeții pot 
fi organizate chiar spre și in 
marile parcuri ale Capitalei. Mai 
ales că elevii mici nu le-au 
văzut pe toate. De ce nu le-ar 
putea vizita, pe jos, timp 
două-trei ore, în vacanță ?“

NICI UN PROFESOR 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
PE TERENUL ȘCOLII

de

în curtea Liceului „Ion Crean
gă", vreo 20 de elevi desfășurau 
diferite activități : 8 (printre ei 
— P. Eugen anul II, G. Tă- 
năsescu și G. Moisescu, ambii 
din clasa a VIII-a de la „Crean
gă", cărora li se adăugau și e- 
levi de la liceele nr. 19 și „Șin- 
cai“) jucau, îmbrăcati, fotbal : 
alți cîțiva, tot de 14—15 ani,

altul 
mai 
V-a, 
cu o 
care

însă, că programul inițial pen
tru „activități sportive" trebuie 
respectat.

stăteau pe o bancă ; un 
juca tenis la perete ; doi, 
mici, să fi fost în clasa a 
se amuzau, pur și simplu, 
cutie de conserve, după
au început s-o lovească cu pi
ciorul, ca pe o minge de fot
bal ; în fine, alți doi făceau 
curse pe bicicletă. E foarte bi
ne că terenurile de handbal, 
volei, baschet ale liceului (bitu- 
minizate) stăteau la dispoziția 
doritorilor de mișcare. Dar un
de era măcar unul dintre pro
fesorii de educație fizică care 
să organizeze o activitate pe 
măsura vacanței 7 „Pe Stadio
nul tineretului" — ni s-a spus. 
Posibil. Numai că pe progra
mul de vacanță din cancelaria 
profesorilor 
afișat acest 
rea tuturor 
cancelarie 7) 
pentru luni 
activitate sportivă... Totuși, cu 
îngăduință, am putea trece la 
capitolul acțiuni 
zita la Muzeul 
parcul Libertății, 
de bine fusese 
nea încît copiii 
nimeriseră la i _____ ,
cînd acest lăcaș al tehnicii este 
închis !

(de ce n-o fi fost 
program la vede- 
elevilor și nu în...

nu era trecută, 
10 aprilie, nici o

„turistice" vi- 
tehnicii din 

. Numai că așa 
plasată acțiu- 
clasei a III-a 

muzeu lunea,

DAR ACTIVITApLE SPORTIVE?

Ne-am mirat că în sala și 
pe terenurile (foarte întinse !) 
ale Școlii generale nr. 190, cu 
clase de atletism, erau prea 
puțini elevi, la o oră de vîrf a 
unei zile de vacanță. Am în
trebat-o pe profesoara Dorina 
Ciser asupra cauzelor. Ne-a răs
puns : „Simbătă, la ora 9, cînd 
elevii veniseră pentru progra
mul sportiv, direcțiunea l-a lu
at pe unii dintre ei la vopsirea 
gardului." „Și astăzi 7“ „Și as
tăzi s-a petrecut la fel : cei 
care au mai venit au continuat 
să vopsească gardul". „Dar vi
neri 7“ „Vineri, copiii au cură
țat gardul de zorelele uscate, 
în vederea vopsirii". Sigur că 
la înfrumusețarea școlii trebuie 
să participe toți copiii. Credem,

DIN TOATE SPORTURILE
ATLETISM £
niorî : C. ~
1h.O3:54,8 ;
1h 04:50,4
1h 05:11,6 ;
nițâ (Met.
10 km juniori . ,
Plopeni) 51:36,0 ; iu Km tuni-o ri
C. Sofran (PTT) 49:33,0.

CAIAC PRIMUL CONCURS al
PANfit conului se va

d.umjn;că dimineața,

Pctușinschi
C. Stan 

I. Găsită 
30 km seniori 
Plopeni) 2h 
II ' ~

(Olimpia) 
(Steaua) 
(Steaua) 

: Șt. lo- 
_. 23:30,0 ;

I. Borcea (Met. 
10 km juniori II :

se. 
desfășura

— — uiiinuciqu, CU
începere de Ic ora 8, pe lacul He- 
rostrâu. |n cadrul „Cupei Dinamo" 
»or avea loc întreceri rezervate ru
morilor.

CICIKM "CUPA OLIMPIA", se 
VIVLIălVI desfățuro in acest
an m Cap-itpîă pe parcursul a trei 
etape, după următorul program : e- 
tapa I - vineri 14 aprilie : cursă de
fond (110 km) pe jos. București —

_. ___ 14.30 d.n fa(a
etapa a ll-a - 

i pe sos. Bueu- 
Start ara 14,30 

III-a - 16 
București — 
de la Km.

Oltenița. Start ora 
întreprinderii IRA ; i 
15 aprilie : 140 km
rești — Alexandria, 
de la Km 8 ; etapa a 
aprilie : 120 km. pe șos. 
Călărași. Start ora 9,30

12. Vineri ți sîmbătă vor concura ți 
juniorii.

iNr>TfNCEPIND DE «TAZ1, timp
de. trei zHe. In bazinul de

50 m din Baia More sînt progra
mate întrecerile oampionatul-u-i națio- 
nai .pe echipe ol copiilor, un 
curs-maraton cu 78 de probe 
core participă aproape 400 de 
curenți.

con
ic 

con-

etapa inaugurala a 
mCUPEJ FEDERAȚIEI", 

rezervate echipelor din 
(dar fârâ participarea ju-

rezultate : 
C.S.Ș. Bucu- 
o Rapid — 

Voința CTuj-Napoca 3—9 (1—1, 0—1,
0-2, 2—5) Dinamo — C.N.U. Bucu
rești 5-4 (2-0, 1-0, 2-0, 0-4). (O. 
GUȚU - coresp.). Oradea : Progre
sul — Crișul Oradea 11—11 (3—1, 3—4, 
3-3, 2—3) (I. GHIȘA — coresp.)
»,CUPA C.S. ȘCOLAR 1 București", 
competiție ki care au hxrt parte opt 
echipe, a fost cocerrtâ de echipa 
C.S.Ș. 2 București. întrecerea a a- 
vut loc în bazinul Floreasca. (G. 
OCTAVIAN — coresp.).

POLO
competiție
Divizia A ,__ ___  r____
catarilor din lotul reprezentativ) 
consemnat următoarele 
București : Progresul - C. 
rești 6-6 (2—2, 1-0, 1-4)- ---- ~ ... -

- C.N.U.

ne
impresionați de fap- 

la acele meciuri nu se 
barem !...

Modesto FERRARÎNÎ

prim
ai 

Bucu- 
discu-

DIN NOUĂ ARBITRI...

NU S-A PREZENTAT NICI UNUL!
In Capitală, duminică de 

duminică (ca dealtfel și în 
multe din zilele săptămînll) 
se organizează diferite com
petiții în cadrul ediției de 
vară a „Daciadei". Evident, 
la buna desfășurare a aces
tora un rol deosebit revine 
arbitrilor, sprijinul lor fiind, 
în general, remarcabil. Numai 

este 
să 

situații 
decît

Tată, de pildă, 
semnalat cu prilejul

că ne 
uneori, 
tilnim 
mult 
rioase. 
caz“, __ ~_____
Festivalului sportiv școlar des
fășurat in cadrul „Daciadei" : 
C.M.E.F.S. București, în do
rința de a asigura bunul mers 
al întrecerilor, a programat 
meciurile de volei șl baschet 
în patru săli, delegînd nouă 
arbitri de volei șl nouă de 
baschet. A venit ziua con
cursului și în două săli (unde 
aveau loc întilnirile de bas
chet) derută mare din cauza 
arbitrilor 1 Spre deosebire de 
cel de la volei, care se pre-

zentaseră la jocuri, contri
buind la buna lor desfășu
rare, cei de la baschet... ab
sentaseră in corpore ! De 
aici, încurcături, delegări de 
arbitri „voluntari" de prin 
tribune, nemulțumiri...

Bineînțeles, situația n-a ră
mas fără consecințe. După 
cum spunea tovarășul

N. Stancu, 
vicepreședinte 
CJM.EJ.S. 
rești s-a

fiecare din cei 
nouă. stabilindu-se în fi
nal că doar patru lipsiseră 
motivat (unul, de pildă, își 
fracturase mîna), ceilalți cinci 
— Ilie Nun, Iliev Cernat, 
Octavian Vestinian, Vlnicius 
Stinghie, Marian Petrescu — 
neavînd nici un motiv plau
zibil. Afară de faptul că ar
bitrii amintiți au fost... 
plăcut 
tul că 
acorda

★
Ce a determinat, așadar, a- 

ceste disonanțe ale programe
lor sportive 7 în primul rînd, 
organizarea defectuoasă a mun
cii cadrelor de specialitate. A- 
poi, acordarea unei importante 
minore activității sportive. In 
unele locuri (la Liceul „I. 
Creangă", de pildă), toate for
țele erau îndreptate spre în
frumusețarea localului școlii 
— și asta este foarte bine — 
sportul fiind cu totul uitat — 
ceea ce nu mai este bine —, în 
programul de vacanță nu figu
rau decît cîteva 
tîlniri de șah la 
raza sectorului ; 
Iii, al claselor, 
nu fie cunoscută în aceste școli

a

excursii și in- 
un club de pe 
la nivelul șco- 
mai nimic. Să

nevoia de sport, de mișcare 
copiilor în timpul liber 7

Radu TIMOFTE

„Cupa primăverii" la tir, 
desfășurată in poligonul bucu
reștean Tunari (probele de arc 
au fost găzduite în parcul He
răstrău) a oferit selecționerilor 
date pentru alcătuirea loturilor 
de pușcă și pistol care vor par
ticipa la concursul internațional 
de la Belgrad (13—17 aprilie) 
și la Balcaniada pentru arme 
cu glonț de la Skoplje (19—23 
aprilie). La întrecerea din ca
pitala Iugoslaviei, care se a- 
nunță, ca in fiecare an, foarte 
dificilă, la ea participind tră
gători de prim rang din Europa, 
va concura un lot alcătuit din 
țintași consacrați : Corneliu Ion, 
Dan Iuga, Marin Stan și Dan 
Vinț la pistol viteză, Laurențiu 
Pop, Liviu Stan și Marinică 
Trușcă la pistol liber, Ilie Co- 
dreanu și Romulus Nicolescu, 
la pușcă liberă. Acestor nouă 
trăgători urmează să li se ală
ture alți 15. care vor forma re
prezentativa noastră pentru Bal
caniada de ‘ “

Cel mai 
dențiat de 
fost, însă, 
pe tineri. Așa cum aminteam în

la Skoplje, 
interesant fapt evi- 
„Cupa primăverii" a 
unul care-i privește

sa

cronica întrecerilor, timpul a 
fost necruțător cu țintașii. pu- 
nindu-le mari probleme. Trăgă
tori cu experiență n-au reușit 
să treacă cu succes acest test 
dificil care nu arareori le-a ju
cate feste și în concursuri in
ternaționale de anvergură. AP_ 
țintași cu vechi state pe stan
duri și chiar unii antrenori au 
„vociferat", solicitînd o even
tuală aminare a concursului ! 
S-a procedat insă bine : con
cursul a avut loc, miinile au 
înghețat pe paturile armelor, 
ochii s-au împăienjenit în rafa
lele reci ale vintului, dar a ieșit 
la iveală un adevăr extrem de 
îmbucurător. Acesta ne-a fost 
oferit nu de consacrați, ci de 
unii (nu puțini !) țintași tineri. 
Cîțiva juniori (mari și mici) au 
reușit rezultate bune și foarte 
bune, unele constituind noi 
recorduri ale categoriei la di
ferite arme. Autorii sînt urmă
torii : arădeanul Sorin Babii, 
cu 577 p, nou record național 
de juniori II la pistol standard, 
trăgătorul din Alexandria M. 
Dobrică, cu 356 p, nou record 
național de juniori II la pistol 
liber 40 f. Acestor două rezul
tate foarte bune li se adaugă 
un al treilea, al cărui autor

■ J 
tineri I 
pină J 
pe lai 
sau făl 
pilor I 
au îmi 
fără îl 
un psi 
brați, I 
modeal 
cile dJ 
tate al 
cruri 
primăJ 
un „m 
sacrați 
ar fi d 
sine al

La Tenis Club București

Șl IN ACEST AN CAMPIONATE •
R\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

CALE LIBERA PERFORMANȚEI!
Ca aproape la fiecare început 

de sezon în aer liber, primul 
concurs al primăverii a fost 
organizat, și în acest an, de un 
club pe care îl putem considera 
drept model al tenisului din 
Capitală : este vorba de T.C.B. 
Și tot ca de obicei, ■ întîii che
mați la start — gest devenit 
simbolic — au fost copiii. O 
fetiță talentată, Pușa Dobreanu, 
crescută în pepiniera proprie a 
clubului (antrenor Gheorghe 
Chitan), s-a clasat pe primul 
loc, promițînd astfel că și în 
1978 copiii și juniorii legitimați 
Ia T.C.B. vor deține recordul 
în privința numărului de titluri 
cucerite în întrecerile de per
formanță. Fapt este că anul tre
cut reprezentanții Tenis-clubu- 
lui bucureștean au adus in pa
noplia proprie 
locuri II și 18 
Manca;, Emil 
Constantinescu 
mim doar pe 
cupat poziții fruntașe concurs 
de concurs — le-au deschis a- 
petitul pentru treptele podiu
mului și altor colegi de-ai lor. 
Rezultatul 7 Echipa T.C.B. (bă
ieți 11—14 ani) a cucerit titlul 
de campioană a țării. în afara 
celor numiți mai sus, în com
ponența formației au mai in
trat : loan Florin Darie, Emil 
Căprioară, Dan Caragață și Ma
nuel Savu.

11 locuri I, 13 
locuri III. Liviu 

Hnat, Râzvan 
— ca să-i nu
rci care au o-

Firește, rezultatele sînt me
ritorii. Dar și mai important 
de relevat este modul cum s-a 
muncit pentru a se ajunge aici. 
Despre aceasta ne-a vorbit, pe 
scurt, chiar președintele clubu
lui, Ilie Turcu : „Dorința noas
tră, incă de cind ne-am con
stituit ca unitate de perfor
manță, a fost de a atrage, pe 
cele 12 terenuri de zgură de 
care dispunem, un număr cit 
mai mare de copii. Printr-o co
laborare aproape de fiecare zi 
cu școlile generale nr. 198, 201 
ți cu altele din Sectorul 7 al 
Capitalei, am reu;it să mobili
zăm in acțiunile de selecție 
peste 1500 de copii și tineri. 
tn cele din urmă am reținut 
60, ^de ei ocupindu-se sistematic 
cei trei antrenori ai clubului".

Acum, Ia început de sezon, 
clubul pornește la drum — în 
ceea ce privește performanța
— cu 128 de sportivi. Repre
zentanții clubului au și câștigat 
locul I (băieți) și același Ioc 
în clasamentul final la recent 
încheiata „Cupă a T.C.B.". 
Paralel — ca și în anii trecuți
— la tenis-clubul bucureștean 
se pot înscrie, pentru a-și 
petrece cit mai plăcut timpul 
liber, și cei pe care îi 
pasionează practicarea unui 
sport atît de frumos, cum este 
tenisul.

BOXERII JUNiORI 
ȘI-AU DESEMNAT CAM 

PIONII DE „ZONE"

Ion GAVRILESCU

CAMPIOANA A MISIILOR JUNIORIJ

Hocheiul nostru juvenil și-a 
desemnat, ieri dimineață, lau
reata, odată cu ultimele partide 
ale turneului final al campiona
tului juniorilor I : Liceul de ma
tematică—fizică 
— Steaua 6—0 
trerupt în min 34, 
nemaiputînd alinia numărul re
gulamentar de hocheiști pe ghea
tă, în urma eliminării lui Sorin 
Nae — 2+2+10 minute —, doar 5 
jucători de cîmp figurînd pe foa
ia de arbitraj 1 1) și C.S. Șco
lar București — S.C.M. Ciuc 9—1 
(1—0, 3—0, 5—1), evidențiindu-se, 
în această întâlnire, „școlarii44 
Andreescu și Guțu.

Clasamentul arată 
LICEUL DE 
ZICĂ M. CIUC 11 p, 2. C.S. Șco
lar Buc. 9 p, 3. S.C.M. Ciuc 2 p, 
4. Steaua 2 p (S.C. are golaveraj 
superior în întilnirile directe).

Așadar, elevii din Miercurea 
Ciuc termină neînvihși competi
ția, pe care au dominat-o cu a- 
utoritate, grație unor cunoștințe 
tehnice mai bune și a unui lot 
omogen," cu destule individuali
tăți. Antrenorul Jeno Boda a de
plasat Ia București următorii ju
cători : Szigeti, Kiss, Pal, Csutak, 
Orban, Lakatos, Gali, Daniel, Ke- 
menes, Marton, Ferencz, Merka, 
Miklos, Nagy, Bolony, Todoran, 
Kirmajer, Baricz, Bartalis, Dar- 
vas.

Să mai notăm 
zi de întrecere 
disputat în fața 
proape goale...

Miercurea Ciuc
(meciul s-a în- 

bucureștenii

astfel : 1.
MATEMATICĂ—FI-

că (și) în ultima 
meciurile s-au 
unor tribune a-

Geo RAEȚCHI

• Pe patinoarul din Miercurea
1 Ciuc, unde azi se dispută pri-

mele jocuri din cadrul turneului 
final al camponatului republi
can al juniorilor mici (categoria 
a H-a) s-au încheiat luni în
trecerile prilejuite de o nouă e- 
diție a „Cupei Speranțelor", com
petiție rezervată formațiilor alcă
tuite din copii. In meciul final, 
echipa Liceului nr. 1 Miercurea 
Ciuc (antrenor prof. Ioan Bașa) 
a învins la capătul unui joc echi
librat șl frumos pe A.S.E. Sp. 
studențesc București (antrenor 
V. Boldescu) cu 5—3 (3—0, 2—2, 
0—1). Pentru locurile 3—4, C.S.S. 
Miercurea Ciuc, beneficiind de o 
pregătire- fizică mai bună, ceea 
ce l-a permis să se detașeze în 
final, a întrecut pe C.S.S. nr. 2 
București cu 7—4 (1—2. 1—2, 5—0); 
De notat că la jumătatea ulti
mei reprize bucureștenii condu
ceau cu 4—3 ! Ultima partidă fi
nală, cea pentru locurile 5—6, a 
opus echipele C.S.S. Rădăuți și 
Dunărea Galați, victoria revenind 
primei echipe cu scorul de 7—2 
(2—0, 3—1, 2—1). Iată clasamen
tul final : 1. Liceul nr. 1 Mier
curea Ciuc ; 2. A.S.E. Sp. stu
dențesc București ; 3. C.S.S.
Miercurea Ciuc ; 4. C.S.S. nr. 2 
București ; 5. C.S.S. Rădăuți ; 6. 
Dunărea Galați ; 7. C.S.S. Cluj- 
Napoca. (V. Pașcanu — coresp.).

• Azi au loc la București .pri
mele meciuri din turul al iv-lea 
al seriei secunde a Diviziei A, 
după următorul program : ora 
10,30 Dunărea Galați — Agrono
mia Cluj-Napoca ; ora 16 C.S.S. 
Miercurea Ciuc — Avîntul Gheor- 
ghieni ; ora 18,30 : A.S.E. Sp. stu
dențesc — Tîrnava OdorheL

S-a încheiat maratonul pugi
listic al „zonelor" campionatului 
de juniori. întrecerile de la Cra
iova, Constanța, Sibiu și Zalău 
au desemnat majoritatea partlci- 
panților la finalele campionatului 
(Galați, 3—7 mai). Iată-i, în or
dinea categoriilor, pe învingă
torii de la zone.

CRAIOVA. Juniori mici : N. Po
pa (Gl.), G. Rusu (GL), M. Ma
rțea (Cv.), F. Țîrcoviucu (Cv.),
O. Oprea (Cv.), C. Llhăceanu 
(Gl.), L. Dănciulescu (Cv.), 
I. Dăndică (Cv.), Al. Clocîrlie 
(Drobeta Tr. S.), M. Tocea (Cv.), 
C. Mărgărit (Cv.), D. Smărăndo- 
iu (Cv.). Juniori mari : G. Pe
trescu (Gl.), P. Ionel (Cv.), I. Pa- 
nait (Gl.), V. Sînpetru (Gl.).
P. Stoiu (Cv.), C. Vasile (Cv,), I. 
Marin (Cv.), p. Munteanu (Cv.), 
A. Cormoș (Tim.), FI. Ștefan 
(Cvj, D. Tăcu (Cv.), I. Vergu 
(Rm. VI.). (Th. Costiil — coresp.).

CONSTANȚA. Juniori mici : 
M. Kiazim (Cța.), V. Bărbat 
(Med.), E. Giurcă (Br.), P. Oprea 
(Cța.), L Curte (Cța.), O. Deicu 
(Br.), A. Enache (Cța), D. Călin 
(Mang.), P. Fedea (Măcin), 
Dinu (Bz.), C. Bălan (Br.), 
Siminschl (TI.). Juniori mari : 
V. Bax (Br.), A. Nazif (Cța), ^L- 
Ferit (Med.), A. Dumitrașcu (Br.),
H. Daneș (Bîrlad), C. Suștac 
(Be.), I. Cheltulanu (TI.), I. Me- 
linte (Cța), V. Trif (P. Neamț), 
A. Ismair (Cța), M. Marcu (TI.),
F. Dumitru (Br.). (C. Popa — 
coresp.).

SIBIU, Juniori mici : D. Bră- 
neanu (Sb.), C. Buruș (Bv.), V. 
Negulei (Pt.), N. Iordache (Plo
peni), L. Baciu (Cj.-N.), D. Ene 
(Mîrșa), S. Mezei (C. lung M.),
I. Catană (Pt.), E. Mina (Pt.),
G, Bîrdan (Tda.), FI. Constantin 
(PI.). Juniori mari : M. Meseșan 
(CJ. N.), N. Negulei (Pt.), N. Mi
hai (Tgv.), I. Țăranu (Cj. N.),
M. Fulger (C. lung M.), A. Pri- 
săcaru (Bv.), M. Turcaș (Hd.),
J. Lbrencz (Cj. N.), F. Ungurea- 
nu (C. lung M.), D. Fodor (Cj.
N. ), Gh. Preda (Bv.), S. Bîrdan 
(Td.). (I. Ionescu — coresp,).

ZALĂU. Juniori mici : I. Tal- 
poș (Salonta), M. Moldovan (Iș.), 
M. Ciulea (ZI.), G. Didiță (Iș.), 
G. Pascaru (Iș.), A. Olaru (Re
ghin), T. Plotuna (Zalău), N. 
Holban (Iș.), R. Roth (Iș.), M. 
Major (Salonta), V. Bota (Ora
dea), p. Ciocan (S. Mare). Ju-

niori ni 
gheru | 
D. Cria 
G. Std 
(Tg. Mi 
S. Tor! 
radea),l 
(Bistriț

c. 
A.
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Cîștigăi 
LINA 1 I 
renți) : 
Buc.) 35 
curențl) 
Școlar I 
concurer 
(C. s. ș 
B (26 CC 
tică (Pr- 
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curenți) 
băieți B 
Iliescu i 
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(23 
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Confir 
cum la 
ediția a 
internați 
apă ale 
de o pai 
loroasă.

PE MICUL El
VINERI 14 APRILIE, ora 22

Sport.
SÎMBĂTA 15 APRILIE, ora 11.35-5^8 

din marea corrtpetiție națională ; or» 15 
Premiu de Steple-chase de la Liverpool 
Polonia — Irlanda și R.F.G. — Brazilia ( 
la Lodz și Hamburg ; comentator — Cri

DUMINICA 16 APRILIE ora 11 
Spania, în campionatul european (Ma
la stadionul Giulești a reprizei a n-a; 
mitru Tănăsescu) ; ora 1738 : FothaL C. 
namo București (transmisiune 
prizei a Il-a ; comentator —

MARȚI 18 APRILIE, ora 1838 : Polo, 
(transmisiune directă de la CIu;-?<apc 
Cornel Mărculescu).

MIERCURI 19 APRILIE, ora 1538 : Fc 
trolul în optimile de finală ale „Cupei I 
siune directă de la București ; comentat 
nescu).

JOI 20 APRILIE, ora 18.30 : Polo. Ron 
(transmisiune directă de la Cluj-Napocs
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ATLEȚII AU NEVOIE 
DE CONCURSURI!

Spunea, deunăzi, antrenorul 
Ion Benga că atleții săi, Ar
gentina Menis și Ion Zamfi- 
rache (dar nu sînt singurii !), 
așteaptă cu nerăbdare primul 
concurs din acest an. Intr-a
devăr, nu este puțin lucru pen
tru un atlet, în speță pentru 
un aruncător, să se pregăteas
că cu migală și cu sîrguință, 
din noiembrie și pînă acum... 
„Avem, iată, realizate 
luni de antrenamente 
O vom face și pe 
(aprilie), ba chiar 
și pe a șaptea, de
oarece pentru at
leții seniori primul 
concurs din ca
lendarul competițional 
tapa I a „Cupei României", 
prevăzută pentru 20 și 21 mai. 
Probabil că pînă la această 
dată va mai fi organizat vre
un concurs, dar oricum e pu
țin. Aveam nevoie de o în
trecere, două, acum Ia sfîr- 
șitul lui aprilie, căci altfel 
apare muit prea lungă și prea 
plictisitoare perioada de pre
gătire a atleților în vederea 
unui... concurs

Anul acesta, aflat la jumă
tatea ciclului olimpic dintre 
Montreal și Moscova, este do
minat, pe plan atletic, de des
fășurarea ediției a Xll-a a 
campionatelor europene (Pra- 
ga, 29 august — 3 septembrie). 
Pregătirea pentru acest im
portant eveniment al atletis
mului prespune, firește, și o 
serie de ,.starturi" de rodaj : 
10—15 opinează antren oral

cinci 
intense, 
a șasea

este e-

Benga, care în completarea a- 
cestei idei ne arată însă că 
pentru elevii săi sînt prevă
zute, pînă atunci, abia 6 con
cursuri ! Ceea ce, oricum am 
lua-o, înseamnă foarte, foarte 
puțin.

Există astăzi, în sportul mon
dial, o teorie potrivit căreia 
baza activității dintr-un an o 
constituie cu precădere an
trenamentul (teorie susținută 
de unii antrenori ai înotători
lor americani) dar a limita 

totul doar la atîta 
nu credem a fi, 
totuși, soluția cea 
mai bună, căci ca 
să ne referim

tot la sportul mondial, exem
plele unor alergători de semi- 
fond (Alberto Juantorena, Mi
ke Boit ș.a.) care concurează, 
într-un sezon, de aproape 30 
de ori — și aproape de fie
care dată la un nivel foarte 
ridicat — vin parcă, dacă nu 
să contrazică teoria respectivă, 
cel puțin s-o pună în dis
cuție !

Cert este că atleții au ne
voie de concursuri I Federația 
organizează cîteva, 
prea puține față 
dar a aștepta ca 
să-și asume acest 
ganizator, este o 
șeală. Cluburile, 
rfnd ele, au, la 
semene» multiple 
Pe cînd, deci, primul concurs 
al sezonului, căruia-1 duc do
rul toți atleții 7.„

Romeo VIIARA

probabil 
de cerințe, 
doar F.R.A. 
rol, de or- 
mare gre- 
în primul 

rîndu-le, a- 
posibilități—

ETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
if Oș.), C. Dul- 

Slrcă (Zalău), 
T. Cucu (Iș.), 

a), L Brudan 
tint (B. Mare), 
!), L. Pop (O- 
!ș.), L Enache

ALELE"
ITURi
COPII

inul „23

Din nou egalitate

ROMÂNIA -R. D. GERMANA

(JUNIORI) 0-0BULETINUL DE ȘTIUT*
I AL CELOR 13 DIVIZIONARE „A“ 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Au- 
U campionatele 
zr! pentru co
le cu autoritate 

C. S. Școlar 
ri : Elena Ti- 
ariosu) șl clu- 
țucurești (Pan
ii . care au 

respectiv 5 
e performan
te* si ale lui 
săiorl în toate 
> remarcă Im- 
** tehnic al 
■uzat prin fap- 

participanților 
■zratețe, salturi 
îxfieultate ridl- 
rt o frumoasă 
1 realizată. In
al apropiat, 
lor. TRAMBU- 
U A (6 coneu- 
'op (Proșapul 
eti B (16 con- 
Cberciu (C. S.

p. fete A (11 
bela Bercaru 
) 316,55 p, fete

Mariana Cirs- 
LÎS p ; TRAM- 
Meți A (7 con- 
Fop 289.65 p, 

’esți) : Cristian 
*ar Buc.) 153, 
• concurente) : 
’4.25 p, fete B 
[ariana CIrstică 
iRMA — bă- 
•nți) : Cornel
i B (14 concu- 
escu 123.85 p, 
*ente) : Isabela 
etc B (20 con- 
i Buflea (C.S.

D.

derației sosiseră telegrame din 
partea federațiilor din Bulga
ria, Franța, R. D. Germană, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S., toate 
anunțînd că vor deplasa loturi 
alcătuite în majoritate din can- 
didații la un loc în echipele 
care vor lua parte la Jocurile 
Olimpice de la Moscova. In ve
derea Campionatelor internațio
nale, programate să se desfă
șoare săptămîna aceasta (sim- 
bătă și duminică) în Capitală, 
reprezentanții țării noastre se 
pregătesc cu asiduitate la ba
zinul „23 August".

AU ÎNCEPUT turneele 
FINALE ALE CAMPIONA
TULUI DE VOLEI (JUNIORI 

Șl ȘCOLARI)
Ieri la Deva (fetele) și Bucu

rești (băieții) au început turne
ele finale ale campionatului re
publican al juniorilor și școla
rilor* la volei. La întreceri par- 

primele 
cele patru

dte 8 formații 
clasate în

ASTĂZI. FINALA „CUPEI 
FEDERAȚIEI- LA RUGBY : 
STEAUA - UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA

I
I

imite pînă a- 
ație atestă că 
Campionatelor 

sărituri In 
se va bucura 

leosebit de va- 
la sediul fe-

tlcipă 
două 
rii.

Iată 
prima _

DEVA, 
c.s.ș. 
0-3 (-8. -7, -4) 
factură tehnică, 1 
rencele s-au J ___
atît în apărare dt și în 
C.S.Ș. Piatra Neamț — 
Sibiu 3—1 (—10, 4, 10, 2).
ce au pierdut primul set, 
toarele din Piatra Neamț ,___
revenit și au cîștigat pe merit ; 
Tricolorul Ploiești — Lie. Nico
lae Bălcescu CIuj-Napoca 3—0 
(10, 9, 8) ; C.S.Ș. nr. 1 Bucu
rești — Știința Reșița 3—0 (7, 4, 
10). Jocul a fost la discreția 
bucureștencdor, net superioare. 
(I. JURA — coresp.).

BUCUREȘTI : Dinamo Bucu
rești — Lie. Energetic Craiova 
1—3 (7, —15, —8, —10). Deși au 
condus cu 1—0 la seturi și cu 
14—10 în setul doi, bucureștenii 
au trebuit să se recunoască în
vinși în fața unei formații mai 
omogenă ; C.S.Ș. Piatra Neamț — 
C.S.Ș. Baia Mare 3—2 (—13, —7, 
4, 5, 3). După ce au cîștigat pri
mele două seturi, băimărenii au 
căzut în mod surprinzător ; Tri
colorul Lie. Mihai Viteazul Plo
iești — C.S;Ș. Satu Mare 3—0 
(5, 7, 2) ; C.S.Ș. Tulcea — C.S.Ș. 
Caransebeș 3—0 (2, 8, 12). (N. MA- 
TEESCU).

rezultatele 
zi :

înregistrate
se-
in

CJS.ș. H _____
Universitatea Timișoara 

I. Meci de bună 
in care timișo- 

dovedit superioare 
atac ; 
C.S.Ș. 
După 
jucă- 
șl-au

Medgidia

Astăzi după-amlază (teren O- 
limpia, ora 16) Steaua și Univer
sitatea Timișoara se vor tntnni 
tn cadrul ultimului act al „Cupei 
Federației". Această competiție 
(dt ne-ar place s-o vedem trans
formată in viitor in „CUPA 
ROMÂNIEI") dștigă tn interes eu 
flecare an care trece. Steaua s-a 
calificat in finală după destule 
dificultăți ; a învins (13—12) pe 
„Poli" Iași (autoarea a trei .. 
Xal-url* : Pujlnă, Veriveș, Popa) 
deoarece aceasta a fost lipsită de 
transformerul el, Paraschivescu, 
accidentat. Dar șl asta face parte 
din joc, așa că putem spune că 
Steaua (fără cel cîțiva titulari in 
echipa națională) s-a calificat pe 
merit. Durbac, Pintea, Postolachi, 
Achim, Cornelia, Enache, Zafies- 
cu, Cioarec șl ceilalți foști șl poa
te (de ce nu 1) viitori internațio
nali promit pentru astăzi un a- 
devărat spectacol în compania 
studenților din orașul de pe ma
lurile Begăl.

Pentru Universitatea, calificarea 
în finala „Cupei Federației" este 
prin ea însăși o veritabilă per
formanță, cea mai bună de la 
cucerirea titlului, succes de la 
care au trecut șase ani. In parti
da din semifinale (cu Sportul stu
dențesc) XV-le bănățean a jucat 
tinerește, cu mult curaj șl o 
acuratețe care au surprins plă
cut, cu atît mal mult cu dt el 
era lipsit de prezența în teren a 
liderului înaintării, Gh. Dumitru, 
promovat căpitan al echlpd na
ționale, care a intilnit Cehoslova
cia. Meritul timișorenilor a fost 
evident, ei mardnd patru încer
cări (dintre care două In prelun
giri), iar forma arătată de Pe
ter (pe post de „uvertură", cel 
mai bun de pe teren), de Tătu
cii, Ioniță, Florea, Cojocaru, Su- 
eiu, Matei promite un meci in
teresant. Evident, XV-le Stelei, 
mai experimentat, păstrează pri
ma șansă. Finala va fi condusăma șansă. Finala va 
de C. Udrea.

,es-

• La Suceava, fa 
pel a n-a a Diviziei .. . ____
— C.S.M. Sibiu 6—9 (6—0). Reali
zatori : Botez (încerc.), Senic 
(transf.) pentru gazde, respectiv, 
Molșan (încerc.), Matache (l.p. șl 
transf.). A arbitrat bine D. Spi
rea (București). (I, MINDRESCU
— coresp.).

cadrul eta- 
A : c.s.M.

X ANUNȚ
el eram a —

^țfcortaje 
— Marele 

15 : Fotbal, 
primite de 

Jescu).

i — Italia 
entator —

.A. — Pe- 
(transmi- 

ftimie Io-

Iugoslavia

I
I
I
I
I

© POLITEHNICA IAȘI a jucat 
dufninică cu echipa proprie de 
juniori, rulînd întreg lotul, mai 
puțin Ursu și Cernescu care, 
fiind accidentați, nu vor putea 
fi utilizați în partida de azt 
Va mai lipsi, de asemenea, din 
formație Și Sofian, suspendat. 
Sub semnul întrebării — folosi
rea lui Mureșan și aceea a lui 
Doru Ionescu. © OLIMPIA 
SATU MARE, după meciul a- 
mical susținut la Ploiești, în 
compania Petrolului (0—1), și-a 
continuat drumul spre Iași, unde 
a ajuns luni seara. Nu vor juca 
Smarandache (suspendat pentru 
trei cartonașe galbene) și Matei 
(suspendat pentru neindeplinirea 
normelor tehnice de control).

ARBITRII PARTIDEI : M. Bu- 
zea — C. Ioniță I și E. Svitlec 
(toți din București).
• DINAMO. După revenirea 

jucătorilor de la lot, echipa 
bucureșteană și-a continuat pre
gătirile cu efectivul complet. A- 
șadar, nu există nici o indis
ponibilitate și antrenorii vor a- 
linia cel mai bun .11- • JIUL. 
Echipa din Valea Jiului se află 
la București de luni seara. Con
ducerea tehnică a formației are 
probleme în stabilirea fundașu
lui lateral stingă, deoarece 
P. Grigore se resimte încă după 
accidentul suferit în partida de 
la Pitești.

ARBITRII PARTIDEI : M. Mo
tani — A. Avram eseu și N. Du
mitrescu (toți din Ploiești).

• F. C. PETROLUL a făcut 
în perioada de întrerupere a cam
pionatului o intensă pregătire, 
la care a participat întregul lot. 
Un singur semn de întrebare 
pentru partida de azi : But uf ei, 
care acuză o ușoară entorsă. O 
noutate de ultimă oră : legiti
marea vîrfului de atac Paul 
Preda, de la Poiana Cîmpina. 
• F. C. ARGEȘ a avut șase ju
cători chemați la loturile repre
zentative în acest interval de 
timp. O singură indisponibilitate, 
fundașul central Olteanu, care, 
avînd o întindere musculară, nu 
va juca. Un amănunt legat de 
programul de azi de la Ploiești : 
partida divizionară va avea două 
„deschideri", meciul de juniori 
fiind precedat de finala campio
natului municipal al școlilor 
nerale.

ARBITRII PARTIDEI : N. 
nescu — N. Lambru și FI. 
bîrcă (toți din Rm. Vîlcea).

© STEAUA nu-i va putea uti
liza pe Sameș, FI. Marin și C. 
Zamfir care — fiind acciden
tați — nu s-au prezentat la tre
cerea probelor fizico-tehnice. 
Dintre ceilalți indisponibili la 
data primei testări, Agiu și A. 
Ionescu au fost prezenți la exa
minarea de sîmbătă, dar amîn- 
doi au drept de joc numai pînă 
la 10 mai, cînd trebuie să se 
prezinte pentru completarea unor 
haremuri. • C. S. TÎRGOVIȘTE 
nu-1 poate utiliza pe Enache, ac
cidentat mai de mult. Incertă 
este și folosirea lui Ene, care a 
suferit o ruptură musculară. Tîr- 
govlștenii vor sosi în Capitală 
în cursul acestei dimineți.

ARBITRII PARTIDEI : S. Dră- 
gulici (Drobeta Tr. Severin) — 
C. Braun 'și Gh. Racz (ambii 
din Brașov).

© F.C.M. REȘIȚA. Antrena
mente obișnuite, punctate de o 
partidă-test (sîmbătă) cu Jiul, 
pe teren propriu. Scor •—1,

ge-
Di- 
Tă-

dar reșițenii au folosit cinci 
jucători tineri proveniți din cam
pionatul județean, remarcați la 
un recent trial organizat de 
F.CJd. in vederea consolidării e- 
chipeL Posibilă, titularizarea ju
niorului Irimie. • UNIVERSITA
TEA. A plecat de joi din Cra
iova, intr-un mic turneu de jocuri 
de verificare. Rezultatele obți
nute : 2—2 cu C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin și 0—# la Timișoara, in 
compania lui „Poli*.

ARBITRII PARTIDEI : N. Pe- 
triceanu — D. Rădulescu și G. 
Dragomir (toți din București).
• F.C. CONSTANȚA s-a antre

nat zilnic In vederea meciului 
cu fostul lider al clasamentului. 
Duminică, echipa a susținut un 
joc—școală cu formația de juni
ori. Un singur 
pentru meciul de 
„corigent" la teste. 
MURE$ a sosit 
ieri Ia amiază, cu avionul. T. 
Bone a deplasat lotul obișnuit, 
cu excepția lui Gali, care este 
bolnav. Ca și partenerii lor de 
întrecere, mureșenii au susținut, 
duminică, un joc—școală, in com
pania echipei de juniori.

ARBITRII--------------- - —
ctlteu — I. 
rescu (toți
• SPORT 

pregătit cu 
rind să întrerupă seria de rezul
tate foarte bune obținute de fot
baliștii arădeni în ultimele patru 
etape (7 puncte din 8 posibile). 
Antrenorii Nicușor și Vitala 
nu-i vor putea utiliza pe Șosu 
și Pruteanu, accidentați • U.T.A. 
se află de aseară la Bacău. Fără 
Domide (cu piciorul în ghips), 
dar cu Vaczi în formație. Cura, 
Leac și Nedelcu sînt ușor acci
dentați.

ARBITRII PARTIDEI : T. An
drei — I. Vințan (ambii din Si
biu) șl L. Peto (Mediaș).
• F.c. bihor, în afara jocu

lui pe care l-a susținut în Ceho
slovacia cu V.S.S. Kosice (2—1), 
a parcurs programul de antre
nament planificat. Antrenorul 
L Reinhardt are o singură pro
blemă In alcătuirea echipei de 
azi : cine va juca în locul lui 
Kun II, suspendat 7 Mai ales că 
și prezența lui Florescu este in
certă • SPORTUL STUDEN
ȚESC. După amicalul de sîmbăta 
trecută cu Dinamo (1—2), echipa 
studențească s-a deplasat la 
Chișinâu (U.R.S.S.), unde a 
lntîlnit echipa Nistrul din liga a

„in disponibil “ 
azi : Codin,
• A.S.A. TG. 
la Constanța,

PARTIDEI : V. Cio- 
VI ase și V. Grigo- 

din Craiova).
CLUB BACAU s-a 

o mare ambiție, do-

blemă în alcătuirea echipei

I
I
I
I
I
I
I

n-a (1—1, golul fiind marcat de 
Cățoi). Indisponibili, in continu
are, Șerbănică și M. Sandu.

ARBITRU PARTIDEI : I. Chili- 
bar — FI. Anuțescu și Gh. Popa 
(toți din Pitești).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

a efectuat antrenamente zilnice. 
SImbătă a susținut un joc a- 
mical, la Timișoara, cu Univer
sitatea Craiova (0—9). Bathori I 
este suspendat o etapă pentru 
acumularea a trei cartonașe gal
bene. Locul lui în poartă va fi 
luat de Catona ; Nadu și Floa- 
reș, „corigenți" ia teste, vor privi 
șl ei meciul din tribună. La Ti
mișoara este adevărată primă
vară. • F. C. CORV1NUL a ple
cat ieri la prînz spre Timișoara 
cu efectivul complet. Numai mij
locașul Economu, care are de 
efectuat încă o etapă de suspen- 
dare, a rămas acasă.

arbitru PARTIDEI : N. Geor
gescu — M. Stan și S. Stăncescu 
(toți din București).

I
^\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
g 8

Etapa a 27-a a Diviziei 
< A, programată Inițial la ă

29 aprilie, se va disputa — 
anunță F.R. Fotbal — joi 
27 aprilie, făcîndu-se ast- 

g fel loc pregătirilor echi- 
pei reprezentative ’ 
derea meciului ei, 
mai, cu Bulgaria, 

0 pionatul balcanic.
reprezentativ va 
duminică 30 aprilie 
de antrenament.

11 X\\\\\\\\\\\^^
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în ve- 
de la 3 

în cam- 
Lotul 

susține 
un joc

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Centrul de cercetări pentru edu* 

ccție fizică și sport scoate la 
concurs posturile vacante, astfel :

a 1 post 
specialitatea
• 1 post 

specialitatea
• 1 post 

tican.
Condițiile ___________ _ w___

apare la concurs î
a studii superioare de specia- 

lita.e ;
a vechime — minimum 3 ani 

în specialitate sau învățâmînt, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 12/1971 ' “ —'
1973.

Termenul 
1978, dată 
depune și _ . _______
formații suplimentare se pot __
la telefon 21.55.13 sau la sediul 
Centrului de cercetări din Bucu
rești, b-dul Muncii nr. 37—39, sec
torul 3.

Instructor sportiv 
fotbal ;
Instructor sportiv 
gimnastică ;

de economist statS-

cu

cu

de înscriere ți parti -

și Decretul nr. 689/

de înscriere — 6 
pînă la care se 
dosarul personal.

mai 
va 
Ln- 

lua

REȚINEȚI ! Numai la tragerea 
obișnuită LOTO din 31 martie a.c. 
Plecadite Ion din Călărași, jud. 
Ialomița, Tucă Tamara din Rm. 
Vîlcea, jud. Vîlcea și Râpaș A- 
drian din București au cîștigat 
autoturisme „Dacia 1300“.

Participînd la tragerile obiș
nuite Loto vă veți putea număra 
șl dv. printre marii cîștlgători.

NU UITAȚI 1 ASTAZI șl MÎINF. 
— ultimele zile pentru procura
rea biletelor la tragerea obișnu
ită Loto din 14 aprilie a.c.

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi se va televiza in pauza me
ciului de fotbal F.C. Bihor — 
Sportul studențesc.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9

Categoria 1 : 
11,75 variante a 
tegoria a 2-a : 
174 variante a 
goria a 3-a : 
1.515 variante a

LANUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA

DIN 11 APRILIE 1978

FAZA I :
43 53 72
Extrage-
25 81 4

APRILIE
(13

11.359
(12

920 lei ; Cățe
ii (rezultate)

159 lei.

rezultate) 
lei ; Ca- 

rezultate)

Extragerea I : 34 35 
14 66 87 41 49 61 62 ; 
rea a II-a : 23 11 30 
33 8 68 75 27 21.

FAZA a II-a :
Extragerea a III-a : 78 16 66 

77 14“ 26 ; Extragerea a IV-a l 
89 32 7 71 64 18 ; Extragerea a 
V-a : 44 34 31 79 13 28.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.434.315 lei.

Plata cîștigurilor de la a- 
ceastă tragere se va face ast
fel : în Municipiul București 
de la 22 aprilie pînă la 11 iu
nie 1978, în țară de la 25 a- 
prilie pînă la 11 iunie 1978, iar 
prin mandate poștale începînd 
cu data de 25 aprilie 1978.

ALEXANDRIA, 11 (prin telefon). 
Pe o vreme splendidă, aproxima
tiv 7_8 ooo de spectatori au ținut 
să asiste la întilnirea internațio
nală de juniori dintre reprezen
tativele României și R. D. Ger
mane. A doua întîlnire s-a ter
minat din nou la egalitate, după 
80 de minute de joc, tabela de 
marcaj rănrinînd neschimbată : 
0—0. In ansamblu, echipa oaspe 
s-a dovedit superioară, mai ales 
la capitolul pregătirii fizice și a 
forței de joc, juniorii oaspeți lă- 
sînd o bună impresie prin calită
țile lor atletice. Și totuși, echipa 
noastră ar fi putut cîștiga partida 
dar Ene a ratat trei mari ocazii, 
dînd astfel cu piciorul la o vic
torie stimulatoare pentru forma
ția noastră în noua sa alcătuire. 
In min. 7 la o lovitură x
executată de Ivana, nimeni 
intervenit și faza s-a irosit, 
patru minute Ghiță și Butoi 
să întîrzie șutul. în min. 17 
n faultează pe Geolgău în careu, 
dar lovitura de la 11 m a fost 
ratată de Ene. încet, încet, oas
peții pun stăpînire pe joc îndeo
sebi datorită prestației slabe a 
mijlocașilor noștri, care au lăsat 
totul pe seama lui Geolgău. De
altfel atacanții aveau să facă 
simplă figurație. In min. 27 și 
23, asistăm la momente critice 
pentru formația noastră, cînd 
Mânu a fost Ia un pas de auto
gol, iar Kuscher, scăpat singur, 
a trimis pe lingă poartă.

După pauză, oaspeții vor începe 
jocul cu și mai multă ’ 
min. 50 ratează Heinze 
mai 10 m. Peste cinci 
imită Ene care șutează 
de la 10 m, în urma 
reușite faze de atac 
noastre. Pînă în final mai irosesc 
excelente situații de gol Weld- 
schmidt (min. 71) și Ene (min. 
77), ultimul numai de la 4 m nu 
l-a putut depăși pe portarul Har
ței, căzut la pămînt.

Ijberă 
nu a 
Peste 
aveau 
Ridto

decizie. în 
de la nu- 
minute îl 
aiurea tot 
celei mai 
a echipei

Arbitrul L. Tatray (Ungaria) a 
condus bine următoarele formații: 

..... NIȚU — IVANA,
Lascu — GEOLGĂU, 

41 Dinu ; min. 65 
— Butoi, Ene, Run- 
41 Bolba ; min. 53

KOMANIA : 
POP, Motoc, 
Mânu (min. 
Fișlc), Ghiță 
ceanu (mln. ____ , _____ ___
Turcu). K. D. GERMANA : Harței 
— Fangman, ZOTSCHE, Koeci, 
RITDO — Medie, HAINZE, LEH
MANN — Hglars, Pfahl (min. 62 
Bura), Kuscher (min. 61 Weld- 
schmidt).

Constantin ALEXE

ACTUALITĂȚI
© LA PROPUNEREA antrenoru

lui Nicolae Proca, secția de fotbal 
de la C.S. Tîrgoviște a hotărît 
suspendarea pe doi ani din acti
vitatea competițională a jucăto
rilor R. Ponescu și Gh. Ilinca. 
Fotbaliști tineri, promovați din 
județ, aceștia s-au făcut vi no
vați de repetate acte nesporti
ve — neprezentarca la antrena
mente și părăsirea echipei.

• „CUPA POLITEHNICII». In 
perioada vacantei de primăvară 
a elevilor, la Timișoara se or
ganizează o atractivă și utilă 
competiție dotată cu „Cupa Poli
tehnicii". Participă aproximativ 80 
de echipe din clasele IV—V șl 
VI—VH ale școlilor din Timișoa
ra. Partidele se dispută pe te
renurile din Complexul sportiv 
„1 Mai-,

CINE ESTE PROGRESUL-VULCAN ?
Amatorii de fotbal și în spe

cial suporterii echipei Progresul 
București au fost surprinși că 
în „16“-imile „Cupei României" 
aceasta se prezenta sub o altă 
denumire, Progresul - Vulcan, 
ceea ce lăsa să se Întrevadă un 
„mariaj" între clubul din str. 
dr. Staicovici și renumita între
prindere bucureșteană Vulcan. 
Pentru a cunoaște amănuntele 
acestei fuziuni, am stat de vor
bă cu doi dintre inițiatorii ei, 
C. Dumitrescu, președintele clu
bului sportiv Progresul, și I. 
Dumitrașcu, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii 
Vulcan.

„Ideea colaborării secției de 
fotbal din cadrul clubului Pro
gresul și întreprinderea Vulcan 
— ne spunea tovarășul C. Dumi
trescu — a fost lansată în șe
dința de lucru a clubului din 
luna ianuarie, cînd s-a pus eu 
acuitate problema legării mai 
strînse a fotbaliștilor noștri de 
activitatea productivă, de mari 
colective muncitorești. încadra
rea în acest puternic colectiv 
de muneă, uude avem foarte 
multi suporteri, va influența po
zitiv răspunderea personală a 
fotbaliștilor față de cei ce îi 
stimează și încurajează. Această 
colaborare va contribui la întă
rirea disciplinei, a responsabili
tății in pregătire. Se va îmbu
nătăți și baza materială. Este 
vorba de regazonarea terenului 
central, de amenajarea unor

vestiare moderne cu instalații 
pentru recuperare, de mărirea 
capacității stadionului pînă Ia 
12 oeo—15 000 de locuri. Această 
colaborare constituie un prim 
pas spre crearea unui club de 
fotbal, prin fuzionarea celor 
două secții de fotbal, Progresul 
și Vulcan, și care are ca obiec
tiv revenirea în Divizia A".

„Cei peste 12 000 de oameni 
ai muncii din întreprinderea 
Vulean — ne declara tovarășul 
I. Dumitrașcu — au primit cu 
foarte multă satisfacție invitația 
de a colabora cu secția de fot
bal a clubului Progresul, de a 
forma pe lingă întreprindere un 
mare club de fotbal. Mulți din
tre acești suporteri și-au mani
festat dorința ca, prin muncă 
patriotică, să participe Ia mo
dernizarea stadionului Progresul 
și a celorlalte terenuri ajutătoa
re din incinta parcului. Docu
mentele de partid au pus în 
fața organelor și organizațiilor 
de par*id sarcini importante în 
ceea ce privește dezvoltarea 
sportului de performanță și de 
aceea organizația noastră consi
deră de datoria ei să le îndepli
nească cu cinste".

lată așadar că Progresul-Vul- 
can, rodul unei fructuoase cola
borări, tinde să devină un club 
de fotbal puternic, cu mai mari 
posibilități de dezvoltare decit 
pînă acum.

Gh. SLAVE — coresp.



Marginalii la cel mai lung turneu din istoria poio-iitut

ECHIPELE UNGARIEI Șl IUGOSLAVIEI 
Șl-AU CONFIRMAT VALOAREA

O Ambele vor fi prezente la turneul de la Cluj'-Napoca 
9 Reprezentativa României, cap de serie la C.M. © 
Alți doi arbitri români promovați în categorii superioare

INDOOR-UL ATLETIC ANUNȚĂ - lN PERSPECTIVA C. E. 
DE LA PRAGA-0 „VARĂ FIERBINTE"

Ieri ne-a vizitat la redacție 
arbitrul internațional de polo 
Cornel Mărculescu, reîntors în 
Capitală după un lung periplu 
transoceanic unde a fost pre
zent la ședința comisiei tehni
ce de polo din cadrul F.I.N.A. 
(al cărui membru este) și pen
tru a oficia la partidele tur
neului internațional CAN-AM- 
MEX și la jocurile turneului 
de calificare pentru C.M. des
fășurat la Rio de Janeiro.

— Mai întîl citeva cuvinte 
despre cel mai lung turneu din 
istoria polo-ului.

— într-adevăr, echipele au 
susținut 19 jocuri în 3 săptă- 
mîni. Dacă vom ține cont și de 
deplasările intre Long Beach 
(S.U.A.). Ciudad de Mexico și 
Edmonton (Canada) vom putea 
înțelege la ce efort au fost su
puse aceste echipe. După cum 
știți, selecționatele Ungariei și 
Iugoslaviei, cele mai bune din 
lume la această oră, au domi
nat net. Campionii olimpici și 
europeni au cîștigat primele 
două turnee, ,ar iugoslavii pe 
cel din Canada.

— Avînd în vedere că cele 
două formații vor evolua peste 
citeva zile la Cluj-Napoca, în 
cadrul „Cupei României", ne-ar 
interesa și citeva amănunte a- 
supra forței lor de joc.

— Ungaria nu a operat nici 
o modificare față de C.E. de 
la Jonkoping; tot cu Molnar în 
poartă, tot cu Csapo și Szivos 
în centru și tot cu Farago, Hor- 
kay și Gerendas, oameni deo
sebit de periculoși, atît prin 
șuturile lor de la distanță, cît 
și prin acțiunile de contraatac, 
în toată competiția poloiștii un
guri au pierdut un meci (4—7 
cu Iugoslavia) și au făcut două 
partide egale (5—5 cu R. F. 
Germania și 3—3 cu Mexic). 
Excelent pregătită mi s-a pă
rut reprezentativa iugoslavă, în

PRIMA RUNDĂ A DIVIZIEI 
NAȚIONALE DE TENIS

4

Pe patru baze sportive din 
Capitală au început, ieri. între
cerile Diviziei naționale de tenis, 
la startul căreia sînt prezente 
14 echipe. Campionatul se dispu
tă după o formulă inedită : 
cele 6 echipe provenind din pri
ma serie a ediției trecute, pre
cum șl alte 8 din seria a n-a 
formează acum un singur eșalon. 
Steaua și Dinamo Brașov fiind 
„capi de serie" nu au jucat în 
primul tur. Ele intră în întrecere 
astăzi șl, împreună cu formați
ile cîștigătoare, vor concura, în 
cadrul a două turnee finale, 
pentru locurile 1—4 șl 5—8. E- 
chipele învinse în primul tur 
participă la turneul pentru locu
rile 9—14.

Iată rezultatele meciurilor din 
prima zl, cu scorurile înregis
trate în confruntarea primelor 
rachete : dinamo BUCUREȘTI 
— U.T. ARAD 10—0 (J. Bîrcu — 
N. Cociuban 6—0, 6—2 ; Fi. Se- 
gărceanu — M. Vîrtan 6—1, 6—0 ; 
Ed. Pană — M. Paar 6—1, 6—1 ; 
L. Bucur — A. Mitrache 6—4, 6—2)
• PROGRESUL BUCUREȘTI —
ELECTRICA TIMIȘOARA 10—0 
(A. Dirzu — Gh. Copăceanu 6—S. 
6—1 ; M. Tăbăraș — L Rusneac 
6—1, 6—3 ; S. Niculescu — D. 
Pellvan 6—0, 6—2 ; M. Zacopcea- 
nu — M. Vulpe 6—0, 6—0).
• JIUL PETROȘANI — CON
STRUCTORUL BRATLA 10—0 
(B. Almăjan — N. Mlrea 6—2, 
6—3 ; D. Nemeș — M. Mălaia 
6—4, 6—2 ; C. Dumitrescu — A.

HUNEDOARA—ACTUL II, O REUȘITA DEPLINA A ÎNOTĂTOARELOR
(Urmare din pag. 1)

(RDG) ; 64,16 Treiber (RDG) ; 
64,49 Matz (RDG) ; 64,54 K.
Chun (SUA) ; 200 m spate :
2:13,29 Stille (RDG) ; 2:14,47
BUNACIU ; 2:16,33 K. Chun
(SUA) ; 2:16,34 Treiber (RDG) ; 
2:16,70 Beier (RDG) ; 100 m
bras : 1:11,00 S. Nielsson (Da
nemarca) ; 1:11.93 De Susini
(Franța) ; 1:11,95 Bogdanova
(URSS) ; 1:12,47 Reinke
(RDG) 1:14,42 HOTESCU 
(ROMÂNIA) — locul IX ; 200 
m bras : 2:31,33 Nielsson (Da
nemarca) ; 2:33,05 Bogdanova
(URSS); 2:33,71 Cochran (SUA); 
2:34,69 Tauber (RDG) 2:37,26 
HOTESCU — locul VII ; 200
m mixt : 2:14,50 Tauber (RDG); 
2:17,52 Kăhle (RDG) ; 2:17,77 

care antrenorul Crnkovicl a 
intronat o disciplină ireproșa
bilă și a realizat o perfectă 
simbioză între consacrați (Ru- 
dici. Belamarici. Manojlovici) și 
jucătorii promovați anul trecut, 
dintre care Trifunovici mi se 
pare cel mai valoros. Iugosla
vii înoată excelent și trag foar
te puternic la poartă, din orice 
poziție.

— Celelalte echipe ?
— în mare progres — selec

ționata vest-germană, care poa
te candida la o medalie la C.M. 
din acest an. Dintre formațiile 
de peste Ocean. Cuba și S.U.A. 
(calificată la Rio, în dauna 
Braziliei șl Argentinei, pentru 
C.M.) au mari ambiții, dar sînt 
foarte inconstante.

— Noutăți de la ședința des
fășurată la Long Beach?

— în ceea ce ne privește, re
marc promovarea celor doi ar
bitri: Radu Timoc în grupa A 
și Rolf Schiîha în grupa B. 
Tragerea la sorți pentru C.M. 
va avea loc în ziua de 16 iu
nie, la Heldelheim. echipa 
României fiind cap de serie.

La sfîrșitul acestei săptămlnl, In București

UN ATRACTIV PROGRAM RUGBYSTIC INTERNATIONAL
Sfîrșitul acestei săptămîni va 

fi marcat de un program 
rugbystic care se anunță foarte 
interesant. Simbătă, pe stadio
nul din Șos. Ștefan cel Mare, 
de la ora 16, Dinamo va primi 
replica Selecționatei poliției 
franceze.

Duminică, stadionul Ciulești 
va găzdui un cuplaj (care va 
începe la 9,30). In deschi
dere, echipa de tineret va juca 
in compania formației similare

Fă tu 6—1. «-». FI. Manea — S. 
Datcu 6—2. 6—4). • SANATATIA 
ORADEA — CUPROM BALA 
MARE 6—4 (A. Dârâban —
Al. suta î—6. 6—3, 6—9 ; Z. Na
gy —L Russen 6—4, 6—4 ; L. Re- 
vesz — R. Atti 6—1. 3—6. 6—3 ;
S. Botnar — Z. Nemeth 2—6. 3—6). 
• POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA
— TENIS CLUB BUCUREȘTI 
8—2 (De menționat că B. Puiu —
T. C.B. — a obținut o surprinză
toare victorie In fața lui R. Hăr- 
nuțiu, cu 3—6, 6—3, 10—8 ; L. 
Boldor — D. Bucătaru 1—6, 7—5, 
6—3 ; Gh. Giurgiu — R. Constan- 
tinescu 6—4, 6—2 ; R. Vintilă — 
D. Caragațâ 6—1, 6—1). • POLI
TEHNICA BUCUREȘTI — CI
MENTUL DEVA 9—1 (C. Curcă
— S. Orășeanu 6—3. 6—3 ; O. 
Pavel — C. Hărădău 6—1, 6—1 ; 
Gh. Boaghe — Gh. Moldovan 6—4. 
6—0 ; R. Bă din — A. Covaci 6—0, 
6-1).

Programul de azi (de la ora 
9 și de la 13,30). Pentru locurile 
1—8 : steaua — Sănătatea (pe 
terenurile Progresul), Politehnica 
Cluj-Napoca — Jiul (la Dinamo). 
Dinamo București — Progresul 
(la Steaua), Politehnica Bucu
rești — Dinamo Brașov (la
T. C.B.). Pentru locurile 9—14 :
U. T. Arad — Tenis club Bucu
rești (la Progresul), Electrica — 
Constructorul Brăila (la ..23 Au
gust"), Cuprom — Cimentul (la 
Steaua).

Ion GAVRILESCU 
Sandi IONESCU

Davies (Anglia) ; 2:18,27 Klaan 
(RDG) ; 2:18,98 Johnson (SUA); 
2:19,31 PĂNULESCU (ROMÂ
NIA) ;... 2:19.83 BUNACIU — 
locul VIII ; 400 m mixt : 4:42,77 
Tauber (RDG) ; 4:49,22 Davies 
(Anglia) ; 4:51,35 Kăhle (RDG); 
4:51,84 Davies (Anglia) ; 4:52,94 
Buchan (SUA) ; 4:53.68 Johnson 
(SUA) ; 4:54,01 PĂNULESCU.
Nu avem posibilitatea de a 
stabili și pozițiile ștafetelor 
noastre în acest sezon, dar în 
mod cert, atît craulistele 
(3:58,35), cît și cea mixtă 
(4:21,14) se situează printre 
primele 10 cvartete din lume.

Situația este într-adevăr u- 
nică în istoria natației româ
nești, mai ales că și Pănulescu 
(cu 58.70 la 100 m liber) sau 
Anca Mielăuș (64,17—100 m del
fin și 2:17,04—200 m delfin) nu

Dominat pe plan competițio- 
nal de campionatele europene 
de la Milano și de întîlnirea — 
inedită — dintre selecționate
le Europei și S.U.A.. indoor-ul 
atletic 1978 poate fi caracteri
zat drept unul din cele mai 
interesante ale ultimilor ani. 
Argumentele care susțin aceas
tă afirmație sînt, in primul 
rînd. abundența performanțelor 
de cea mai inaltă valoare și — 
de fapt, o cauză a acestui fe
nomen — prezența la startul 
concursurilor de sală a celor 
mai buni specialiști din probele 
respective. Excepțiile sînt puți
ne și dintre supercampioni pu
tem aminti doar pe Ackermann, 
Saneev și Borzov, prima ac
cidentată, ceilalți doi mal 
parcimonioși cu eforturile (Sa
neev are 33 de ani. Borzov 29) 
tn ultima parte a carierei — 
sperînd prelungirea ei pînă la 
J.O. de la Moscova —, după ce 
au onorat și dominat pină in 
acest an toate sezoanele de sa
lă ale deceniului.

Iată, pe scurt, un panoramic 
al principalelor evenimente 
atletice din primele trei luni 
ale anului, citeva aprecieri a- 
supra echilibrului de forțe, pe 
probe.

în cursele de viteză. 60 m, 
recordurile mondiale de sală au 

a Poloniei, pentru ca meciul— 
vedetă să opună reprezentati
vei A selecționau Spaniei, a- 
ceasta fiind ultima apariție a 
rugbyștiloc români in ediția 
1977—1978 a Campionatului e- 
uropean, organizat de F.I.R.A. 
Vor putea fi urmăriți, așadar, 
unii dintre cei mal buni jucă
tori ai noștri, dintre care nu 
vor lipsi Moirescu, Dumitra, 
Orieleean, Stoica, Murariu, M. 
Ioneseu, Borș, A. Hariton. Și 
cum atît rugbyștii polonezi cit 
— mai ales — cei spanioli sînt 
adepții unul joc deschis, pre
misele spectacolului par asi
gurate.

Cele două partide de dumi
nică vor fi conduse de arbitrii 
francezi : G. Chevrier (meciul 
de tineret) ; A. Lapciuk (cel 
dintre echipele României și 
Spaniei).

CONCURSUL DE GIMNASTICĂ 
DE LA BUDAPESTA

La Budapesta s-a desfășurat 
un concurs Internațional de gim
nastică, la care au participat 
sportivi șl sportive din 13 țări, 
printre care și România. In fi
nalele pe aparate, tînăra gim
nastă româncă Carmen Pâcuraru 
s-a clasat pe locul 1 la bîrnă 
(18,95* p), iar Dom Marin a
ocupat locul 4 tn proba de să
rituri.

La individual compus au ctș- 
tigat reprezentanții Ungariei 
Donat — 111,4* (masculin) și
Marta Kalmar — 74.25 (feminin).

PREȘEDINTELE C.I.O. LA REUNIUNEA ADUNĂRII 
GENERALE A COMITETELOR OLIMPICE NAȚIONALE

CIUDAD DE Mexico (Ager- 
pres). — Președintele Comitetului 
Olimpic Internațional (CIO). lor
dul Kiilanin, se află la Ciudad 
de Mexico in vederea reuniunii 
Adunării generale a comitetelor 
olimpice naționale si a ședinței 
comisiei solidarității olimpice. 
De asemenea, lordul Kîllanin va 
purta convorbiri cu reprezentan
ții comitetului olimpic al S.U.A.

sînt departe de a 10-a perfor
manță mondială a sezonului. 
Greul, ca deobicei însă, abia 
acum urmează, pentru că ulti
mele trepte către vîrful pira
midei sînt atît de greu de ur
cat Important este însă că a- 
tît antrenorii (C. Șoptereanu și 
M. Mitrofan), cît și elevele lor 
sînt convinși că pot mai mult 
schimbindu-și radical obiecti
vele propuse pentru sezonul de 
vară. Este foarte posibil ca 
Bunaciu să rămînă cea mai ra
pidă spatistă a lumii, ca Pă
nulescu să devină în iulie pri
ma campioană europeană de 
junioare a României. Este po
sibil dacă se va lucra șl în 
continuare cu multă dăruire, cu 
răbdare, folosindu-se cele mai 
potrivite mijloace pentru atin
gerea deplinei consacrări. 

fost bătute atît la bărbați — 
6.54 Houston McTear — cît și 
la femej — 7,12 Marlics Oeis- 
ner. McTear a cîștigat toate 
cursele la care a luat startul 
peste Ocean — cea ce nu-i 
puțin! — dar s-a accidentat 
grav inaintea meciului cu Eu
ropa. ratînd ocazia să confir
me adevărul că este cel mai 
bun sprinter al momentului. Pe 
continent se poate vorbi de o 
oarecare criză. Bulgarul Fetar 
Petrov — cel mai bun — a pier
dut „europenele* din cauza 
startului, dar i-a Întrecut pe 
americani. în schimb, Marlies 
Oelsner a cîștigat prima manșă 
a duelului cu suedeza Linda 
Haglund (realizînd și recordul 
amintit) pierzînd apoi la meci. 
De remarcat că Haglund a aler
gat de cinci ori sub 7,20 s !

Thomas Munkelt a dovedit 
că este cel mai bun hurdler, 
chiar dacă americanii nu au adus 
la meci pe Cooper și Nehemiah, 
care obținuseră performanțe 
interesante pe yarzi. La femei 
Johanna Klier și Grazyna 
Rabsztyn se detașează net. dar 
recordul lui Ehrhardt, clătinat, 
a rezistat totuși pînă la înche
ierea sezonului.

La 400 m lucrul cel mai in
teresant ni se pare debutul mai 
mult decît promițător al lui 
Pietro Mennea. Italianul poate 
ajunge, credem, cel mai bun 
european — ca rezultat — cu 
condiția să ...învețe să alerge 
noua distanță.

La semifond, rezultatele fe
minine au fost mai valoroase. 
Au fost corectate recordurile 
lumii atît la 800 m — 2:00,6, 
Christine Roock șl Ulrike Brans 
— cît și la 1500 m — 4:05,0
Natalia Mărășescu —, ultimul 
fiind considerat între cele mai 
spectaculoase din Întreg sezo
nul. Ulrike Bruns și Ileana Șt
iai (aceasta din urmă 2—0 cu 
Mârășescu) au cîștigat cele 
două mari curse, demonstrlnd 
abilități tactice superioare, 
Româncele au dominat cate
goric proba de 1500 m, care în 
sală se dovedise in anii tre
cut! destul de „leneșă". Va
loarea rezultatelor (Silal 4:05,4) 
ne îndreptățește să sperăm că 
ambele pot cobori in aer liber 
sub 4 minute și că la Praga 
vor juca un rol principal in 
stabilirea locurilor fruntașe !

te motivele să ne bucurăm 
dacă ierarhiile ar rămîne, și la 
Praga, aceleași...

Vladimir MORARU
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| TIL1 SPORTIT ROMÂNESC PREMIAT LA TENIS |
ta Încheierea ..Festivalului Internațional ai filmului sportiv", 

care a avut loe recent la Tunis, filmului românesc „Minlbaschet" 
l-a tost decernat „Premiul special al juriului" pentru Înaltele < 
sale calități didactice *1 artistice.

BOXERII ROMÂNI LA BALCANIADA DE TINERET
Pugiliștil din reprezentativa 

de tineret a României au ple
cat areari spre localitatea iu
goslavă Slavonski Brod, unde 
vor avea loc întrecerile din ca
drul Balcaniadei de box pen
tru tineret Antrenorul emerit 
Teoder Niculesea și colegul său 
Gabriel Pometeu însoțesc ur
mătoarea echipă, tn ordinea 
categoriilor: D. Șchiopa, C.
Burlaeu, Gh. Negoiță, T. Cercel,

tn legătură eu candidatura ora
șului Los Angeles de a organiza 
tn anul 1984 Jocurile Olimpice 
de vară.

• TELEX • TELEX © TELEX ©
FOTBAL • La Jeddah, tn prezența 

a peste 40 000 de spectatori, repre
zentativa BrazHioi a disput de cam- 
pioara Arabici Saudite, echipa „Al 
Ahli" cu 6-1 (3-0).

HALTERE a Lo Pelrîn tntîhtîrea din
tre ech'rpeie R. P. Chineze sl R.F. 
Germonia a revenit gazdelor cu 7—2 
(s-au d’sputat întreceri numai ta 9 
categorii), care ou stabilit cu acest 
prilej 12 noi recorduri naționale.

HOCHEI a La Leningrad a luat 
sfirșit un turneu la care au partici
pat selecționatele secunde ale 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Suediei S' 
Finlandei. Competiția a fost cîjtlgatâ 
de echipa sovietică, care In meciul 
decisiv a întrecut cu 5-1 (1-0, 2—1
2—0) Cehoslovacia. Partida dintre e- 
chîpele Suediei jl Finlandei s-a în
cheiat la egalitate : 3—3 (0—2, 2—1,
1-0).

NAT ARE a Competiția de ta Dort
mund s-a încheiat cu victoria echi
pei R. F. Germania - 19» p. urmata 
de Suedia - IM » fi Anglta - 
115 p. tata cîtera rezultate, măscu
ite : 100 m liber — Steinbach (R. F. 
Germania) 52,91 ; 200 m fluture - 
Kraus (R. F. Germania) 2:03,21. fe
minin : 400 m mixt - Sharon Da
vies (Analla) 5:00.31 s 200 m fiber 
- Enîth Brlgltha (Olanda) 2:03.09 : 
200 m spate — Klana Studenlkora 
(U.R.S.S.) 2:20,20 ; 100 m spate -

Săritura în înălțime a ținut 
afișul întreaga stagiune, con- 
firmînd strălucirea unei stele 
apărută vara trecută, Vladimir 
Iașcenko, care a sărit 2,35 m — 
mai mult decît recordul său in 
aer liber — fără a încerca mai 
sus (!!), și a adus pe firma
ment o alta, americanul (tot 
junior !) Franklin Jacobs 
(2,33 m). Duelul Iașcenko-Jacobs 
(sau „rostogolire ventrală" — 
„flop"), poate duce curînd re
cordul probei la 2,40 m. La fe
mei, italianca Sara Simeoni, în 
progres continuu, a egalat re
cordul de sală al Rosemariel 
Ackermann — 1,95 m — și
este, autoritar, numărul 1 al 
sezonului.

La polul, opus s-a situat să
ritura în lungime. Reflexul este 
evident mai ales la bărbați, 
unde un singur săritor (ungu
rul Szalma) a sărit 8 metri ! 
Cele două concursuri de la Mi
lano au fost cîștigate cu 7.33 
și 7.82 m, americanii fiind și ei 
în impas. La femei este aglo
merație mare la 6.50 m. dar o 
lideră veritabilă Întârzie să a- 
pară.

Fenomenul este similar la să
ritura cu prăjina, la un nivel, 
parcă, totuși, superior. Densita
tea mare a performerilor ca
pabili de rezultate în jur de 
5,50 m poate fi semnul unui 
nou salt calitativ al probei.

Fără Saneev. triplusaltul nu 
e... triplusalt, deși Anatoli Pis- 
kulin și Ron Livers s-au stră
duit să umple golul lăsat de 
marele campion. Proba nu a 
mai progresat în ultimul timp, 
generația săritorilor de astăzi 
fiind chiar inferioară celei a 
lui Drehmel și Corbu.

Aruncarea greutății nu a o- 
ferft decît un rezultat intere
sant : 21.16 m (record euro
pean) Udo Bayer (R.D. Ger
mană), dar autorul său nu a 
fost prezent apoi la marile 
concursuri.

Poate fi considerat indoor-ul 
acum încheiat un prolog al cam
pionatelor europene de vară ? 
Credem că da. Și am avea toa-

C. Ghindăoanu, D. Vîlcu, Șt. 
Imbre, V. Girgavu, M. Pascal. 
L Joița, M. Grigoraș.

BASCHETBALIST» AMERICANI 
ÎNVINGĂTORI LA LEXINGTON

Competiția internațională mas
culină de baschet desfășurată în 
S.U.A. s-a încheiat în orașul Le
xington (Kentucky) cu partida 
dintre selecționatele S.U.A. șl 
U.R.S.S., în care victoria a re
venit baschetbaliștilor americani 
CU 107—82 (55—40).

în clasamentul final al turne
ului, pe primul loc s-a situat re
prezentativa S.U.A., urmată de 
formațiile Iugoslaviei, U.R.S.S. 
și Cubei.

Monique Bosga (Olanda) 1:06,00. a 
Turneul de polo de la Stockholm a 
fost cîștigat de Italia 10 p, urmată 
de Spania 8 p ți Suedia - 6 p. 
In ultima zl s-au înregistrat rezul
tatele : Italia — Spania 5—4 ; Gre
cia — Anglia 9—5 ; Suedia - Dane
marca 8-3.

PATINAJ > La Al mo A ta, Hal ido 
Vorobieva a stabilit un nou record 
mondial la 1 500 m cu 2:07,18 (v.r. 
— Tatiana Averina 2:09 90).

SCHI a Cursa feminină ,,maraton" 
de la Murmansk (30 km) a revenit NT- 
nei Roceva în 1h 35:27,0.

SCRIMA • Concursul de la New 
York s-a încheiat cu proba indivi
duală de sabie, cîștigatâ de ftatto 
nul Michelle Maffei — 5 v.

ȘAH • |n turneul zonal de ba 
Lvov, dupâ 4 runde conduc VasiN 
Smîslov și Boris Gulko cu cite 2*'2 p. 
• Dupâ 5 runde, în turneu! de Ta 
Lone Pine (S.U.A.) conduce Lev P> 
lugaevski 4J/i urmat de Lățos Poe- 
tisch >1 Samuel Reshevsky cu cite 
4 p.

TENIS a In primul tur, la Monte 
Carlo, ttie Nâstase l-a învins ce
6—4, 6—2 pe Z. Franulovicl, Alte
rezultate : Gerulaitls — Filial 4—6,
6—3, 6-4 : Higueras - Pinner 4—6,
6-0, 6—2 ; O rentes — Lewis 2-0
(abandon): ZugarelH — Leonard 6-O, 
6-2 ; Bararrutti — Fleming 6-1, 6—4.
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