
VIZITA DE STAT
A PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN S.U.A.

Solemilalea semnării Declarației comune 
a președintelui Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU
și a președintelui Statelor Unite ale Americii,

JIMMY CARTER
După încheierea convorbirilor oficiale, președintele Republicii 

Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și președintele Statelor 
Unite ale Americii, Jimmy Carter, au semnat, joi la amiază, la 
Casa Albă, intr-un cadru solemn, „Declarația comună a președin
telui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a pre
ședintelui Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter*.

După semnare, cei doi președinți s-au felicitat cu cordialitate, 
și-au strîns cu căldură miinile.

La solemnitate au participat tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Rosalynn Carter. Au fost de față persoanele oficiale române 
și americane prezente la convorbiri.

In încheierea solemnității, președintele Jimmy Carter a ex
primat profunda satisfacție față de realizarea vizitei, rezultatele 
ei și documentul semnat, care reprezintă o contribuție de substan
ță la promovarea unei moi bune înțelegeri și colaborări mire 
cele două țări, la conlucrarea mai strinsă în înfăptuirea obiec
tivelor păcii mondiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a apreciat că schimbul de pă
reri avut cu președintele Carter pune bazele unor raporturi 
deschise, prietenești, de colaborare, iar Declarația semnată la 
încheierea convorbirilor constituie un document foarte bun care 
va deschide perspective rodnice pentru extinderea și adîncirea 
în continuare a raporturilor româno-americane.

Miercuri după-amiază, la 
Blair House, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Michael BlumenthaL 
ministrul finanțelor al Statelor 
Unite ale Americii, pe dr. Sid
ney Hartman, ministrul ad-in- 
terim al comerțului S.U.A., și pe 
ministrul agriculturii, Robert 
Bergland.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu l-au primit, miercuri 
după-amiază, pe primarul ca
pitalei S.U.A., Walter Washing
ton, cu soția.

Cu acest prilej, la Blair Hou
se, reședința rezervată înalților 
oaspeți români, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost re
misă jn mod solemn cheia ora
șului Washington, simbol al 
prețuirii de care se bucură neo
bosita activitate politică a pre
ședintelui României, consacrată 
bunăstării și progresului țării, 
cauzei păcii și înțelegerii în 
lume, simbol al sentimentelor 
prietenești pe care populația 
capitalei S.U.A., poporul acestei 
țări le nutresc față de poporul 
român.

Primarul orașului a formulat 
aprecieri deosebit de călduroase 
cu privire la personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a 
capacității și devotamentului cu 
care conduce poporul român 
Pe calea înfăptuirii idealurilor 
sale de progres șl prosperitate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat cetățeni
lor orașului Washington un cald

„Daciadau, ediția de «ară, MUNCITORII Șl FAMILIILE ACESTORA - 
în atenția organelor ,perii,. ÎMPREUNĂ Șl PE TERENURILE DE SPORT" 
Interviu cu tovarășul IOAN POP, prim-vicepreședinte

al C.J.E.F.S.
Competiția sportivă națională 

„Daciada" se bucură și în jude
țul Maramureș de atenția deo
sebită a tuturor factorilor cu 
atribuții in mișcarea sporti
vă. Organele și organizați
ile de partid din între
prinderi și instituții, din unită
țile de învățămînt, apoi comi
tetele de partid, ale comunelor, 
orașelor și municipiilor au a- 
nalizat în săptămînile trecute 
modul cum au fost organizate 
manifestările din cadrul „Da- 
ciadei", stabilind măsuri pen
tru actuala ediție de vară.

Citeva dintre aceste impor
tante probleme le-am discutat 
recent cu tovarășul Ioan Pop, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Maramureș.

— Ați analizat și Ia Sighetu 
Marmației, unde ne aflăm a- 
cum, aspectele atît de multe și 
foarte importante pe care le 
ridică „Daciada". Aceasta face 

salut din partea poporului ro
mân, exprimind aprecierea față 
de sentimentele de prietenie și 
ospitalitate cu care sint încon
jurați în aceste zile.

★
In onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele 
Jimmy Carter și doamna Ro
salynn Carter au oferit, miercuri, 
un dineu oficial la Casa Albă.

Intrarea înalților oaspeți ro
mâni in reședința președintelui 
Statelor Unite este anunțată 
prin sunete de trompetă. Pre
ședintele S.U.A. șl soția sa in- 
tîmpină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu la intrarea de nord 
a Casei Albe. Citeva minute, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jimmy Carter, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
Rosalynn Carter se opresc în 
hol. Sint intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Statelor Unite 
ale Americii. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint invitați 
pentru citeva momente în sa
lonul oval galben al Casei Albe, 
apoi revin în hol pentru a se 
fotografia împreună cu pre
ședintele Carter și doamna Ro
salynn Carter.. De aici, in timp 
ce fanfara militară execută un 
marș solemn, gazdele și oas
peții se îndreaptă spre marea 
sală de recepții „East Room", 
unde are loc dineul.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de

(Continuare in pag. a 4-a)

Maramureș
parte din stilul de muncă al 
C.J.E.F.S. Maramureș 7

— Biroul Comitetului jude- 
îean Maramureș al P.CJt. 
a stabilit să discutăm toa
te aspectele ce privesc oa
menii chiar la locul de muncă 
al acestora. Venind in această 
parte a județului, am făcut-o 
tocmai pentru a afla de la cei 
care înfăptuiesc direct preve
derile regulamentului „Dacia- 
dei“ ce anume probleme ridică 
pentru ei marea competiție 
sportivă națională.

— Care ar fi, deci, principa
lele probleme 7

— Desigur, intenționăm, așa 
cum prevede regulamentul, să 
creăm condiții tuturor tinerilor, 
tuturor oamenilor muncii ca
re vor să. ia parte la 
competițiile pe care le vom 
organiza. Dar, în mod deosebit,

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Și SPORT
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TINEREȚEA RUGBY ULUI ROMÂNESC...
Reportaj Înaintea partidelor cu Spania (A) și Polonia (tineret)
Care este «tineretul» 7 — ar 

fi întrebat un novice, aflat In- 
tîmplător, miercuri, la Snagov, 
acolo unde mai bine de 40 de 
jucători și-au disputat cele 30 
de tricouri ale loturilor națio
nale, care susțin duminică noi 
confruntări — cu reprezentati
va Spaniei (A) și, respectiv, cu 
Polonia (tineret). Iar nedumeri
rea ar fi fost firească, pentru 
că — mai mult ca oricind — a- 
firmatia „porțile loturilor ră- 
mîn deschise" are acoperire. O 
„acoperire" care înseamnă — 
mai nou — convocarea birlădea- 
nului Sabău, a rapidiștilor Stă- 
nescu sau Ciocianu, a lui Ne- 
delcu, de la Știința Petroșani. 
Și mai înseamnă titularizarea 
fragilului — deocamdată... — 
Marin, a lui Tudose sau Cor
nel Vasile. Dintre veteranii re
prezentativei, Constantin Dinu 
și Gheorghe Dărăban sint „ul
timii mohicani", in vreme ce 
oameni ca Dumitru, Stoica, 
Alexandru sau Motrescu — bă
ieți care mai au ani buni pînă 
să atingă cifra 30 — „riscă" să 
treacă printre... bătrînii echi
pei. Iar conducerea tehnică * 
federației nu rămlne insensibilă 
la sugestiile nimănui : spre e- 
xemplu, s-a propus chemarea 
lui Fuicu în lot. „Foarte bine!" 
— au răspuns antrenorii și s-au 
arătat dispuși să-i ofere o șan
să jucătorului Stelei. Numai că

„CUPA CARPAȚI" LA SCRIMA 
ADUCE LA START MEDALIATELE 

ULTIMEI EDITH A C. M. DE SENIORI!
Ajunsă la a VIII-a ediție, 

„Cupa Carpați", competiție ini
țiată de clubul sportiv Tracto
rul Brașov, rezervată sabrerilor 
și echipelor fruntașe din țară, 
își sporește considerabil, de da
ta aceasta, dimensiunile și im
portanța. Preluînd organizarea 
ei, federația de specialitate i-a 
imprimat și o semnificație spe
cială, de principal test în ve
derea „Cupei Europei" (Buda
pesta, 21 aprilie) șl a celor mai 
importante concursuri interna
ționale ce vor fi organizate In 
preajma C.M. de seniori de la 
Hamburg, din iulie.

Cine va participa la actuala 
ediție a „Cupei Carpați" ?

Simpla mențiune că in Sala 
sporturilor din Brașov, în zilele 
de 15 și 16 aprilie, vor fi pre- 

ne-am propus ca această ediție 
de vară a „Daciadei" să mar
cheze, în județul nostru, un 
salt calitativ în privința atra
gerii a două categorii de oa
meni ai muncii pe terenurile 
de sport : cei care lucrează in 
unitățile din localitățile rurale 
și eei din întreprinderi și insti
tuții. De ce aceasta 7 Pentru că 
— este un fapt pe care, cel 
puțin noi. cei din Maramureș, 
îl recunoaștem — uneori cate
goriile de oameni menționate 
sint neglijate de organizatorii 
competițiilor, unora fiindu-le 
mai comod să mobilizeze în 
special elevii la practicarea 
exercițiilor fizice și sportului. 
Or — este o obligație a noas
tră — trebuie să atragem pe 
terenurile de. sport muncitorii 
și familiile ' acestora, să le 
creăm condiții de a avea ac
ces pe terenuri și la bazele de 
agrement, adaptîndu-ne noi 
programul la timpul liber al 
muncitorilor. Aceleași aspecte 
sint valabile și pentru locuitorii 
comunelor și satelor județului, 
împreună cu ceilalți factori care

Aspect de la trialul loturilor reprezentative, de la Snagov : pasă, 
a lui Munteanu pentru Paraschiv (9). Foto : Ion MIHAICĂ

acesta, accidentat, nu a putut 
fi folosit—

Așadar, miercuri, la Snagov, 
un joc Intre selecționabili, care 
i-a adus în jurul gazonului pe 
Viorel Moraru, vicepreședinte 
cu probleme tehnice al F.R.R., 
Vasile Mladin, membru al bi
roului federal, Ovidiu Marcu, 
secretar al forului de speciali
tate. Bineînțeles, alături de an
trenorul federal Valerin Iri- 
mescu, de antrenorii Alexandru 

zente medaliatele cu aur 
(U.R.S.S.), argint (România) și 
bronz (Ungaria) la ultima ediție 
a C.M. de seniori din Argenti
na scoate în relief valoarea în
trecerii. Alături de echipele a- 
flate pe podiumul „mondiale
lor" de la Buenos Aires se vor 
afla și reprezentativele Polo
niei, Cubei și Bulgariei, pre
cum și două formații de club. 
Vasutas Budapesta și A.S.K. 
Vorwărts Potsdam (R.D.G.).

Sîmbătă, în prima zi, vor a- 
vea Ioc întrecerile individuale. 
Printre protagoniști, sabrerii 
noștri Al. Nilca, L Pop și C. 
Marin, împreună cu Nișikin, 
Iliuk și Renski (U.R.S.S.), Ge
llert (Ungaria) șa. Duminică 
competiția va continua cu pro
ba pe echipe.

concură la Îndeplinirea obiecti
velor „Daciadei", sindicatele. 
U.T.C., organizația pionierilor, 
inspectoratul școlar etc, colabo
rând cu Comitetul județean al 
culturii și educației socialiste, 
am stabilit un program care să 
îmbine Cresc manifestările din 
cadrul „Daciadei" cu cele ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României*. Prin tradiție, a- 
proape In fiecare lună a anu
lui au loc, în diverse puncte 
ale județului, manifestări care, 
de cînd le știu — și, fiind ma- 
ramureșan, le cunosc bine — 
au avut in conținutul lor și în
treceri sportive. Noi vrem să 
oferim un cadru organizat toc
mai acestei părți a manifestă
rilor : „Hora de Ia Prislop", 
„Tînjaua" de la Hoteni, festi
valul de la „Apa sărată", 
„Toamna băimăreană" și încă 
multe altele. La toate aceste

Interviu consemnat de 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

I

Paloșanu, Ion Țuțuianu șl Ale
xandru Pop. Colocviul ad-hoc 
începe înaintea fluierului inau
gural al arbitrului... Irimescu 
și se încheie cînd soarele blind 
și vesel convinsese de mult pa 
toată lumea că nu e nici o glu
mă — e primăvară cu adevă
rat ! O partidă — fie ea de ve-

Geo RAEȚCM

(Continuare in pag. 2—3)

LA CLUJ NAPOCA 
UN TURNEU DE POLO 
OE RIDICATĂ VALOARE

Ajunsă la a IlI-a ediție, 
competiția internațională de 
polo „Cupa României" reunește 
și in acest an (18—21 aprilie) 
unele din cele mai bune echipe 
din lume in piscina acoperită 
din Cluj-Napoca. La turneul 
pe care-1 vom urmări peste ci
teva zile și din care televiziu
nea română va transmite în di
rect cele mai interesante parti
de, vor fi prezente primele trei 
clasate la ultimul campionat 
european, adesea mai puternic 
decit un campionat mondial 
sau un turneu olimpic. Este 
vorba de echipa Ungariei, cîș- 
tigătoare și în cele două ediții 
precedente, de formațiile Iugo
slaviei și Italiei (locurile 2 și 3
.\\\\\\\\\\\\\\\V»

• Ungaria ți Iugoslavia cu lo
turi complete la „Cupa Româ
niei* • Pentru întiia oară in 
competiție — Italia ® Jucătorii 
români la primele confruntări 
internaționale ale sezonului

\\\\x\\\\\\\\\xo 

la Jonkdping). Alături de ele 
vor mai evolua selecționata 
Bulgariei, firește cea a Româ
niei, precum și reprezentativa 
noastră de juniori. Cu alte cu
vinte, un program deosebit de 
atractiv pentru iubitorii polo- 
uluL

Așa cum anunțam și într-u- 
nul din numerele noastre pre
cedente, echipele Ungariei șl 
Iugoslaviei se vor prezenta 
după un lung turneu transocea
nic, pe care l-au dominat ca
tegoric. Antrenorii lor, DezsB 
Gyarmaty și, respectiv, Ivo 
Crnkovici, au anunțat că vor 
deplasa la Cluj-Napoca loturile 
complete pe care le pregătesc 
pentru campionatul mondial de 
la Berlin (18—28 august). în 
partidele lor directe din cadrul 
turneului CAN-AM-MEX, po— 
loiștii unguri au învins de două 
ori (7—5 și 4—3), iar cei iugo
slavi o dată (7—4).

Și echipa Italiei vine la Cluj- 
Napoca după un recent succes 
obținut la Stockholm, unde a 
întrecut în meci decisiv selec- 

(Continuare in pag. 2—3)
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A DOUA EDIȚIE 
A „CUPEI REGHIN" 

Se va concura numai 
cu schiuri de fabricație 

românească
Azi și mîine,, pe un traseu 

marcat în Valea Dorului din 
Bucegi (unde zăpada se găsește 
din abundență), se va disputa 
cea de a doua ediție a .Cupei 
Reghin* la schi. Vor avea loc 
curse de slalom special la care 
▼or participa cei mai buni schi
ori ai țării (juniori, junioare, se
niori și senioare). Sportivii vor 
concura numai pe schiuri fabri
cate la Reghin, iar pe primii cla
sați întreprinderea producătoare 
de materiale sportive îi va pre
mia cu ultimele tipuri de schiuri 
de performanță pe care le are 
în fabricație.
CAMPIONATELE PE ECHI
PE - JUNIORI LA TENIS 

DE MASA
în Sala sporturilor din muni

cipiul Cluj-Napoca tenisul de 
masă își desfășoară în continuare 
bogatul program competițional 
din vacanța de primăvară, iubi
torii acestui sport vor fi marto
rii atractivelor întreceri prile
juite de Campionatele republicane 
pe echipe de juniori, care con
stituie un dublu examen pentru 
sportivi și antrenorii lor : lupta 
pentru cucerirea titlurilor puse 
în joc și, cu mai puțin de trei 
luni înaintea europenelor de la 
Barcelona, susținerea candidaturii 
pentru selecția în lotul care se 
▼a alcătui în vederea marii com
petiții.

BOGATĂ AGENDĂ 
LA MOTOCICLISM

A.S.E., cu 9—5 (3—1, <—L 1—3)! 
Au marcat : GySrgypal 2, Sa.Ho 
fi Gall 2, La jos x și Doczi pen
tru Agronomia, respectiv Florian 
fi Bîșu, Păduraru, Constantines - 
cu și Mihăilescu.
în celălalt meci : Dunărea Ga

lați — Tirnava Odorhei 12—1 (5—0, 
l~-0, 6—1).

Astăzi este zl liberă, întrecerea 
ttrmînd să se reia simbătă cu 
meciurile Tirnava Odorhei — 
Agronomia Cluj-Napoca (ora 10), 
Unirea Sf. Gheorghe — Avîntul 
Gheorgheni (ora 16), Dunărea 
Galați — A.S.E. Sp. studențesc 
(ora 18,30).

★
Pe gheața patinoarului artifi

cial din Miercurea Ciuc au con
tinuat partidele din cadrul tur
neului final al campionatului re
publican al juniorilor mici (ca
tegoria a n-a). In cea mai e- 
chilibrată partidă a celei de a 
doua etape, C.S.Ș. Galați a în
vins la mare luptă, realizind de
tașarea abia în ultima parte, pe 
Steaua cu 6—4 (2—3, 2—1, 2—0). 
La început a condus Steaua 
(3—1), după care, tinerii hoche- 
iști gălățeni, mai bine pregătiți 
fizic, au revenit spectaculos. în 
celelalte jocuri s-eu consemnat 
victorii categorice : C.S.Ș. Gheor-

Liceului de gimnastică din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej (an
trenori Mihai Ipate și Mihai A- 
goston), bine pregătite pentru 
această competiție. Echipa din 
Oradea a uimit pur și simplu 
prin complexitatea elementelor 
de mare dificultate prezentate la 
bîmă, aparat la care întreaga 
formație a evoluat în stil de 
mare campioană.
Fie și pe scurt, se cuvine să 

menționăm atractivul duel dintre 
echipele Liceului de gimnastică 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej și Clubului sportiv școlar nr. 
2 Buc., la categoria a TV-a fete, 
care realmente a ridicat tribunele 
în picioare. Sportivele ambelor 
formații s-au întrecut în a pre
zenta exerciții de mare dificul
tate și spectaculozitate, asigurind 
astfel un nivel foarte ridicat 
competiției.

întrecerile la categoriile a n-a, 
I și maeștri, masculin, ne-au ofe
rit mai puțin decît ne așteptam.

Constantin MACOVE1
REZULTATE TEHNICE, cate

goria a IV-a fete : echipe: L Li
ceul de gimnastică municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej 184,35 p, 2. 
Clubul sportiv școlar nr. 2 Bucu
rești 183,55 p, 3. Clubul sportiv

I IN CĂUTAREA U

O La Sibiu șl Arad au avut 
loc două atractive concursuri de 
dirt-track, cu participarea dtorva 
sportivi din R.D. Germană. 
CLASAMENTELE : La Sibiu — 
L C. Voiculescu (Met. Buc.) 10 p, 
X. M. Dobre (Met. Buc.) " 
8, N. Riureanu ‘
• p ; _ ___ _______
(R.D.G.) 12 p, fi L Bobllneanu
(U.P.A. Sibiu) U p, 3. C. Voicu
lescu (Met. Buc) * p. (L IONES- 
CU șl l ioana — coresp,).

9 Campionatul municipiului 
București la indemtnare. desfă
șurat sub genericul „Dadadei*, 
a ajuns la a 5-a etapă. Iată 
Învingătorii : M. Spătaru (O.C.L. 
Mobila) la începători. Tr. Mibăi- 
lescu (Centrul moto Buc. — 
LLR.U.C.) la avansați șl T. Troia 
(Institutul de arhitectură) la cla
să pînă la 175 cmc, realizatorul 
eelui mal bun timp al vilei
• Penultima etapă a compe

tiției de motocros dotată eu 
•Cupa F.R.M.* se va desfășura 
duminică la Buzău. In program 
figurează clase pentru toate ca
tegoriile de alergători. ■ Primul 
start se va da la ora ».3O.
• Pista stadionului Voința Si

biu va găzdui duminică întrece
rile etapei a t-a a .Cupei 
FJt.M.* la dirt-track.

. 1» P.
(UTA. Sibiu) 

La Arad — L D. Trlena

Molnar Levente (CL tp. țc. Gheorgheni) evoluînd la inele
Foto : L MIHAICA

MECIURI ECHILIBRATE 
IN SERIA SECUNDĂ 

A DIVIZIEI A LA HOCHEI
Etapa de ieri a seriei secun

de din Divizia A, găzduită de 
patinoarul „23 August", a de
butat cu un meci atractiv, care 
a opus echipei Unirea Sf. Gheor«~ 
ghe, foarte tînăra, dar combati
va formație a C.S.S. Miercurea 
Ciuc. Până la jumătatea meciului 
(min. 32), scorul s-a menținut 
egal : 3—3. elevii lăstad Impre
sia că. pe fondul anul plus de 
pregătire fizică, vor realiza o 
mare surpriză, întrecînd pe una 
din principalele candidate la pri
mul loc. în cele din urmă, U- 
nirea a învins însă cu 9—4 (1—0, 
2—2, 6—2). prin punctele mar
cate de Kedves fi CsedS fi Both 
2, Lucaci, Todor și Ungureanu, 
respectiv Coclș 2, Baier și Csata.

în prima partidă a cuplajului 
de după amiază, Agronomia 
CIuj-Napoca a realizat o mare 
surpriză, întrecînd pe una din
tre fruntașe. Sportul studențesc

IN ATENȚIA 
PARTICIPANȚILOR

la 16 aprilie 
, r 1978 
sy f tragere

Reamintim că la tragerile 
„LOTO—2“ se pot obține auto
turisme „Dacia 1300* ți elștiguri 
In bani.

S Se acordă 6 categorii de elș
tiguri.

a Se atribuie elștiguri șl pen
tru două numere din cele 4 
ale uneia dintre extrageri șl pen
tru 3 numere din totalul celor 12 
extrase.

Vînzarea biletelor — ptnă «Îm
băia 15 aprilie a.c.

PROCURAȚI-VA DIN TIMP 
cit mai multe bilete : 
NUMAI CINE PARTICIPA POATE 
DEVENI UNUL DINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI AI ACESTEI 

TRAGERI I

ghenl — C.S.Ș. Suceava 19—8 
(5—6, 8—0, 6—0). A.S.K. Sp. stu
dențesc — C.S.Ș. Rădăuți 13—1 
(3—0, 4—1, 6—0), Liceal de ma- 
tematlcă-fizică M. Ciuc — Casa 
Pionierilor Brașov XG—l (3—0, 
5-0, 7—1). (V. PAȘCANU —
coresp.).

ÎNOTĂTORII liceului 
NR. 2 BUCUREȘTI CON
DUC IN CAMPIONATUL 

PE ECHIPE
BAIA MARE, 13 (prin telefon), 

în bazinul de 50 m din locali
tate sint în plină desfășurare 
întrecerile campionatului național 
pe echipe de copii la înot, la 
care participă 29 de formații, 
care cuprind aproape 400 de con- 
curenți. După patru reuniuni, pe 
primul loc al clasamentului se 
află echipa Liceului nr 2 din 
București cu 1968 p, urmată de : 
2. C.S.Ș. Brăila 1845 p ; 2. C.S.M. 
Baia Mare 1635 p ; 4. Crișul
Oradea 1332 p ; 5. C.S.Ș. Reșița 
1045 p ; 6. C.S.Ș. Timișoara 895 p.

Iată șl cele mal bune rezultate 
tehnice pe categorii de vîrstă : 
10 ani : J. Barth (B. Mare) 69,6 
— 100 m liber (rec.) ; Monica 
Groza (Cr.) 5:16,2 — 400 m liber 
(rec.) ;- Noemi Lung (B. Mare) 
1:29,9 — 100 m bras (rec.) ; 11 
ani : Ol. Păcuetl (Reș.) 1:15,4 — 
100 m delfin (rec.) ; Anca Pă- 
trășcoiu (B. Mare) 1:15,5 —
100 m delfin (rec.) ; 13 ani :
V. Mihalcea (C.S.Ș. 2 Constanța) 
1:16,5 — 100 m bras (rec.) ; C. 
Neagrău (Cr.) 4:40,8 — 400 m li
ber ; 14 ani : Cr. Ungureanu
(Lie. nr. 2) 4:30,8 — 406 m liber 
(rec.) ; Carmen Alexe (C.S.Ș. 
Tim.) 4:51,7 — 400 m liber ; Edit 
Kugliș (Cr.) 1:16,1 — IM m spate.

FINALA CONCURSULUI 
REPUBLICAN ȘCOLAR 

DE GIMNASTICĂ 
SPORTIVĂ

Joi, finala campionatului re
publican școlar de gimnastică 
sportivă a continuat, în sala 
Floreasca din Capitală, cu în
trecerile gimnastelor de catego
ria a m-« și s-au tocheiat la 
băieți cu disputele sportivilor de 
la categoriile a m-a, a n-a, I 
și maeștri. Din nou, fetele ne-au 
oferit un spectacol de bună ți
nută tehnică, eu multe exerciții 
valoroase, bine apreciate de bri
găzile de arbitraj. O excelentă 
impresie au lăsat îndeosebi e- 
chipele Clubului sportiv școlar 
din Oradea (antrenori soții 

Agneta și Emerich Ban) și a

școlar Sibiu 178,65 p, 4. Liceul 
de gimnastică municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej n 170,25 p, I. Li
ceul nr. 4 Galați .176,16 p, fi 
Școala generală nr. 16 Timișoara 
166,70 p. 7. Clubul sportiv școlar 
Deva 163,95 p, 8. Liceul de ma
tematică și fizică nr. 3 Cluj-Na
poca 161.56 p ; individual com
pus : Cristina Grig or aș (Gh. 
Gheorghiu-Dej) 37.55 p, Lavinia 
Aga e hi (Gh. Gheorghiu-Dej)
37,45 p. Alina Biliară (CI. sp. 
șc. nr 2 Buc.) 37J5 p. Olga 
Moise (CL sp. șe. or. 2 Buc.) 
27.00 p. Mihaela Ștefan (CI. sp. 
X nr. x Buc.) M.65 p. Ecaterina 
Szabo 36.46 și Daniela Ma'.oș 
36,25 (arabele Liceul de gimnas
tică mun. Gh. Gheorghiu-Dej), 
Luminița Mirițescu (Lie. nr. 4 
Galați) 36.20 p„ categoria a III-a 
fete : echipe — L CL sp. șc. O- 
radea 184.15 p. 2. Liceul de gim
nastică Gh. Gheorghiu-Dej 182.15 
p, 3. CI. sp. Sibiu 179,80, p ; in
dividual compus : L Anca Kiss 
(Oradea) 36.65 p. fi lChaela Sta
nul eț (Sibiu) 37,35 p, 2. Claudia 
Dragomir (CL sp. șc. nr. 2 Buc).

„REMIZĂ" DINAMOVISTÂ 
IN DIVIZIA DE TENIS

Pruna rundă a turneului fina?, 
care a avut Joc ieri, a tost și lem
narul de începere a meciurilor dirz 
disputate, cu rivalități tranșate 
doar la ultima minge. Ne refe
rim, desigur, la eel dm „capul 
de afiș" al reuniunii de a Pro
gresul, în care se întilneau două 
echipe fruntașe ale tenisului nos
tru, Dinamo București și Dina
mo Brașov. Am notat un foar
te frumos joc cîștigat de FI. 
Segărcear.u In ‘a Iul O. Vîl- 
cioiu (3—6. 6—2, 6—2). ca și
o greu muncită victorie a „ve
teranului" L Kerekes în partida 
eu E. Pană (13—11, 7—5). Din 
nou, sprint lejer al Stelei, în 
medul cu Jiul Petroșani, suc
cesul bucureștenSor eonturindu- 
se încă de ia primele confrun
tări. Dintre acestea, cel puțin 
două vădesc o superioritate cer
tă a învingătorilor la capitolul 
pregătirii fizice (seturi decisive 
cîștigate la II): M. iCrza — 
C. Dumitrescu 6—fi 5—7, 6—6; A. 
Leonte — FL Manea 9—5, 3—6. 
6—0. în turneul „secund" (cel 
pentru locurile 5—8 ale clasamen
tului), menționăm victoria Pro
gresului în fața Politehnicii Bucu
rești. deși A. Dîrzu a fost sur
prinzător învins de C. Curcă (4—6, 
3—6).

Pînă la urmă, Dinamo Brașov 
șl Dinamo București termină la 
egalitate : 5—5. Rezultat consem
nat după o ultimă și foarte ln-

dîtjită partidă de dublu în care 
brașovenii Tr. Marcu și O. Vîl- 
cioiu au dispus de FI. Segăr- 
ceanu — E. Pană cu 7—5, 6—4 
(de la 0—4 1). în alte partide : 
Tr. Marcu — FL Segărceanu 7—5, 
6—1 ; O. VUcioiu — J. Bîrcu 5—7, 
4—6 ; L Kerekes, R. Giurgiu — 
J. Bîrcu, L. Bucur 3—6, 2—6. în 
cea de-a doua întîlnire din cadrul 
turneului pentru locurile 1—4, 
Steaua învinge detașat Jiul Pe
troșani cu 8—2.

în turneul pentru locurile 5—8: 
Progresul — Politehnica Bucu
rești 6-4 (A. Dîrzu — FL Niță 
6—4, 6—4 ; M. Tăbăraș — C.
Curcă 6—4, 3—6, 6—2 ; M. Tăbă
raș — FL Niță 11—9, 2—6, 6—2); 
Politehnica Cluj-Napoca — Sănă
tatea Oradea 8—2 (L. Boldor — 
A. Dărăban 3—6, 2—6 ; R. Hărnu- 
țiu — Z. Nagy 7—5, 6—1). Pentru 
locurile 9—14 : Cuprom Baia Mare 
—Electrica Timișoara 8—2 ; U.T.A. 
— Constructorul Brăila 6—4 ; Ci
mentul Deva — T.C.B. 7—3.

Azi, echipele din eșalonul „pri
melor 8“ au o zi de pauză. Se 
dispută numai trei meciuri din 
turneul ultimelor : Cuprom — 
Constructorul, Electrica — T.C.B. 
(la Progresul), U.T.A. — Cimentul 
(la T.C.B.). Sîmbătă și duminică, 
ultimele două etape ale Diviziei, 
după care vom cunoaște echipa 
campioană.

TURNEELE FINALE
ALE CAMPIONATELOR 

DE VOLEI (JUNIORI 
Șl ȘCOLARI)

La București (băieții) și la 
Deva (tetele) au continuat Între
cerile turneelor finale din ca
drul campionatelor republicane 
ale juniorilor și școlarilor la 
volei.

BUCUREȘTI : CJS.Ș. Caranse
beș — C.S.Ș. Piatra Neamț o—3 
(-7, -13, -s). Partidă echilibrată 
doar in setul doi, cind replica 
jucătorilor din Caransebeș a tost 
ceva mai curajoasă ; C.S.Ș. Baia 
Mare — C.S.Ș. Tulcea 1—3 (-4, 
-14, S, -6) ; C.S.Ș. Satu Mare — 
Dinamo Buc. 3—2 (14, 12, -4, -4, 

14) ; Lie. Energetic Craiova — 
Tricolorul Lie. Mihai Viteazul 
Ploiești 3—2 (7, 14, —S, —13, 8). 
(N. MATEESCU).

DEVA : C.S.Ș. Piatra Neamț — 
Știința Reșița 3—0 (13, 11, 12).
In e.uda diferenței de scor jocul 
a fost echilibrat și de bună va
loare tehnică. Remarcabilă se
lecția la echipa din P. Neamț. 
(LS.Ș. Sibiu — C.S.Ș. nr. 1 Buc. 
•—3 (-14. -8, -4) ; Lie. N. Bălces- 
eu Cluj-Napoca — C.S.Ș. Medgi
dia 2-3 (-11, -7, »,»,-«); C.S.Ș. 
Univ. Timișoara — Tricolorul 
Lie. MIhai Viteazul Ploiești 3—o 
(11, 8, S). (L JURA — coresp.).

★
Duminică încep întrecerile tu

rului 4 din cadrul Diviziei B la 
▼oleL La masculin, după turul 
3 clasamentele arată astfel :

C.S.U. Pitești stat penalizate eu 
1 punct

Seria I
L C.S.U. Suceava 15 n 2 41 as 28
fi C.S.U. Galați 15 12 2 40:16 27
fi Petrolul Ploiești 15 7 8 30:31 22
4 Relonul Să vin. 15 6 9 24:34 21
5. Dinamo Brăila 15 5 10 26:35 20
8. Terom Iași 15 2 13 15:42 17

Seria a n-a
L Progresul Buc. 15 13 2 41:12 28
fi CJ.R. Buc. 15 13 2 39: 8 27
3. Calculat. Buc. 15 7 8 25:31 22

4. I.E.F.S. Buc. 15 4 11 21:37 19
5. Electr a Buc. 15 4 11 22:39 19
8. Grivița R. Buc. 15 4 11 15:36 19

Seria a ni-a
L Farul C-ța 15 13 2 40: 9 28
fi SABO T-viște 15 13 2 41:14 28
2. „7 Nov.' Sib. 15 6 9 26:28 21
4. C.S.U. Pitești 15 7 8 24:30 21
5 Electroputere 15 3 12 15:38 18
fi C.S. Rm Vîlcea 15 3 12 12:39 18

Seria a IV-a
L Silvania S. Silv. 15 10 5 35:19 25
fi Foresta Arad 15 10 5 33:24 25
3 VO’nța A. L 15 10 5 31:24 25
4. Oțelul Or. Dr. P. Groza

15 8 7 30:28 23
1 Met. Honed. 15 6 9 26:33 21
fi Alumina Or. 15 1 14 16:43 16
• Echipele C.F.R. București Și

TURNEU DE POLO
(Urmare din pag. 1) 

ționata Spaniei eu 5—4. Antre
norul Gianni Lonzi are la dis
poziție un lot de 20 de jucă
tori, din care va alege pe cei 
mai în formă pentru „Cupa 
României41, competiție la care 
Italia participă pentru prima 
oară.

Echipa României este singura 
participantă la turneu care 
din august 1977 și pînă la a- 
ceastă oră nu a lusținut nici 
un joc internațional, lotul pre
gătit de Șt. Kroner gi AL Szabo 
fiind în linii mari cel cu care 
naționala a încheiat sezonul 
trecut. (a.v.)

O plimbare prin Bucwreț* ji 
înmugurit »ub paze ie pri:au>ui 
soare cald de primâvard eu poa
te fi considerata decit w*c 
plăcutele îndeletniciri ai« wcxm- 
toruli* Capitalei. A$a ar pr-w-o 
ți semnatarul rindurilor de fața 
pe care programul «tapei de 
Ieri a Diviziei de tenis l-a focv. 
sâ străbată de doua ori, ta sens

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 APRILIE

1978

L Poli, iași — Olimpia S.M. 1 
II. Dinamo — Jiul 1

III. Steaua — C.S. Tîrg. 1
rv. S.C. Bacău — U.T. Arad 1 
V. Polit. Tim. — Corvinul 1 

VI. Petrolul — F.C. Argeș 1 
VIL F.C.M. Reșița — Univ. Cv. 1 

VIII. F.C. C-ța — A.S.A. Tg. M. 1
IX. F.C. Bihor — Sp. st. 2
X. F.C. Bruges — Juventus 1 

Xi. F.C. Liverpool — Borussia 1 
XII. Austr. Viena — D. Moscova 1

XIII. Barcelona — Eindhoven 1
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 

227.299 lefi

Vă prezentătn programul com
plet al concursului Pronosport 
din 16 aprilie 1978 șl pronosticul 
fostului internațional Titus OZON, 
antrenor al echipei Azotul Slo
bozia :

I. F.C.M. Reș. — S.C. Bacău 1 
n. ,U“ Craiova — F.C. Bihor 1 

m. Corvinul — F.C. C-ța 1 
IV. A.S.A. Tg. M. — Poli iași 1

V. Sp. stud. — U.T. Arad 1, x
VI. Jiul — Petrolul 1

VII. Olimpia S. M. — Steaua 1, x 
VIII. F.C Argeș — Poli. Tim. 1, x

IX. C.S. Tîrg. — Dinamo 1, 2
X. Bologna — Juventus 1, x, 2

XI. Milan — Atalanta 1
XIT. Pescara — Inter- x

XIII. Roma — Verona 1
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Steaua “
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ta joc pe cei de la Cuprom Baia 
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cui de disputare 
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către organizatori, 
versa rW lor petroșeneoi mutin- 
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PREA MULJI JUCĂTOR!
Timp de patru zile. In Sala 

sporturilor din Cluj-Napoca 
s-au desfășurat întrecerile cam
pionatului de calificare — e- 
chipe de copii — la tenis de 
masă. 104 echipe de băieți și fe
te (cat. 10—12 ani și 13—14 ani) 
și-au disputat dreptul de a par
ticipa la ultima fază a eompe- 
tiției — turneul final, progra
mat intre 14 și 17 septembrie.

Dacă din punct de vedere 
numeric participarea a fost 
satisfăcătoare — in total am 
urmărit la mesele de joc 360 
dintre, cei mai tineri jucători, 
reprezentanții unor centre cu o

•------- - ---------

„DAlIADA**, IN ATENȚIA 
ORGANELOR SPORTIVE

(Urmare din pag. 1)

locuri de petrecere a timpului 
liber vom amenaja terenuri 
foarte simple de practicare a 
celor mai diverse manifestări 
sportive : jocuri cu mingea și 
jocuri distractive, alergări etc.

— Manifestările din cadrul 
„Daciadei" trebuie să aibă la 
bază — lucru firesc — întrece
rile în colectivitățile eele mai 
mici de oameni. Cum inten
ționați să acționați pentru a- 
ceasta ? “

— Este un adevăr pe care 
nimeni nu-1 poate contesta : 
numai dacă vom reuși să atra
gem oamenii in practicarea e- 
xercițiilor fizice și sportului, 
inccpînd de la nivelul grupei 
sindicale, al atelierului și sec
ției, al claselor și anilor de 
studiu se va putea spune că 
ne-am îndeplinit unul din o- 
biectivele „Daciadei". în acest 
scop am făcut un prim pas 
prin atragerea ca propagatori 
ai sportului a acelor oameni 
care au o chemare pentru a- 
ceastă activitate socială. Cu 
alte cuvinte, numai cînd in fle
care colectiv se va găsi un en
tuziast care NU NUMAI SĂ 
SPUNĂ, DAR SĂ FACĂ, ÎN 
PRIMUL RÎND, numai atunci 
se va putea spune că rezolvăm 
atragerea maselor la practica
rea exercițiilor fizice. In ceea 
ce ne privește, am găsit, mai 
peste tot locul, asemenea oa
meni. Dorim, in sfîrșit, să pri
mim un sprijin mai mare din 
partea unor consilii populare 
comunale, în vederea amenajă
rii unor baze sportive simple. 
Am In vedere localități ca Să- 
celu, Budești, Cupșeni, Suciu, 
Poenii de sub Munte, Repedea, 
Călineștl, Desești. Pe de altă 
parte, în unele comune unde, 
cel puțin momentan, bazele 
sportive sint corespunzătoare — 
Mireșul Mare, Ulmeni, Ardusat. 
Șomcuta, Coroeni — acestea vor 
trebui să cunoască cit mai mul
te activități dorite de tineri.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tragerea Loto de astăzi va 

avea loc la Casa de Cultură a 
sectorului 2 din str. M. Eminescu 
nr. 89 la ora 17.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 7 APRILIE 1978

1
Categoria 1 : 2,25 variante — 

AUTOTURISM „Dacia 1300“ : 
Categoria 2 : 7,50 variante a
11.180 lei ; Categoria 3 : 18,50 a 
4.532 lei; Categoria 4 : 31,75 a

2 641 lei ; Categoria 5 : 184,75 a 
454 lei ; Categoria 6 : 385.50 a 
218 lei ; Categoria X : 2.228,25 
a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 :
370.932 lei.

Autoturismul .Dacia 1300“ a 
fost cîștigat de ROMAN V. 
ROȘCA din Gura Humorului 
pe un bilet jucat 100%.
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omânesc I
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Șl PERSPECTIVA IMEDIATĂ A ECHIPEI NAȚIONALE
Convorbire cu ȘTEFAN COVACI, despre apropiatele 

meciuri cu echipa Bulgariei
Acțiunile de mal scurtă durată ale echipei naționale de fotbal 

se succed. S-a Încheiat turneul tranco-argentinian, urmează dubla 
finală de serie cu echipa Bulgariei (3 și 31 mai 1978, la București 
și Sofia) pentru Cupa balcanică și, apoi, pregătirea pentru circuitul 
campionatului european : București — Madrid — Nicosia — Bel
grad. După aceea preliminariile turneului olimpic și «le campio
natului mondial 1980 și 1982. Un ciclu de 4 ani care urmează să 
pună la încercare capacitatea de organizare, de fortificare și mo
dernizare a întregului nostru fotbal. In acest angrenaj, nemulțumit 
de ceea ce s-a petrecut, pînă acum, dar, ca de obicei, plin de spe
ranțe pentru viitor, Ștefan Covaci este o piesă principală. Dacă 
recentul turneu al echipei naționale nu l-a satisfăcut, ta schimb 
nici nu l-a descumpănit.-

— In fond, ce oii cițtigct 
din acest turneu, tovurfițe 
Covaci ?

— Vn grup de 10 jucători pe 
care mă bazez in alcătuirea lo
tului pentru meciul cu Bulga
ria : Răducanu, Cheran, Sătmă- 
reanu, Mehedințu, Ștefănescu, 
Vigu, Romilă, Boloni, Iordănes
cu, A. Rădulescu.

— Ce v-o condus la această 
primă selecție f

— Verificările din meciurile 
cu Franța B și Argentina, in 
care -am rulat, după cum știți, 
jucători din trei generații, in
clusiv pe aceia care «u au ju
cat in preliminariile campiona
tului mondial, solicitați de pre
să, deci și de public ; Răduca
nu, Dobrin, ca și Lucescu. l-am 
folosit fără idei preconcepute, 
și la Rouen și la Buenos Aires, 
și, din ambele confruntări, am 
reținut doar pe Răducanu, cei
lalți doi, Lucescu și Dobrin, fi
ind depășiți de ritmul de șoc 
internațional, ei răminind încă 
valabili pentru campionatul nos
tru, in care se joacă lent.

— Vi so reproșează trecerea 
lesteior de către tetei re
prezentativ ca numtsi 3 zde 
înainte de meciul ca Franța, 
împrejurare oare a afectat 
îndeosebi pe jucătorii vtrs». 
nici.

— Am fl făcut o greșeală da
ci scuteam de teste pe fotba
liștii din lotul reprezentativ. Ar 
fi fost nedrept, neetic, față de 
ceilalți jucători divizionari. 
Știam ci riscăm pentru jocul 
de antrenament eu Franța B, 
oboseala s-a resimțit, este to
tuși necesar ea jucătorii să în
țeleagă că trebuie ' să fie ta 
orice moment foarte bine pre
gătiți. Cine rezistă avansează, 
cine nu face față cedează locul 
altora.

— Ce v-a .spus" medul cu 
Franța B f

— Puține lucruri edificatoare, 
deoarece și in această escală 
s-a jucat static, învechit, fără 
forță de atac. Jocul mi-a ară
tat că, deși apărarea s-a des
curcat destul de bine, Ștefănes- 
cu, jucător valoros, este totuși 
depășit la mingile înalte, ceea 
ce a rezultat din duelul lui cu 
francezul Pecou. Prin urmare, 
pentru Buenos Aires, unde in- 
tilneam adversari tnalți și eu 
detentă, am socotit necesar 
să trec pe Sătmăreanu pe pos
tul de libero și să-l introduc pe 
Mehedințu. După aceea, ta atac, 
am hotărit să-l mențin, In pofi
da jocului anemic, pe Dudu 
Georgescu și să-l adaug pe Lu
cescu, in speranța realizării ți
nui joc combativ. De asemenea 
l-am titularizat pe Aurică Ră
dulescu. jucător care a schim
bat in parte fața atacului la 
Rouen. L-am menținut pe Do
brin. deși el s-a rezumat la ro
lul de catalizator și a fost pă
răsit de condiția fizică. Contam 
pe buna lui tehnică. Așa am a- 
juns la echipa de la Buenos Ai
res : Răducanu — Cheran, Săt
măreanu, Mehedințu, Vigu — 
Romilă, Dobrin, Boliini — Lu
cescu, D. Georgescu, A. Rădu
lescu.

— Experimentul ca Argen
tina ce v-a arătat ?

— Chiar dacă am primit două 
goluri in prima repriză, din lo

vituri libere, pot afirma ci jocul 
ta apărare s-a dovedit cores
punzător, ta schimb jocul ta 
atac au ae-a satisfăcut, îndeo
sebi din cauză ei Dobrin și Lu
cescu au fost depășiți de ritmul 
meciului, iar Dudu Georgescu a 
fost foarte slab, plăpind, necon- 
firmind clasa de golgeter euro
pean a cărui confirmare era 
așteptată cu interes la Buenos 
Aires. Din aceste motive, stin
gea nu a putut fi ținută ta 
atac, adversarii au dștigat-o 
prea ușor și «u realizat de 
multe ori superioritate terito
rială.

- Ce >-e ehfant prta 
schimbările Wectoate I

— Intrarea după pauză a ju
cătorilor Iordănescu și Hajnal 
a ameliorat jocul, remarcin- 
du-se îndeosebi Iordănescu. t- 
chipa na a avut, totuși, forța 
de joc si pericliteze apărarea 
argentinieni și să înscrie.

— La tacepat v-ad rel.iH 
la an mrdoa de jucători, le 
continuare la re vă (taditi I

— Desigur la Bălăci care, ta- 
sdnătoșit, poate im prima «n joc 
rapid, forte, ce și Zamfir, care 
este agresiv. Dacă em fi avut 
disponibili acești selecționa Cili 
jocul eu Argentina ar fi fost 
altfel.

- Nfi tacMmf I
— JVe gindim ia jucătorii ti

neri, la fundașul Zamfir, la Ti- 
Bhoi, Radu II și Vrinceanu, a- 
trtad ta observație și pa Marcu, 
Crișan, Fazekaș, Grigors și 
Dudu Georgescu.

- Dar pe DureRra Fcgl «- 
bandonat?

— Nu. Depinde de seriozita
tea, jocul și dorința acestuia de 
a reveni la echipa națională.

— Programul peatni medul 
eu Bulgaria, de la S mai t

— O scurtă pregătire după de
finitivarea lotului ta urma e- 
tapei a 27-a, de la 23 aprilie, 
programată inițial la 29 aprilie.

- W re impută ta aMmul 
flmp dereglarea eazwpionotu. 
lui, ea ta cazul recentului 
lumea, ded cu doi ani ta 
vrei regularitotaa competi-

ă reprezenta un paner 
ai programului dv.

— Atunci nu am știut atit de 
bine ei voi fi confruntat cu 
multe lipsuri din fotbalul nos
tru. îndeosebi eu învechitul 
proces de antrenament de la 
cluburi, fără individualizări, eu 
insuficiența mijloacelor de creș
tere a fotbaliștilor, eu obiceiuri 
dăunătoare, adine înrădăcinate, 
la toate eșaloanele eompetițio- 
nale ale fotbaliștilor. Acum a 
fost o situație favorabili de a 
profita de experiența unui tur
neu in America de Sud, și ca 
noi au procedat, deplasindu-se 
și intrerupind campionatele, 
Bulgaria. Jocul cu Argentina a 
folosit. Am văzut și ne-am 
confruntat ia fața locului cu 
fotbalul sud-american, fără să ne 
coste nici «n leu, dimpotrivă 
ne-a adus mijloace valutare 
pentru fotbal și alte sporturi. 
Jucătorii noștri au asistat la 
două meciuri de fotbal, dintre 
care unul cu participarea echi
pei braziliene Vasco da Gama, 
și au fost impresionați, chiar 
șocați. de tehnica, fentele și 
combinațiile jucătorilor sud-a- 
mericani.

— f*e dnd d fotbalul nos
tru, cu asemenea veleități I 

— Acesta va fi un proces mai 
îndelung pe care va trebui sd-l 
începem urgent.

— In legătură eu aceasta 
ce no puteți spune despre 
proiectele federației care au 
ca bază un plan de măsuri 
al C.N.E.F.S., elaborat astă 
toamnă, fără ca pină ta 
prezent să avem vreo noutXe.

— Fed&rația dorește să facă 
unele schimbări de fond și de 
aceea analizează mai mult decit 
de obicei. Peste puțin timp vom 
fi gata si hotăririle vor fi anun
țate ta plenara comitetului fe
deral.

— Cnd vom cunoaște echi
pa pentru partida cu Bul
garia I

— La 30 aprilie, etnd Lotul A 
va tntilni Lotul olimpic.

. — Introduceți oare fostele 
trnaluri „Probabilii- cu _Po- 
sibiGi" I ta acest caz, de 
ce na programați la aceeași 
dată un joc public al edupei 
naționale folosită ta Argen
tina, cu o ecfiipâ secundă, 
eu „Restul selectionabililor**. 
Ați lămuri, te lamina zilei, 
multă lume.

— Este o idee care n-er pu
tea fi puți ta aplicare firi < 
fi însușită de biroul federal. 
Oricum, realizăm an pas îna
inte. jocul de verificare vrmind 
să fie public, probabil ta noc
turnă pe stadionul ^3 Augusta, 
după meciul de rugby cu o se
lecționată engleză.

— Vă mtrtțtmsesc peaks 
eomrersație.

Convorbire consemnată da 
Aurel NEAGU

ta 
ș a încheiat 
jbmeritanO

SE ȘUTEAZA 
CA IN... CAMPIONATUL 

ASOCIAȚIEI I
Fără îndoială că nimeni na le 

cere jucătorilor noștri *ă înscrie 
mn fiecare șut. E chiar imposi
bil. Numai că, la noi, procentul 
șuturilor oare NU NIMERESC spa
țiul porții este realmente jenant 
de mare. Dinamo, de pildă. In 
meciul cu Jiul, a trimis balonul 
spre poarta lui Caval de 30 de 
ori și a marcat doar două goluri. 
Aceasta intr-un meci tn care a 
dominat categoric, jucînd. efec
tiv, sa—70 de minute, la o poar
tă. Am văzut jucători de Divizia 
A funii chiar internaționali) ra- 
ttnd nepermis de la 6 ml Țălnar 
ne-a dovedit că nu știe să șuteze 
eu stingul. Al. Moldovan că nu 
se concentrează întotdeauna, a- 
jtzngind să semilufteze la T—• 
metri de poartă. Unul dintre Ju
cători — nu ne venea să credem 
că e vorba de Dudu Georges
cu I — nu a nimerit spațiul por
ții de la S metri pentru că a 
lovit mingea (caz rar) eu <e- 
nunchiul, cu tibia șl apoi cu 
gheata. Așa ceva nu se vede, 
poate', decit in campionatul aso
ciației. (Al. C.)

UNDE-I ENTUZIASTA 
GALERIE A LUI „POLI"?
Fruntașă a clasamentului șl 

candidată cu mari șanse la titlul 
de campioană a țării. Politehnica 
Timișoara este foarte aproape — 
datorită in bună măsură muncii 
depuse de antrenorul Angelo Ni- 
cuiescu, ajutat de inimosul Cos- 
tlcă Rădulescu — de o reușită 
pe care suporterii și simpatizan- 
țil el o așteaptă de mai multă 
vreme, pentru care a~*u făcut 
Însemnate investiții materiale șl 
morale. Dar, în mod surprinză
tor, tocmai acum cînd perspec
tivele slnt atit de frumoase, nu
meroasa șl entuziasta galerie ti
mișoreană, cunoscută și aprecia-

toate mă-

DIN NOV SCENE REPROBABILE
PE STABIONVE DIN ORADEA
lată că la Oradea, după ne- 

regulrie de organizare petrecută 
in etapa a 23-a, la Joctd cu
Olimpia Satu Mare, cînd falși 
suporteri au provocat scene re
probabile, semnalate In ziarul 
nostru, obrazul fotbalistic al
orașului a fost din nou pătat 1 
deși factori de răspundere cri 
miliției locale au căutat să-l con
vingă pe cronicarul partidei că. 
atunci, ziarul L-a criticat pe ne
drept pe oamenii de ordine și 
că pentru meciul cu Sportul stu
dențesc ou fost luate I 
șurile pentru a ou se 
intimpla nimic. Or, 
la stadionul F. C Bi
hor s-au petrecut 
miercuri fapte destul 
de grave. Totul s-a de
clanșat din momentul 
goKriu de către Grosu, 
nu comportă nici un fei 
ții in privința unui _____ ,__
ofsa’d Chiar tribunele, îs ocel 
moment. încremeniseră șl prin 
tăcerea lor recunoșteau justețea 
golului. Ei bine, In toc io pri
vească infringerea ca un adevă
rat sportiv, câp'tonui echipe', 
Bigan, s-a dus la tașîerul Fl. 
Anuțescu cerindu-l să-șl Inducă 
în eroare ..centralul*' (,,Spune-i, 
dom’-le. că a fost ofsaid I"). 
S-au ma adunat ccolc cîțrva 
jucători orădeni, refuzi nd să pu
nă m ngea la centru. Atît a tre
buit grupului de elemente turbu
lente postat la tribuna a doua I 
Huiduieli, fluieraturi, urlete, o 
stidă oruncatâ spre arbitri la

Dacă scotocesc prin tofba k>r 
de amintiri — plăcute și neplă
cute - unii arbitri de fotbal Iți 
pot povesti ce M s-a Intîmplcrt 
in cutare sau cutare oraș, după 
an meci In oare echipa gazda 
n:a obținut rezultatul scontat. U- 
neori, au avut serios de pătimit, 

fost și cazuri cînd gaz- 
--------- Lj gU*6zbunâri" 

, ca să le spunem așa, 
arbitrilor baremul regu-

Dar ou f__? / __ 
dele fxi recurs ka 
mai mici, 
achiți nd i_______  _______
lamenjar in hlrtM de cite 5 lei, 
ba chiar și în monede de...1 leu 1 
Poftim de-l numârâ, cînd peste 
un sfert de oră pleacă trenul I

Recent, ha Cluj-Napoca, gaz
dele au trecut la... represafii ți 
mai mari : 
decît 2—2, 
meciul cu 
d viziona ra 
rrut pur șl __ _______r____
arbitrilor baremul I Aceștia 
ie acordaseră nici o lovitură de 
'a 11 metri, le eliminaseră șl 
doi ’urători (pe Bakos șl Loghîn)

nereușind sâ obțTnă 
pe teren propriu, In 
Hebe Singeorz Boi, 
C Dermcta n-a mai 
simplu sâ pfdteascâ 

nu

DACA AR Fl ȘTIUT CE-IAȘTEAPTA.
oveoe.^ preten<N le baron 1 

Pentru nimic In lume «m fl-au xis 
cai de ba Dermata.

Cerul a ajuns tn la|a Comisiei 
de disciplină a F.R.F., care, in 
primul rînd, ap ii cînd art. 63, pa
ragraful g dîă Regulamentul de 
organizare a activității fotbalis
tice, unde se precizează conse
cințele pe ca-re le suportă o e- 
chipâ k» cazul cînd refuză să o- 
chite baremul de arbitraj, a anu
lat rezultatul de 2-2 de pe teren, 
dînd meci pierdut gazdelor cu... 
3—0. Bineînțeles că echipa Der
mata tot a feb uit să plătească 
baremul — șl a făcut acest lucru 
chiar în ședința Comisiei de dis
ciplină — un nou refuz punînd-o 
m situația de a fi exdusă efin 
campionat

Cazul de «nai rus Castrează și 
un alt fapt, anume că muîți din^ 
tre cei care activează In fotbal, 
conducători de echipe, antrenori 
șl jucători, NU CUNOSC PRE
VEDERILE REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE A ACTIVnApI

FOTBALISTICE, NU ȘTIU, DEO. 
CE-I AȘTEAPTA W SITUAȚIA 
QND COMIT O ABATERE SAU 
ALTA I Acest lucru a reieșit p 
din sondajul pe care Comisia de 
disciplină îl întreprinde ie afti- 
muf timp, în toate ședințele, 
printre jucătorii sau reprezentan
ții echipelor care au comis aba
teri. Astfel, un jucător de Divi
zia A, Vrinceanu (Dinamo), în
trebat în ședință dacă știe ce 
sancțiune prevede # Regulamentul 
pentru lovir ea adversarului (n.n.: 
suspendare de la 3—6 etape, 
dacă lovirea n-a avut urmări și 
dacă făptașul nu este recidivist) 
a răspuns, candid, că nu este în 
cunoșfnțâ de cauză.

Evident munca educativă 
în primul rind la baza 
actelor de indisciplină, 
s-cw împuțina măcar 
care rvu-și pot stăpîni 
terenurile de fotbal, ar 
așteaptă după aceea.

Jack BERARIU

Mă 
prevenirii 
Dor eie 
dacă cei 
nervii pe 
ști.., ce-i

£

8

le și rea de pe teren, ca și alte 
obiecte tari. Președintele clubului, 
Horia Cosma, și jucătorul Ho- 
rescu, spectato-r la acest meci, 
au căutat să-i convingă pe spec
tatorii turbulent! că golul a fost 
perfect 
scandau 
țule--- I 
care, e 
în min.
ghefi trebuia eliminat de pe te
ren deoarece l-a lovit cu piciorul 
pe O. lonescu, balonul fiind ju
cat în altă parte). Cei peste o 

sută de scandalagii au 
aruncat și cu pietre, 
spârgînd geamurile ca
binelor unde se 
seau arbitrii. Deși oa
menii de ordine 
incinta terenului,

valabil, dar huiiganii, 
într-una „ieși afara, ho- 
(arbitrul 1^ Chiiibar, 

drept, a greșit a dată, 
39, cînd orădeanul Gher

Oă-

se

intervenit spre a-i dispers© X 
drumul de 3» 

stadionului. V 
plecat pe Y 
a miliției. X 
sportivi au 

fost amenințați, insultați, mașina V 
care urma să-i transporte la aero- X 
port suferind stricăciuni. X

Faptele sînt cu atit mal de 
condamnat cu cît cei mal multi Y 
dintre cei puși sâ asigure ordi- X 
nea au rămas simpli spectatori X 
la aceste octe. Ceea ce s-a pe- 
trecut Ic Oradea, trebuie Jude- x 
cat cu severitate de forul de X 
•pecialitate și credem că este X 
cazul să se ia măsuri foarte y 
drastice.

Stelian TRANDAFIRESCU

pe ce: care blocaseră 
acces Ia vestiarele 
Brigada de arbitri a 
ascuns, intr-o mașină 
Chiar și comentatorii

•• 4

Bădin (echipament de culoare închisă) a venit tîrziu la marcaj ți 
D. Georgescu a reluat cu capul balonul centrat de Lucuță înscri
ind al doilea gol al dinamoviștilor Foto ; D. NEAGU
ti în întreaga țară în «nil tre- 
euțl pentru ținuta ți manifestă
rile el sportive, si-a pierdut — 
parcă — din suflu.

Miercuri, la meciul Politehnica 
— Corvinul, pe Ungă faptul că 
a fost neașteptat de restrins la 
număr, publicul timișorean ni 
s-a părut și cam blazat, prea 
puțin participativ la Joc. Din 
ctod In clnd, o mică galerie de 
la tribuna a n-a, folosindu-se și 
de o tobă, a mai animat întru- 
ettva atmosfera de pe stadion 
eu încurajările ei. In rest, „Po
li- a simțit cu adevărat publi
cul manifestindu-se în spriji
nul ei numai la ede două go
luri.

Desigur, publicul timișorean — 
devenit, pe bună dreptate, mai 
pretențios — dorește victorii, go
luri. spectacol. Dar acestea nu 
vin de la sine. Mai este nevoie 
șl de aportul spectatorilor, prin 
prezența lor masivă și mal ac
tivă la stadion, prin încurajările 
tor calde și continui. în etapele 
viitoare. ..Poli- va avea de sus
ținut partide dificile acasă. cu 
A.S A Tg Mureș, cu Steaua. Ba 
așteaptă ca publicul timișorean 
să-l fie mai mult alături, sub 
toate aspectele 1 (CJ.)
REUȘITA SE UITĂ REPEDE, 

GREȘEALA NU
Minutul 60 al meciului de ia 

lași. La o centrare înaltă în ca
reul Olimpiei Satu Mare, fun
dașul Pinter (foarte bun pină a- 
tunci), nejenat de nimeni, preia 
mingea cu mina, ea la handbal. 
Moment de stupoare în teren și 
în tribune. Se acordă, normal, 
kxvitură de la 11 m. Simionaș 
transformă și... 1—o pentru gaz-* 
de. Pinter Iși acoperă fața cu 
mîinlle și izbucnește în pllns. Ce 
s-a întîmplat cu tine ?, l-am în
trebat după meci. „Nu știu, 
m-am uluit pur și simplu. Sînt 
sigur că fără acest gol, complet 
gratuit, noi n-am fi pierdut azi 
la Iași". E atît de greu să su
porți singur povara unui eșec, 
pînă la urmă colectiv... Ne a- 
mintim. l-am spus, că în me
dul cu Petrolul, în urmă cu trei 
etape, ai reușit o curajoasă ac
țiune individuală de atac în ur

ma căreia a rezultat o lovitură 
de pedeapsă și golul victorios al 
echipei tale. în min 87. A tund 
ai adus, cum s-ar zice, un punct 
foarte prețios. „Da, a replicat 
Pinter. Reușita de la Satu Mar* 
l-a uitat, sînt sigur, imediat. Ci
ne știe cînd va fi uitată greșeala 
de la Iași...*. (M. I.).
AU ȘTIUT El, ANTRENORII, 

CEVA...
U.T.A. a condus La Bacău pînă 

în min. 72. Cu 1—0. Putea fi 
chiar 2—0, deși arădenii au șutat 
numai de trei ori la poarta lui 
Ursache, nesigur în intervenții, 
în... ton cu apărarea din fața sa, 
care gafa la fiecare incursiune 
a lui Nedelcu II, Coraș sau Bro- 
șovschi. Confuz au jucat în cea 
mai mare parte a timpului și 
mijlocașii și atacanții. Singurul 
care realiza breșe în apărarea 
supraaglomerată a oaspeților era 
Botez. Dar cum minutele treceau 
și Sport Club nu reușea să ega
leze, a apărut ca stringentă ne
cesitatea efectuării unor schim
bări într-un mecanism care 
dădea evidente rateuri. Cînd an
trenorii Nicușor și Vătafu l-au 
înlocuit pe Cărpuci cu Munteanu, 
«tribuna a doua* a reacționat 
prompt : «Nu pe ăla ! Pe Pana- 
ite î* Ieșise un mijlocaș lent, in
trase un atacant cu șut puter
nic. Și a doua schimbare (Mar- 
gasoiu—Solomon) a fost ,,sanc
ționată" zgomotos de același 
grup masiv de spectatori, ieșise 
însă un fundaș, în locul lui e- 
voluînd acum un mijlocaș cu șut 
puternic.

Au greșit antrenorii ? Nu.
Solomon a marcat un gol, eu 

un șut care a catapultat mingea 
la vinciul barelor porții lui Ior- 
gulescu, Munteanu a șutat de 
cîteva ori extrem de puternic, 
iar hulitul Panaite a înscris, la 
rîndul lui, un spectaculos gol 
cu capul. Golul care a deschis 
drumul spre o Victorie pe care 
puțini o mai sperau.

Au știut ei. antrenorii echi
pei, ceva. Ceva mai mult decît... 
atotștiutorii din tribunele sta
dionului băcăuan. (L. D.)

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI ® ȘTIRI
• MECIUL Sportul studențesc 

— U.T.A., din cadrul etapei a 
25-a a Diviziei A, se dispută 
duminică, de la ora 11, pe Sta
dionul Republicii.

e MECIURI AMICALE • C.S.M. 
SUCEAVA — BUCOVINA CER
NĂUȚI (U.R.S.S.) 1—0 (0—0). •
SOMEȘUL SATU MARE — „U“

CLUJ-NAPOCA 2-3 (1—2). Au
înscris Pataki și Bencze (11 m), 
pentru gazde iar pentru oaspeți 
Dobrotă (2) și A. Mureșan.

9) PARTIDA Rapid — Metalul 
Plopeni, programată tot pentru 
duminică, în seria a n-a a Di
viziei B se ya desfășura pe sta
dionul Giulești, de la ora 10.15.



A PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN S.U.A
(Urmare din pag. 1)

ale Ameri- 
și doamna 
sala de re- 
a fost pre-

caldă cordialitate, cei doi pre
ședinți au rostit toasturi.

După terminarea dineului * 
oferit in onoarea președintelui 
Nieolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu de președin
tele Statelor Unite 
cii, Jimmy Carter, 
Rosaiynn Carter, in 
cepții a Casei Albe 
zentat un program artistic.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, s-a întîlnit 
joi dimineața, in cadrul micului 
dejun la Blair House. eu 
membri ai Senatului american : 
Alan Cranston, adjunctul lide
rului majorității democrate din 
senat, democrat de California, 
Ted Stevens, adjunctul lideru
lui minorității, republican de 
Alaska, Edward Kennedy, de
mocrat de Massachusetts. Adlai 
Stevenson, democrat de Illinois, 
Abraham Ribicoff, democrat de 
Connecticut, Harrison Williams, 
democrat de New Jersey, și Ja
cob Javits, republican de New 
York.

Ca acest prilej, senatorii a- 
mericani au subliniat interesai 
ea care cercurile politice, eco
nomice și opinia publică ameri
cană urmăresc vizita in S.U-A. 
a președintelui Republicii So
cialiste România, văzind in a- 
ceasta o nouă contribuție la 
dezvoltarea legăturilor de prie
tenie dintre cele două țări șl 
popoare, la mai buna cunoaș
tere reciprocă.

La rindul său, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a relevat im
portanța pe care România • 
acordă relațiilor sale cu S.U.A„ 
exprimind speranța că noua sa 
vizită în această țară va impul
siona raporturile de colaborare 
româno-americane, pe multiple 
planuri, atit bilateral, cit și ia 

internaționale, 
progresului

domeniul vieții 
in folosul păcii și 
lume.

A fost efectuat 
păreri în legătură cu căile 
dezvoltare și amplificare a 
lațiilor româno-americane șl 
au fost abordate unele proble
me ale vieții politice interna
ționale de interes comun.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate. 

★ 
după-amiază, 

Nieolae
to-

Ceaușescu,
Miercuri

Târâșul 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit la Blair 
House, reședința rezervată înal- 
ților oaspeți români pe timpul 
vizitei oficiale la Washington, 
pe Barbara Walters, comenta
toarea postului american de te
leviziune A.B.C., căreia 
acordat un interviu.

i-a

TURNEUL DE TENIS - DE LA MONTE CARLO
Turneul internațional de tenis 

de la Monte Carlo a programat 
primele partide din cadrul pro
bei de dublu bărbați. Iată prin
cipalele rezultate : I. Năstase, 
J. Fillol — V. Gerulaitis, K. 
Rosewall 6—4, 3—6, 6—4 ; C 
Tiriac, G. Vilas — T. Moore, M. 
Cahill 3—6, 6—3, 6—2 ; J. Ko- 
des, Fr. Jauffret — B. Lutz, 
S. Smith 6—4, 6-4 ; T. Smid, 
P. Fleming — M. Orantes, A. 
Munoz 6—3, 6—4.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Echipa masculini 

a R.P. Chineze a evoluat la Ka
nazawa (Japonia) în compania 
selecționatei nipone, victoria re
venind gazdelor cu 89—87 (48—33). 
Din cele 6 meciuri susținute 
pînă în prezent, baschetbaliștll 
chinezi au cîștigat 4 a In tur
neul feminin de la Szekesfeher- 
var : Polonia — Austria 103—73 
(57—36)

BOX • Campionul mondial la 
cat grea Ken Norton (recunos
cut de Consiliul mondial al bo
xului) iși va apăra titlul ta 9 
iunie, la Las Vegas. în fața Iul 
Larry Holmes, devenit șal anger 
în urma victoriei asupra lui Er
nie Shavers.

HOCHEI • La Litvinov, în în- 
tîlnlrea internațională amicală 
Cehoslovacia — R.D. Germană, 
hochelștli cehoslovaci au obținut

•
Joi dimineața, Ia Casa Albă 

a avut loc o întîlnire intre pre
ședintele Republicii 
România, 
Ceaușescu. 
telor Unite 
Carter.

Cu acest prilej a avut loc, 
într-o atmosferă de cordialitate, 
înțelegere șl stimă reciprocă, 
un schimb de opinii asupra 
perspectivei dezvoltării viitoare 
a colaborării bilaterale precum 
șl asupra unor probleme de 
interes comun ale vieții inter
naționale.

Socialiste 
tovarășul Nieolae 

și președintele Sta- 
ale Americii, Jimmy

★
Joi, 13 aprilie, s-au încheiat, 

la Casa Albă, convorbirile ofi
ciale între președintele Republi
cii Socialiste România, Nieolae 
Ceaușescu, și președintele Sta
telor Unite ale Americii, Jimmy 
Carter.

La convorbiri au participat: 
din partea română — Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministra 
al guvernului. Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ministru Ia 
Președinția Republicii Socialiste 
România, șeful grupului de con
silieri al președintelui. Ion 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Nieo
lae M. Nieolae, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Washington.

Din partea americană — 
Zbigniew Brzezinski, consilier 
al președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale, 
George S. Vest, asistentei se
cretarului de stat pentru pro
bleme europene, Rudolph 
Aggrey, ambasadorul Statelor 
Unite la București.

In aceeași atmosferă priete
nească, de înțelegere și stimă 
reciprocă, eei doi șefi de stat 
au avui un nou schimb con
structiv de vederi în probleme 
ale dezvoltării relațiilor româ- 
no-amerieane, precum și ia le
gătură ca multiple aspecte ale 
actualității 
■ale.

politice internațio-

un schimb

i în In cursul 
a avut loc

de me intre
de Ceaușescu
re- Carter.

★
vizitei la Casa Albi 
un schimb de volU- 

președlntele Nieolae 
și președintele Jimmy

★
Tovarășul Nieolae Ceaușescu 

a primit joi, la reședința de la 
Blair House, pe Henry Jackson, 
senator democrat de Washing
ton, președintele Comitetului 
pentru energie și resurse natu
rale al Senatului S.U.A.

In cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, au fost abordate proble
me privind dezvoltarea colabo
rării româno-americane, in spe
cial in domeniul economic, pe 
baza egalității, a respectului și 
avantajului reciproc, și s-a 
efectuat un schimb de opinii eu 
privire la unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

La simplu. In prima partidă 
a sferturilor de finală, tinărul 
tenisman cehoslovac Tomaz 
Smid a reușit o surprinzătoare 
victorie, cu 3—6, 6—2, 6—2, in 
fața lui Manuel Orantes. Ilie 
Năstase a fost învins de Vitas 
Gerulaitis cu 6—3, 1—6. 6—3. 
în alte întîlniri : C. Barazzutti 
— P. Proisy 5—7, 6—2, 6—1 ; 
G. Vilas — V. Pecci 6—3, 7—6; 
R. Ramirez — J. Higueras 6—2, • 
4—6, 6—3.

victoria cu 7—3 (2—2, 3—1, 2—0) 
prin golurile marcate de Eber- 
man (2), Bubla. Martinec, ZaJi- 
cek. Pouzar și Stastny.

NATATIE • Intr-un concurs 
desfășurat la Berlin, Antje Stille 
a înotat 100 ra spate în 1:04,51. 
înotătoarele din R.D. Germană 
au mai obținut rezultate de va
loare în probele de 200 m flu
ture — Andrea Pollack 2:11,44 
șl 100 m liber — Barbara Krause 
55,80 a Rezultate din turneul de 
polo pentru echipe de juniori, 
care se desfășoară la Sofia Bul
garia — Polonia 11—8 ; "
— România 6—3 ;
— Ungaria 4—3 ; 
R.F. Germania 5—4.

. _ , U.R.S.S.
Cehoslovacia 

Iugoslavia —

șah • TurneulT__  _ _______ de la Lone
Pine (California), desfășurat în 
„sistem elvețian”, s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru danez

LA „INTERNAȚIONALELE11 DE SĂRITURI------,,................... .............. 5

Considerate printre competi
țiile menite să evidențieze ele
mentele tinere talentate, spe
ranțe ale viitoarelor prime re
prezentative participante la 
marile Întreceri mondiale și 
europene. Campionatele inter
naționale de sărituri ale Româ
niei — care vor fi găzduite 
sîmbătă și duminică de bazinul 
„23 August” — confirmă și în 
acest an aprecierea de care se 
bucură. Intr-adevăr, faptul că 
iau parte oaspeți din șase țări, 
printre care UR.S.S. și R. D. 
Germană, ai căror sportivi o- 
cupă de regulă locuri fruntașe 
la J.O., C.M., C.E. și Cupa Eu
ropei, constituie un indiciu a-

GRUPELE C.M. DE VOLEI (f)
M 

la Campioootal 
progro-

In urma tragoAi la sorti, cela 
do particlpoato "
moodiol do volei (feminin) _ 
ma* intre 23 august ți 7 septembrie 
In Uniunea Sovietică, vor evolua ■ 
următoarele grupe :

Grupa A : U.R.5.S., Bulgaria,
R.P.D. Coreeană, Repubtiaa Dominl- 
conă ; Grupa B : Japonia. S.U.A- 
Itofia. Twusfo ; Grapa C : Coreea
do Sud. Canoda, R.F. Germania, 
BmzHia ; Grupa D : R.D. Germană, 
Mexic, Cehoslovacia, RA. Egipt : 
Grapa E i Ungaria. Polonia, R. P. 
Osirveză. OxMe : Grapa F 1 Iugosla
via, Olanda, Fora, Cuba.

Pregătiri pentru campionatele mondiale

IUGOSLAVIA ROMANIA LA POPICE
Loturile naționale de popice, 

care M pregătesc pentru C.M. 
din Elveția (20—26 mai), se află 
tn fața unui nou test interna
țional. Sîmbătă și duminică, de 
vor lntUni puternicele formații 
ale Iugoslaviei la Virovitica, 
oraș situat la nord-vestul țărfi 
vecine șl prietene. După cum 
se știe, la ultima ediție a mon
dialelor, popicarii iugoslavi aa 
dominat Întrecerile, 
patru medalii 
(la echipe șl 
bați) șl două 
chipe femd și
91 la ora actuală reprezentati
vele Iugoslavld stnt o forță pe 
plan mondial, Nikola Dragas, 
de pildă, multipla campion el

riști glad
— două de _aur 
individual băr- 
de argint (la e- 
perechl bărbați).

Cupele europene intercluburi ȘI ACUM, FINALELE!
S-« hschelat șl penultimul act 

al actualelor edițh ale cupelor 
europene. Acum, înaintea fina
lelor și după meciurile retur ala 
semifinalelor de miercuri seara, 
se cuvine să facem clteva sub
linieri. Pentra Început, o stafia- , 
tică : numai două echipe din 
cele șase obțin pentru a doua 
oară consecutiv calificarea în 
finală : F.C. Liverpool șl S.C. 
Anderlecht. Este o performanță 
demnă de menționat, cu attt 
mal mult eu ctt aceste formații 
s-au calificat de o manieră ca
tegorică. Englezii — reeditlnd 
finala C.C.E. de anul trecut, cu 
Borussia Mănchengladbach (3—1) 
— au jucat într-un tempo de ad
mirat, specific fotbalului insu
lar, cîștigind fără drept de apel 
în fața campioanei vest-germane, 
iar Anderlecht s-a calificat du
pă o dublă victorie în fața o- 
landezilor din Enschede 1 Remar
cabilă este și performanța rea
lizată de F.C. Bruges în fața 
Juventusulul — ambele, virtuale 
campioane ale țărilor lor. $1 
cînd te gîndești că nici Belgia 
și nld Anglia nu s-au calificat 
tn turneul final al C.M. din Ar
gentina I

Bent Tarsen, cu Vh puncte din 
9 posibile. Pe locul doi, la */i p, 
s-a clasat marele maestru so
vietic Lev Polugaevschi a După 
5 runde, tn turneul de la Lvov: 
Balașov șl Vaganlan — 3*/i P,
Smîslov — Vh p (1), Kuzmin șl 
Savon — 2’A p.

TENIS • Jucătoarele românce 
au fost învinse In turneul de la 
Hilton Head (Carolina de sud) : 
Martina Navratilova — Virginia 
Ruzici 6—2, 6—4 : Kerry Reid — 
Florența Mihai 6—0, 6—1. In alte 
partide : Chris Evert — Beth
Norton 6—1, 6—0 ; Rosemary Ca
sals — Lesley Hunt 6—3. 1—6,
6—3 ; Regina Marsikova — Nan
cy Richey 7—5, 6—0 ; Kathy May 
— Mima Jausovec 6—2, 6—2 • In 
turneul de la Guadalajara: New
combe — Lewis 6—3, 6—l ; Van 
Dillen — Chavez 6—3, 7—6 ; Ruf- 
fels — Winitsky 6—4, 6—3. 

supra prețuirii „internaționale
lor” țării noastre.

Pină acum' și-au anunțat lo
turile selecționatele R. D. Ger
mane (Frank Taubert, Thomas 
Knuths, Andreas Hămpel, Beate 
John, Ramona Wenzel) și Fran
ței (Andră Bahon, Jean Michel 
Oliver, Isabelle Arene) .

Cit privește formația română, 
ea are trei titulari (Alexandra 
Bagiu, Georgiana Săcăleanu și 
Magdalena Toth) ; ceilalți com
ponent ai reprezentativei vor 
fi stabiliți azi. O indisponibili
tate: Anca Făgețean, accidentată.

Calificările pentru C.E. de baschet-juniori

IERI, ÎNVINGĂ TOARE AUSTRIA Șl GRECIA
TG. JIU, 13 (prin telefon). 

In partida inaugurală a zilei 
a doua a turneului de calificare 
pentru campionatul european 
de baschet-juniori, reprezenta
tiva Austriei a obținut victoria 
asupra echipei Elveției cu sco
rul de 62—41 (27—17). Sportivfl 
austrieci aa avut permanent 

lumii, a dștigat anul acesta d- 
teva concursuri internaționale.

In loturile noastre »-au fă
cut unele modificări față de 
formațiile can cu o aâptâmtnă 
in urmă an evoluat la Budapes
ta. La fete, Bdfkn Szasz a fost 
înlocuită cu Olimpia Draga, iar 
la bărbați, in locul ltd AL Că- 
tineanu va juca AL Naszodl, 
un junior din echipa campioană 
națională Aurul Baia Mare. 
Iată loturile care s-eu deplasat 
la Vlrovttica: Ana Petrescu. 
Margarete C&ttoeana, Kisabeta 
Badea. Elena Pană, Elena Aa- 
dreesee, SOvte Uda si OUm- 
pia Draga, respectiv L Tismă- 
nar. L Bice. L Băla*. Gb. Sil
vestru. AL Tudor, Gr. Marin șt 
AL NanodL

De asemenea. eurprinde faptul 
că după mal bine de 19 ani, tai 
finalele celor trei competiții nu 
figurează nici o echipă vest-ger- 
man* in timp ee anul trecut 
RJ.G. a fost prezentă cu două 
formații : Borussia șl S.V. Ham
burg I Intr-adevăr, se confirmă 
spusele antrenorului Helmut 
SchOn, că tai oca actuală deți
nătoarea titlului mondial nu mal 
are echipe de valoare deosebită, 
ta nivelul anilor trecuți. elnd 
Bayern MUnchen șl Borussia 
MOnchengladbach jucau un rol 
de prim solist. Dar șl Spania șl 
Italia, calificate pentru turneul 
final al CU, au rămas fără re
prezentante în finalele cupelor 
europene. Fără îndoială că pen
tru antrenorii Kubala șl Bearzot 
aceste eșecuri vor constitui — 
acum în preajma C.M. — serioase

Stenograma
■ CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : F. Q Liverpool - Borussia 

Monchenglodbach 3-0 (2-0). 49 000 de spectatori. Au marcat : Kennedy 
(mln. 6) Dalglish (mln. 34), Case (min. 54). Arbitra : Palotal (Un
garia). F.G Liverpool s Clemence - Neol, Smith, Thompson, Kennedy, 
Hughes, Dalglish, Case, Heighway, McDermott, Souness. F. C. Bru
ges — Juventus Torino 2—0 (1-0. 1-0). 35 000 de spectatori. Au mar
cat : Bastljns (mln. 3). Vander Eycken (min 111). Arbitru : Eriksson 
(Suedia). F. C. Bruges : Jensen - Bastijns, Krieger, Leekens, Volders, 
Cools, Vander Eycken, Lambert (Maes), Simoes, Sorensen, Verheecke.

Finala : F. C. Liverpool - F. G Bruges, la 10 mai, la Londra.
• CUPA CUPELOR I Austria Viena - Dinamo Moscova 7-S după 

penalty-urt. După timpul regulamentar 2—1 (0—0). 70 000 de spectatori. 
Au marcat In cele 90 de minute : Pirkner (min. 49 din 11 m), Morales 
(min. 55). respectiv lakubik (min. 90). La penalty-uri gazdele au transfor
mat toate cele 5 lovituri, tn timp ce oaspeții, 4 (Bubnov l-a ratat, pe 
al 5-lea). Arbitra : Da Silva Garrido (Portugalia). F. C. Austria : 
Baumgartner — R. Sara, Obermayer, J. Sora, Baumeisler, Prohasko, 
Morales, Gasselich, Drozan (Pospisit), Pirkner, Parits, S. G Anderlechtmoraiw, UUWCIIWl, WIVIUII irvapiaiij, I nnnvi, . «r.
- Twante Enschede 2-0 (1-0). 32 000 de spectatori. Au înscris : Haan 
(mln, 30), Rensenbrink (mln. 52) din penalty. Arbitra : Thomoi (Țara 
GatHor). S. G Anderlecht : De Bree - Von Binst, Broos, Dusboba, 
Thissen, Haan, Vander EIst, Nielsen, Coeck, Vereouleren, Rensenbrink 

Finala : Austria Viena - S. G Anderlecht, la 3 mai, la Paris.
• CUPA U.E.F.A. s G F. Barcelona - P.S.V. Eindhoven 3-1 (2-0) •

90 000 de spectatori. Au marcat : Rexach (min. 9 ?l «4 ambele dm 
penalty). Fortes (mln. 19), respectiv Dercy (min. 49). Arbitru : Wurtz 
(Franța). S-o calificat P.S.V. core ri-------- “ ’ n ~-'”J
P.S.V. : Van Severer, — F 
Postuma, Dercy, W. Kerkhof, Van Kraal 
Bastia - Grasshoppers Zurich 1-0 (0-0). 
scris : Papi (mln. ST). Arbitru : Partridge 
Marchionl, Burghardt, Orlanducd, Cozes, 
Krimou, Popi, Mariot.

Finala dintre Bastia - P.S.V. Eindhoven
(retur).

____ ___  cîștigase cu 3—0 meciul din tur.
Deiikens, Stewens, Brands, Poortvliet, Lubse. 
............... *' * (Krijgh), Van der Kuylen.

45 000 de spectator'. A în- 
(Anghc). Bestia : 
La cuesta, “

Ia 26 aprilie (tur) 9 nxri

Hi ard —
Aussv, Larios,

PfNîRU ORGÂNI7AREA
J. 0. 19U4

CIUDAD DE MEXICO, 13 
(Agerpres). — In cadrul reu
niunii Adunării comitetelor o- 
limpice naționale, președintele 
C.I.O., lordul Killanin. a purtat 
convorbiri și a semnat un acord 
preliminar cu delegația orașu
lui Los Angeles, candidat la or
ganizarea J.O. de vară din a- 
nul 1984. Acordul se referă la 
probleme tehnice șl financiare, 
urmlnd ea la viitoarea reuniu
ne a C.I.O., de la Atena, să fie 
examinate unele probleme ră
mase în suspensie.

inițiativa, impunîndu-se prin- 
tr-o mai bună pregătire tehnică 
și tactică. Coșgeteri : Schcstel 
11, Gratschner 11, Grubmaier 
10, respectiv Vial 9, Pelli 8, 
Bornox 8. Au arbitrat excelent 
S. Gotleib (Israel) și Fr. Took 
(România).

Intr-un med de mare impor
tanță pentru clasamentul final 
al întrecerii (în urma căreia 
primele două clasate se vor ca
lifica pentru campionatul euro
pean din Italia) s-au întîlnit 
selecționatele Greciei și Israe
lului. în prima repriză. bas- 
chetbaliștii greci s-au impus 
prin intercepții și aruncări de 
la semidistanță, izbutind să 
acumuleze un avans de 6 punc
te in fața unor adversari care 
au ratat mult. Partea a doua 
a întrecerii a fost deosebit de 
echilibrată și spectaculoasă. E- 
chipa Israelului s-a apropiat 
în două rinduri la numai 3 
puncte, dar tocmai atunci a ra
tat din situați! clare. Scor finals 
Grecia — Israel 77—71 (39—33). 
Coșgeteri : Yanakis 27. Batis 
19, Paragyos 15. respectiv Sko- 
rosbvikh 16, Yaffe 14. Au arbi
trai bine M. Gregoriev (U.R.S.S.) 
și H. Koldiiz (Austria).

Echipa României a avut 
zi de odihnă și urmează ca 
peri să lntilnească formația 
radului (ora 18.30). La ora 
Elveția — Grecia.

jo< 
vi-
Is- 
lî.

Manole bALOI, coresp.

semnale de alarmă, tn schimb. 
Franța șl Austria și-au 
cite un ambasador tn 
act al competițiilor eu- 
fapt care confirmă în- 
ascensiunea fotbalului 

șl austriac.
din 
fost

Olanda, 
păstrat 
ultimul 
ropene, 
deosebi 
francez ...

Cu toate că rezultatele 
returul semifinalelor au 
normale (toate echipele gazdă au 
cîștigat), unele partide au fost 
foarte palpitante (se vede în ste
nograma alăturată) două dintre 
ele necesitînd prelungiri. Iar în 
meciul de la Viena au decis lo
viturile de 11 m. Iar stadioa
nele arhipline dovedesc, încă o 
dată, popularitatea de care se 
bucură aceste tradiționale com
petiții europene a căror ediție 
”78 se va încheia pînă la 10 mal.

Ion OCHSENFELD

meciurilor


