
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN S. U. A.
• Dejunul de la Clubul Național al Presei 
din Washington • Întîlnirea cu un grup de 
cetățeni americani de origine română
• Vizitarea unor obiective industriale

importante la Chattanooga
Joi, ta amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a participat 
la un dejun oferit în cinstea 
sa de conducerea Clubului Na
tional al Presei din Washington.

Cei peste 200 de ziariști a- 
mericani și corespondenți ai 
presei străine acreditați la 
Washington au făcut o căl
duroasă primire președintelui 
Republicii Socialiste România.

Președintele interimar al clu
bului, Arthur Wiese, a prezentat 
personalitatea șefului stalului 
român și a mulțumit călduros 
in numele ziariștilor americani 
și străini pentru onoarea ce li 
s-a făcut.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai Casei Albe și ai De
partamentului de stat al S.U.A.

Potrivit unei tradiții încetă
țenite în cadrul clubului, în 
timpul dejunului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost invitat 
să facă o succintă prezentare 
a stadiului relațiilor româno- 
americane, a rezultatelor vizitei 
și să răspundă 1a o serie de 
întrebări puse de ziariști.

★
Doamna Rosalynn Carter, 

soția președintelui Statelor 
Unite ale Americii, a oferit, joi, 
un dejun în onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, in 
după-amiaza zilei de joi, pe 
J. Paul Austin, președintele 
Companiei „Coca-Cola“, pe di
rectorul general al Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.), 
dr. Hendrick Johannes Wit- 
teveen, pe Armand Hammer, 
președintele companiei „Occi
dental Petroleum", și pe Albert 
Gore, președintele companiei 
„Island Creek".

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, joi sea
ra, ta sediul ambasadei țării 
noastre din Washington, cu un 

^-*eup format din peste 250 de 
reprezentanți ai comunității 
românești din Statele Unite ale 
Americii, de cetățeni americani 
de origine română.

în numele membrilor grupu
lui prof. Vasile C. Barsan a ex
primat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cuvinte de caldă gra

titudine pentru bunăvoința de 
a le fi acordat această întreve
dere, precum și sincere felicitări 
pentru marile progrese obținu
te de poporul român, sub con
ducerea președintelui României.

Au rostit, de asemenea, calde 
cuvinte de salut la adresa pre
ședintelui României și a soției 
sale alți participant! la intîlnire.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

întilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate, de stimă șl respect la 
adresa României, a președintelui 
ei.

★
Tovarășa Elena Ceaușescu a 

primit joi, la Blair House, pe 
profesorul Emanuel Merdinger, 
reprezentant al Consiliului de 
conducere al Academiei de Ști
ințe a statului Illinois, eu soția. 
Profesorul american l-a inminat 
tovarășei Elena Ceaușescu di
ploma de Membru de Onoare 
al Academiei de Științe a sta
tului Illinois.

★
In continuarea vizitei de stat 

pe care o fac in S.U.A., pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu , tovarășa Elena 
Ceaușescu, an sosit vineri di
mineața (ora 18,00 ora Bucu
rești) în orașul Chattanooga, 
statul Tennessee.

Ea scara avionului, pe aero
portul Lovell, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
intîmpinați și salutați cu căldu
ră de Ray Blanton, guvernato
rul statului Tennessee, și doam
na Blanton, Merlyn Lloyd, de
putată de Tennessee in Came
ra Reprezentanților a Congre
sului S.U.A., Charles A. Rose, 
primarul orașului Chattanooga, 
și doamna Rose, de alte per- 

- soane oficiale federale și locale.
In continuare, înalții oaspeți 

români au vizitat centrala 
atomoelectrică Sequoyah.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat apoi uzina „Combustion 
Engineering".

★
Vineri după-azniază (ora 

22,00, ora Bucureștiului), pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit Chattano
oga, plecind spre Dallas.
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Duminică, rugby in program cuplat pe stadionul Giulești

ROMÂNIA A-SPANIA A (în C.E.) 
și ROMÂNIA B-POLONIA B (amical)

Astăzi, Dinamo Intilnește o puternică selecționată departamentală franceză

Bun început de sezon pentru înaintașul Marin Ionescu (cu balo
nul}. Iată-l In acțiune in timpul partidei România — Cehoslovacia 

Foto : Dragoș NEAGU(60—6)
Rugbyștii tricolori susțin du

minică al doilea și, totodată, 
ultimul lor examen oficial al 
sezonului de primăvară, în ca
drul campionatului european. 
De data aceasta adversari le 
vor fi reprezentanții rugbyului 
iberic, care ne vizitează pentru 
a patra oară. Deși nu au cîști- 
gat niciodată (nici pe terenul 
lor) evoluția rugbyștilor din 
Spania a fost urmărită întot
deauna cu mult interes, deoa
rece ei practică un joc agre
abil, modern, eficace, fără a în
cerca „închiderea" lui în nici 
un moment. Meciul de pe sta
dionul Giulești va fi marcat 
cu numărul 121 în palmaresul 
echipei noastre naționale și va 
fî cel de-al șaptelea dintre 
rugbyștii României și Spaniei. 
Ca și in partida anterioară cu 
Cehoslovacia, de duminica tre
cută, așteptăm din partea re
prezentanților noștri un com
portament bun, constant pe 
toată durata partidei, la nive
lul prestigiului și renumelui de 
care se bucură sportul nostru 
cu balonul oval.

După cum s-a văzut, antre
norul federal Valeriu Irimescu

(ajutat de Alexandru Paloșanu) 
încearcă titularizarea cîtorva 
tineri. Astfel, au jucat în e- 
chipa A Tudose — pe post de 
fundaș (meciul nr. 2) ; Marin 
pe aripă (1) î C. Vasile, centru 
(2) ; de asemenea, pilierii Scur
tat (3) și Bucan (2). Au fost și 
două reintrări: Daraban (TC 
Ind. Constanța) în linia a doua, 
pe postul lui Pintea și A. Ha- 
riton (Sportul studențesc) in 
centrul liniei de treisferturi, în 
locul lui Nica. Nou a fost și 
căpitanul echipei naționale, 
Gh. Dumitru, timișoreanul care 
se impune tot mai mult în 
ultimul timp drept un „înain
taș total". Iată, dealtfel, forma
ția anunțată pentru partida de 
duminică : Tudose — Marin,

în bazinul din Hunedoara

ROMÂNIA - UNGARIA,
UN CONCURS DECISIV PENTRU CANDIDAȚII 

IA „EUROPENELE" DE JUNIORI

Varga, Vasile, Motrescu — A- 
lexandru, Paraschiv — Stoica, 
Dumitru, Murariu — M. Io
nescu. Daraban — C. Dinu, Or- 
telecan, Scarlat. Rezerve : Mun- 
teanu. Ungureanu, Mușat, Su
ria, Bariton, Constantin. Dintre 
titulari, cite trei sînt de la 
Știința Petroșani, Steaua și 
Grivița Roșie, doi de la Farul 
etc.

Echipa Spaniei, care a susți
nut in C.E. doar două partide 
(10—3 cu Italia și 3—20 cu 
Franța), a sosit ieri la amiază 
In Capitală. Antrenorul fran
cez Gerard Murillo ne-a anun
țat că va trimite in teren ur
mătoarea echipă : Plazas — 
Gonzales, Cristin, Torres, Cano- 
sa — Moriche (căpitanul echi
pei), Noriega — Zapain, Soler, 
Bueno — Garcia, Cienfuegos — 
Romero, Usabiaga, Pardo.

Meciul (ora 12,10) va fi con
dus de Anatoli Lapciuk (Fran
ța).

• în deschidere la acest joc, 
o întîlnire amicală între for
mațiile secunde ale țării noas
tre și Poloniei. Iată XV-le nos
tru : Gh. Dinu—Merca, Zafiescu 
I, Sabău, Teleașă—Podărescu, 
Bonea—I. Florentin (Vlad Va
sile), FI. Constantin, Achim— 
Stroe, Urdea—Ioniță, Grigore, 
Bucan. Rezerve : Ion Aurel, AL 
Radulescu, Pasache, Stănescu.

Și acest meci (teren Giulești, 
de la ora 8,45) va fi arbitrat 
de un francez, Gilbert Chevrier.

• Astăzi, în prologul acestui 
program cuplat, un alt atrac
tiv meci internațional de 
rugby, între Dinamo și Selec
ționata poliției franceze (teren 
Dinamo, de la ora 16).

Mîine, etapa a 25-a din Divizia A la fotbal

„DERBYUL“ PERMANENT AL CAMPIONATULUI - 
RIDICAREA CALITĂȚII JOCURILOR

Mai sînt zece etape pînă la 
terminarea campionatului de 
fotbal. Sau 900 de minute la 
dispoziție pentru fiecare dintre 
cele 18 combatante pentru a re
zolva „corigențele" — mai mul
te sau mai puține, mai mici sau 
mai mari — cu care sînt notate 
fiecare, In „catalogul calității'* 
jocului. Dacă, de pildă, pentru 
etapa de mîine, clasamentul ne 
sfătuiește să vorbim despre par
tidele din deplasare ale frun
tașelor (Politehnica Timișoara, 
la Pitești și Steaua, la Satu 
Mare), ca puncte-cheie ale 
programului ; dacă tot el ne a- 
trage atenția asupra unor me
ciuri cu implicații mai cu sea
mă pentru lupta fierbinte din 
subsol, cum sînt cele de la 
Hunedoara, Petroșani, Tîrgoviș- 
te etc. ; dacă — în fine — e- 
tapa ne invită să nu neglijăm 
și evoluția de la București a 
două revelații ale returului. 
Sportul studențesc și U.T.A., cu 
toate aceste „atracții locale" ale 
etapei, principalul derby pe 
care Divizia A nu reușește să-I 
cîștige, deși îl are programat e- 
tapă de etapă, rămine DER- 
BYUL CALITATII, al creșterii 
generale a potențialului concu
rentelor și nu doar pe ici pe 

colo, prin tresăriri sau reușite 
de un meci, sau de o repriză, 
a uneia sau alteia dintre com
batante.

Sint derbyuri multe in etapa 
de mîine, dar derbyul nr. 1 — 
s-o repetăm pină cind ne vom 
vedea dorința transformată in 
realitate — rămîne lupta pen
tru valoare, pentru fotbal bun, 
modem, spectaculos 1

In paginile 2—3 vi prezen
tăm „Buletinul de știri* al celor, 
18 divizionare »A" înaintea a- 
cestei etape.

PROGRAMUL RUNDEI0 . -----g
g

Reșița : F.C.M.
Craiova : UNIVERSITATEA
Hunedoara : CORVINUL
Tg. Mureș
București :

Petroșani : 
Satu Mare :
Pitești : 
Tirgoviște :

Cu excepția 
ta ora 16,30.

A.S A. 
SPORTUL STUDENȚESC- U.T.A.

Republicii - ora 11)
- PETROLUL
- STEAUA
- POLITEHNICA TIM.
- DINAMO

11-a va fi televizată)
București, celelalte partfzta vor începe

(Stadionul
JIUL 
OLIMPIA 
F.C. ARGEȘ
c.s.

(repriza a 
intilnlrii de la

CLASAMENTUL „LA ZI*
L „POU" Tim. 24 12 5 7 31-24 29
4. Steaua 24 11 4 7 53-32 28
S. Sportul stud. 24 13 2 9 32-28 28
«. A.S.A. Tg. M. 24 11 4 9 39-27 24
S. Dinamo 24 11 4 9 34-29 24
6. U.T. Arad 24 10 4 8 38-37 24
7. F.C. Argeș 24 10 5 9 35-37 25
8. S.C. Bacău 24 0 7 8 33-40 25
9. Jiul 24 11 2 11 41-37 24

1». F.C. Bihor 24 11 2 11 29-34 24
11. Univ. CV. 24 9 5 10 24-24 23
12. F.C. Olimpia 24 10 3 11 30-34 23
13. F.C. C-ț* 24 10 3 11 31-35 23
14. C.S. Tîrgov. 24 9 5 10 20-27 23
15. F.C. Petrolul 24 9 4 11 33-32 22
l«. Polit. Iași 24 7 4 11 29-25 20
17. F.C. Corvinul 24 4 8 10 24-34 20
15. F.C.M. Reșița 24 7 3 14 22-40 17

- S.C. BACĂU
- F.C. BIHOR
- F.C. CONSTANȚA
- POUTEHNICA IAȘI

Simbâtâ și duminică se va 
consuma ultimul act din boga
ta suită a concursurilor hune- 
dorene de înot din această pri
măvară. Piscina tși va deschide 
porțile pentru a 4-a oară în 
decurs de o lună, urmînd ca pe 
blocstarturi să urce de aceas
tă dată cei mai buni juniori 
ai României și Ungariei, spor
tivi născuți in 1963 și mai ti
neri care vor avea dreptul să 
concureze la campionatele e- 
uropene programate anul aces
ta, la sfîrșitul lunii iulie, la 
Florența.

în perspectivă, un examen 
foarte dificil pentru reprezen

DUMINICA, START IN CEA DE A 20-a
EDIȚIE A CAMPIONATULUI 

MASCULIN DE HANDBAL
Se reia și întrecerea feminină, cu jocurile etapei a Vl-a

Abia s-au stins ecourile agi
tatei ediții inaugurale a „Cupei 
României" și iată că, pentru 
sfîrșitul acestei săptămini. in 
agenda handbalului sînt pro
gramate primele jocuri ale unei 
noi ediții a campionatului mas
culin. Este vorba de o ediție 
jubiliară, a 20-a, la startul că
reia se prezintă 10 formații.

Pînă în prezent, din cele 19 
ediții, 12 au revenit formației 
Steaua, iar 7 echipei Dinamo 

tanții noștri, avînd în vedere 
forța înotului din țara vecină 
și prietenă. în același timp însă 
înotătorii români vor avea și 
un serios stimulent pentru a 
obține noi recorduri și perfor
manțe cit mal valoroase, cei 
mai buni urmînd a fi selecțio
nați pentru C.E.

Lotul țării noastre ar fi tre
buit să aibă in frunte pe mul
tipla campioană și recordmană 
de seniori, Irinel Pănulescu, 
speranța nr. 1 a țării noastre 
pentru competiția de Ia Flo
rența. Antrenorii lotului au

(Continuare in pag. a 4-a)

București. Notabilă este perfor
manța handballștilor de la 
Steaua care au cucerit de 11 ori 
consecutiv invidiatul titlu. Iși 
vor înscrie ei șl anul acesta o 
nouă performantă de acest gen 
în palmares ? Vor reuși vechil 
lor rivali, jucătorii de la Di
namo, să întrerupă această ex
cepțională serie 7 Sau — ceea

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2—3)
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O experienjă bună in organizarea muncii la C.OJEJ^S. Mizil

CAMPIONATE • COMPETIȚII • C
DUMITRIȚA TURNER Șl ADRIAN MOLOCEA - CAM 

PIONI ȘCOLARI DE GIMNASTICA LA MAEȘTRI

într-o zi, în biroul tovarășu
lui Gheorghe lonescu, secretar 
adjunct al Comitetului orășe
nesc Mizil al P.C.R., se aflau 
mai mulți oameni. Tema în dis
cuție: deschiderea ediției de va
ră a „Daciadei". Fiecare dintre 
cei prezenți a expus concis ce 
a întreprins în asociația de care 
răspunde pentru reușita acțiu
nilor de a doua zi. „Mai multe 
muncitoare de la Filatura de 
lină vor participa la „Crosul ti
neretului", altele urmind să fie 
prezente pe stadion, la întrece
rile de handbal" — a informat 
tovarășul Gheorghe Tudor; „Di
rectorii școlii generale nr. 1 și 
2 s-au ocupat direct de alcătu
irea programului de duminică" 
— a precizat Silvia Gâdiuță, 
președinta Consiliului orășenesc 
al Organizației Pionierilor.

A doua zi. Membrii biroului 
executiv al C.O.E.F.S. Mizil se 
aflau în unitățile sportive re
partizate: la filatura de lină, 
la „Relaxa", la școlile generale 
nr. 1 și 2, la liceul agricol și 
agroindustrial și la întreprinde
rea mecanică. în aceste asocia
ții (toate cite există în oraș) 
prima zi a „Daciadei" de vară 
a fost marcată de întreceri la 
nivelul unităților de bază.

Așadar, la Mizil activitatea 
sportivă este bine organizată, 
ținîndu-se seama de preferin
țele tinerilor, ale oamenilor 
muncii. L-am întrebat pe tova
rășul Gheorghe lonescu, care 
este și președintele Consiliului 
orășenesc pentru educație fizică 
și sport Mizil: Cum ați reușit 
ea în această duminică să an
grenați aproape tot tineretul 
orașului in competițiile prileju
ite de „Daciadă"? Iată răspun
sul : „Explicația este una sin
gură : toate activitățile, cele cu 
adevărat de masă, se realizează 
în exclusivitate Ia nivel de a- 
sociație. Numai pe această 
treaptă se poate vorbi de a- 
tragerea tineretului la practica
rea exercițiilor fizice. Iar noi 
ne-am orientat munca întărind 
activitatea în aceste unități de 
bază". Ne-am convins și noi 
de acest lucru. împreună cu 
Mihai Firoșca, primvicepre- 
ședinte al C.O.E.F.S. Mi
zil (de 21 de ani neîntrerupți 
activist sportiv), am întreprins 
un sondaj printre cîțiva membri 
ai biroului consiliului pentru 
educație fizică și sport Discu
țiile le-am purtat la locurile de 
desfășurare a „Daciadei". adică 
pe terenurile din Mizil. Pe Mi
hai Marcu, secretarul Comitetu
lui orășenesc al U.T.C., l-am 
găsit la Liceul agroindustrial. 
„In ședința de birou — ne-a 
spus — eu am primit sarcina

să mă ocup de organizarea ae- 
țivităților sportive ta această 
unitate școlară. Am găsit, cum 
era și firesc, deplină înțelegere 
din partea conducerii școlii, ast
fel că nu a fost deloc greu să 
mobilizăm, prin organizația 
U.T.C., elevii ta întrecerile de 
handbal, eros și minifotbal". 
Deși ca vicepreședinte al Con
siliului popular al orașului are 
o mulțime de treburi, Dumitru 
Divoiu își face timp și pentru 
rezolvarea sarcinilor de mem
bru al biroului C.O.E.F.S. în 
această acțiune, de pildă, con
tribuția sa a fost esențială atit 
la popularizarea audio-vizuală 
a manifestărilor din ziua aceea 
a ediției de vară a „Daciadei", 
cit și la pregătirea pînă în cele 
mai mici detalii a tuturor baze
lor sportive ale orașului. Despre 
fiecare dintre cei 13 membri ai 
biroului am putea spune numai 
lucruri bune. Văzîndu-i cum lu
crează ne-am imaginat un an
grenaj complex, pus în mișcare 
prin participarea părților sale 
componente. „Toți avem obli
gații profesionale — ne spunea 
în chip de concluzie tovarășul 
Gheorghe lonescu. Dar in ace
lași timp, ea membri ai unui 
organism obștesc, răspundem de 
activitatea sportivă In orașul 
nostru, asumindu-ne mari obli
gații morale. Mărturisesc eă 
dacă am obținut unele rezulta
te, ele sînt numai și numai ro-

dul unei munci colective. Alt
fel nu s-ar putea". Faptele pro
bează vorbele. La Mizil, In ori
care asociație sportivă ai intra, 
poți vedea atractivă și Inteli
gentă propagandă pentru sport 
(începînd de la afișele „Dacia- 
dei", trecînd prin emisiunile 
din fiecare zi de luni de la 
stația de radioficare a orașului, 
și sfîrșind cu panouri In care 
sînt scrise cuvinte frumoase 
despre fruntașii în activitatea 
profesională și în sport), grija 
de a se amenaja o bază sporti
vă, fie ea foarte simplă, pre
cum și preocuparea ca nici un 
țfîrșit de săptămină să nu 
treacă fără ca tineretul să fie 
chemat la atractive întreceri. 
Președintele C.O.E.F.S. ne arăta 
un plan in care acțiunile din 
cadrul ediției de vară a „Daci- 
adei“ sînt firesc împletite eu 
cele dedicate Festivalului națio
nal „Cîntarea României". „Fie
care acțiune de la sfîrșit de 
săptămină — ne spunea inter
locutorul — va cuprinde atit 
manifestări culturale, cit și 
sportive, tinerii fiind prezenți 
atît pe scenă, cit și pe terenuri 
da sport. Am avea, insă, ne
voie de mai mult sprijin din 
partea CJ.E.F.S. Prahova, mal 
ales în eeea ce privește termi
narea lucrărilor de la stadion". 
Sprijin pe care sintem siguri că 
cei de la Mizil îl vor primi!

Ion GAVRILESCU

După trei iile de întreceri, 
care au tăcut din pun dovada 
torței de eare dispune la aceas
tă oră gimnastica noastră șco
lară, ieri s-au încheiat finalele 
pe țară ale unităților cu profil, 
desfășurată ta cadrul marii com
petiții naționale „Dacia <la". In 
prezența unui numeros public, 
printre care ,-au aflat ți com
ponentele lotului reprezentativ, 
ta frunte cu Nadia Comănecl și 
Teodora Ungureanu, gimnastele 
de categoria a n-a, I ți maestre 
au evoluat elf exercițiile liber 
alese. O nouă victorie țl-a În
scris ta palmares Dumitrița Tur
ner, care s-a impus ta fața unor 
adversare puternice ți valoroase, 
ca Angela Bratu sau Carmen 
Savu.

In cadrul unei aplaudate fes
tivități, primilor clasați, celor 
care au prezentat cele mai di
ficile exerciții, precum țl celor 
mal merituoși tehnicieni le-au 
fost oferite medalii, diplome ți 
premii.

Rezultate tehnice : masculin 
eat a m-a, echipe 1. CL sp. 
Brașov 350,89 p, 3. CL ap. 
Gheorgheni *47,85 p, 3. ci. 
țc. nr. 1 Constanța *40,K

Individual : Molnar Levente
(Gheorgheni) 54,35, Petre Mir- 
eea (Ol. sp. șc. nr. 2 Buc.) *4.30, 
Constantin Prișcă (Sibiu) S3.K ; 
cat. a H-a : Nicolae Zegan (C.

nr. 2 Buc.) 54,475, Atax. 
Nlstor (CI. sp. țc. Lugoj) 54338. 
Daniel Dumitrescu (CL cp. 
nr. 2 Buc.) *2 2 ’ *
drian Bîcu 54,35, Gabriel 
54,00, Dumitru Avarvarei 
(toți de la CI. sp. țc. nr. 2 
maeștri : Adrian Molocea 
sp. șc. Sibiu) 53,75, Nemeth Dă- 
nuț (Lie. nr. 2 Buc.) 52,50, lan- 
cu Seciu (CL sp. șc. Brașov) 
49,00 ; feminin — categ. a H-a : 
Lucia Mereuță (Lie. nr. 4 Ca
lați) 36,85, Marla Ferencz (Lie. 
gim. Onești) 36,675, Melita Ruhn 
(CL sp. șc. Sibiu) 36,075 ; eat. I; 
Carina Sasu (Lie. gim. Onești) 
36,35, Carmen Tudor (Lie. nr. 4 
Galați) 36,30, Carmen Păcuraru 
(CI. sp. țc. Buzău) 35,65 ; maes
tre : Dumitrița Turner (Lie. gim. 
Onești) 38,30, ------- ----------- --
ap. șc. Sibiu) 
(CI. sp. țc.
Șandor (Llc. _ . ___„ ____
Mirela Oancea (Lie. gim. Onești) 
36,50, Iuliana Marcu 

Onești) 36,25.

sp. șc.

»c-54,075 ; eat. I s A-
----- - - — Alexe

S3 76
Boc); 

(CL

»c. 
»c. 
»p.
p;

N. SAVU (DINAMO), ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA 
A „CUPEI OLIMPIA- LA CICLISM

Vineri după-emiazâ, îs de ei- 
diști, ced mai buni din țară, 
au luat plecarea în prima etapă 
a „Cupei Olimpia". Cadrul săr
bătoresc asigurat întrecerilor de 
către clubul organizator (Olim
pia), ca și condițiile optime de 
concurs oferite partkdpanților la 
dispute au asigurat, din start, 
reușita competiției. In prima e-

DUMINICĂ, START ÎN CEA DE A 20-a EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

Angela Bratu (CI. 
37,60, Carmen Savu 
Sibiu) 37,35, Elena 
gim. Onești) 36,95,

(Lie. gim.

BUtd 
I. Bu
Z.
8—2 ;
8—1).,

ETAPA

București-

PIESELE DE ECHIPAMENT, 
CA Șl CELE DE MOTOR !

Motoerosul este considerat, 
pe bună dreptate, un 
al curajului 12___
traseul de concurs fiind__
trem de dur, cu multe „tram
buline naturale", „cocoașe", 
pante și contrapante pe care 
motociclistul trebuie să le 
„escaladeze".

Pentru prevenirea eventua
lelor accidente, alergătorul 
poartă în timpul cursei cas
că. cizme, pantaloni ți tricou 
special confecționate, apără
tori pentru umeri, precum ți 
alt echipament de protecție. 
Experiența a dovedit că re
nunțarea la vreuna din

sport
și în de minării, 

------ ex-

ce ar fi, desigur, mai interesant 
— va apare, pentru prima oară 
pe această listă, o a treia e- 
chipă, din provincie 7 în acest 
sens, s-ar putea ca recenta per
formantă a jucătorilor de la 
H. C. Minaur Baia Mare, care 
au cucerit „Cupa României", 
invingind redutabila formație 
bucureșteană Steaua, să fie 
semnalul revirimentului „tea- 
murilor" provinciale, care de 
ani și ani se mulțumesc doar 
cu rolul de out-sldere. Dacă ar 
fi așa, atunci trebuie să spu
nem că, alături de H. C. Mi
naur, se Înscriu cu autoritate 
printre revelațiile ultimului se
zon Universitatea Cluj-Napoca, 
Dinamo Brașov ți Știința Ba
cău, in fața cărora — în mod 
cert — puternicele echipe bucu- 
reștene vor avea o misiune 
grea.

în orice caz, sperăm că lupta 
pentru titlu, ea și victoria fi
nală, se vor întemeia cu deose
bire pe calitate, ceea ce ar în
semna o contribuție directă, 
substanțială la dificila misiune 
de regenerare a handbalului 
nostru masculin, aflat pe dru
mul reafirmării internaționale.

Totodată se reia și campio
natul Diviziei A la feminin, 
întrecere care se dispută — du
pă cum se știe — numai în sală. 
Sînt programate jocurile etapei 
a Vî-a.

lată programul jocurilor de duminică (masculin) : C.SJH. Bor- 
zești — Știința Bacău ; Relonul SAvinețU — Politehnica Ti
mișoara ; H. C. Minaur Baia Mare — Universitatea Cluj-Napoca; 
Dinamo București — Dinamo Brașov (teren Dinamo, ora 11) ; 
Gloria Arad — Steaua ; (feminin) : Constructorul Timișoara — 
Confecția București ; Universitatea Timișoara — Rapid ; Mure
șul Tg. Mureș — Universitatea București ; I.E.FJ9. — Univer
sitatea Cluj-Napoca (sala Floreasca, ora 17) 
rești — Hidrotehnica Constanța

Universitatea Timișoara 
I.E.F3.
; Progresul Bucu- 

(sala Floreasca, ora 11,10).

Niculescu (26 — 1,76 m), losif Pașca 
(20 - 1,81 m).

Antrenor : Ion Dorica

te avea urmări dmtre 
mai nefaste. De exemplu, du
minică, In cadrul etapei a 
doua a „Cupei FJIJd.-, des
fășurată ka Vălenii de Munte, 
cine s-ar fi așteptat ca Învin
gătorul primei manșe, cunos
cutul motociclist Mihai Banu, 
din Cîmpina, care pilota o 
mașină nouă și manifesta o 
vervă deosebită, să nu-și mai 
poată apăra șansele în ple
nitudinea forțelor ? Ce se în- 
tîmplase T Alergînd fără piep
tarul de protecție, la un mo
ment dat, etnd avea în față 
cîțiva adversari, l-a lovit o 
piatră în regiunea dintre stern 
și claviculă, șocul fiind atît 
de puternic (și deloc amorti
zat), îneît a fost nevoie de 
intervenția medicului în pau
za dintre manșe. Pînă cînd a 
redevenit apt de întrecere, 
M. Banu a pierdut două ture 
în manșa decisivă, ceea ce 
l-a adus în final pe poziția a 
treia în clasament.. El a ra
tat astfel o victorie pe care, 
așa cum s-a comportat du
minică, ar fi meritat-o cu 
prisosință. Și, din păcate, 
mulți, chiar foarte mulți se
niori și Juniori concurează 
înitr-un echipament necores
punzător.

Troian IOANIȚESCU

STEAUA BUCUREȘTI (înălțime me
die : 1,88, ^rsta medie : 26,5). M- 
eolae Munieanu (27 de om, 1 89 m 
înălțime), Virgil Marchidan (22 —
1.90 ui), Ștefan Orban (29 — 1,88 m)
- Cristian Gațu (30 - 1,79 ■•),
Ștefan Birtalan (30 - 1,95 st). Go
nii Kicsid (30 - 1,95 m). Wemer 
Stock! (26 — 1,86 m). Cezar Drâgâ- 
efță (SA — 1,86 m), Constantin Tudo- 
sie (26 - 1,87 m). Radu Voina (28
- 136 m). Vâsli. Stingă (21-139 
m), Grifa Cheli (23 - 1,86 m), Lou- 
rențiu Roșa (26 - 1,86 m). Victor 
Neagu (26-136 n), Worel Croi- 
tara (22 - 1,90 m). VasRe Oprea 
(22 — 2,03 m), Mihal Mkoniuc
1.91 m).

Antrenori : Comei Oțelea țl 
Telman

(26 —

Otto

DINAMO BUCUREȘTI (1.M ; 
Comei Pena (32 de ani. 1,92 
înălțime), Nicolae Neșovici (21 
1.91 m) - Paul Matei (24 - 1,85 
Eugen Andreescu (23 — 1,94 
Olimpiu Flangea (20 - 1,% 
Mircea Bedivan (21 
cea Grabovschl (26 -

: “3 - 1.83 m)

*4.7).
m

m), 
■»). 
m),

- 1,93 m), Mir- 
—----- - ------- „— 1,97 m), Mircea
Ștef C28 - 1,83 m). Adrian Cozma 
(28 — 1,80 m), Cornel Durau (21 — 
1,80 m), Gheorghe Co va du (21 — 
1,87 m), Dumitru Paizan (24 — 1,91

Ion Tase (25 - 1,92 m), Ghițâ 
(33 - 1,85 m).

Antrenor : Oprea Vlase

H.C. MINAUR BALA MARE (133 ; 
27,4). loan Belu (31 de ani - 1,74 
a> inolțime), Gheorghe Kelu (27 — 
132 m). Ion Neg ove n (36 — 1,80 m),
- Petre Avramescu (31 — 131 m), 
loan Chircu (29 — 1.81 ei), luliu Lupu 
(27 — 1,86 m), Constantin Odae (28
- 1,91 m) loan Palko (31 — 1,90 m), 
Gheorghe Răxor (31 — 1.82 m), Venu

‘ “ m). Constantin
__ m), Gheorghe 
Boroș (25 - 1,84 m), Iosif Oros (25
- 1,82 m), Nicolae Voința (26 -
1.80 m), Moricel Vainea (19 -
1,89 m), Alexandru Stamate (22 - 
1,96 m), loan Marta (21 - 1.70 bi). 
Radu Ignătescu (23 — 1,85 m).

Antrenor : Lascăr Pană
ȘTIINȚA BACAU (1,86 ; 24,1). Iosif 

Tamaș (24 de ani — 1,91 m înălți
me), Dan Uiman (27 — 1,85 m), Ma
rin Postolea (25 - 1,32 m) — Ștefan 
Deocu (24 — 1,86 m), Sorin Baican 
(24 — 1,84 m), Nicolae Vasilca (23 — 
I.85 m), Vasile Istode (22 - 1.87 m). 
Cristian Gheorghevid (33 — 1,73 m), 
Costică Petrec (23 — 1,81 m), Cons
tantin Hornea (29 — 1,80 m), Cornel 
Mureșan (22 — 1,94 m), Alexandru 
Eftene (26 — 1 90 m), Sorin Vasile 
Patru (23 — 1,92 m), Vasile Fieraru 
(2i — 1,85 n). Adrian Georgescu 
(22 — 137 ai), loan Rusu (20 —
1.99 BI). Mircea Mureșan (22-134 
m).

Antrenor : Mihm Pintea
POLITEHNICA TIMIȘOARA (136 ; 

23,9). Gabriel Popa (21 de ani —
1.84 Bl inolțune). Alexandra Buiigan
(18 - 1,96 Bl), ton Mihăilă (27 -
1.81 Bl), Ion Basaraba (22 — 135 m). 
Adrian Chiriță (25 — 133 m), loan 
Ssiket (20 - 134 m). Cristian Dieter 
(34 - 132 bi), Ciprian Sorocoanu (24
- 1,83 Bi), Voicu Manolache (24 —
130 bi), Rudolf Funk (20 •
tosM Fehor .. .....................
Folker (22 
(25 - 1,84
- 1.96 m),
m), Dorin ____
riberiu toncovci (18 
Adrian Rusu (16 - 131 bi)

Antrenor : Constantin Jude
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 

(1.86 ; 23,8). Nicolae Slavici
do ani — 1,87 ■ înălțime), 
Sxasx (27 — 1,81 Bț), Dumitru 
:ean (27 - 132 bi) - Li.la 
(25 - 1,90 m), Vasile Avram _
1.85 m), Gheorghe Sobeck (23
1.81 Bl), Klaus Vaik (21 - 130 m) 
Adrian Rus
Dan 
cea 
(21 
(23 
1,91
1.82 
1,84 
Bl),

Târniceru (26 — 1,89
Panțiru (31 — L76

24,1).

1A4m). 
(26 — 1,56 m). Alexandru 

— 1.96 ■}, Victor Timpu 
m), Roland Gunescn (34 
Sorinei Votau (25 - 1.79 
Oprexcu (28 - 1.91

134
m). 
■0,

(23 -

(23 - 1.91 ie). Petra
1 93 m). Constantin Mir- 
1,64 m), Gabriel Marian 
m), Constantin Căldare 
m), Ovidu Pap (29 - 

Andronic Mureșan (21 —

■).
Goran

GS.M. BORZEȘT1 (M2; 34.5).
Aurel lonescu (26 de ani — 132 m, 
înălțime), Eduard Toth (36 - 1.81 
m) - Alexandru Blaț (32 - 1,96 ei), 
loa Arsene (22 — 1.91 m), Alexandru 
Loxneanu (22 - 1.90 ■), Constantin 
Pavai (22 — 139 m). Cornel Smerea 
(27 - 132 m), Alexandru Bucioacă 
(27 - 1,79 n), Aurel Berbecaru (22
— 1,77 m), Grigore Berbecaru (27 —
1.74 m), Mihai Moisa (26 - 1,72 m), 
3h. Qocirlan (18 - IJ9 ■), Dan 
Todorov (18 - 1.91 n), Marin Badea 
(î1 — 1,82 m), Gheorghe Ptoae (22
- L77 m), Constantin "
1.75 m), Cezar Galo

Antrenor : Ion Zarzu
Horapu (22 - 
(22 - 134 m).

RELONUL SAVINEȘTI
Alexandru Dined (32 de ani - 1,82 
n. înălțime), Petru Ghareaa (21 - 
1.89 n), Gheorghiță Pătrașcu (27 — 
1A0 m), Constantin Rusu (Zi - 1,87
m) - Mihai Samson (33 - 1,83 m),
DumMra Samson (29 - 1.75 m),
Mihai Zaharia (24-134 m). Con
stantin Zăbavă (21 - 130 m), Cons
tantin Rachiera (22 - 134 ei). Con
stantin Condur (19 - 1.93 ■), Vasil o 
frifan (22 — 1,77 m), Constantin Fo
ire (18-135 m). Daniei Mihal (19 
- 1,89 or), Ionel Rcuțâ (23-173
n) , Vlad Ionesco (21 - 139 m),
Gavrrl Drăghid (22 - 131 ei). Teo
dor Coasă (31 - 1.90 as). Constantin 
Oănilă (25 -_ 1,75 m).

Antrenor i Mireoa Anton

I (133: 23.9). 
de oral

DINAMO BRASOV ft .92 ; 24.8).
Marian VasUacha (25 de ani, 1,84 
m înălțime), Marcel Saveluc (20 — 
1,92 m), — Nicolae Messmer (29 — 
1.94 m). Adrian Mintiei (25 — 1,86 m), 
loan Nedici (27 - 1,92 m), Atilla 
Sxgmund (21 - 1,91 m). Mircea
Bucă (26 — 1,78 m), loan Chicomban 
(24 - 1.82 m), Liviu Bota (29 
1,88 m), Erwin Schmidt (28 — 1,88 
m), Mihal Dumitru (24 — 1,92 m), 
Dorin Cian (24 — 1,79 m), Benon^

(22 -
(27 -
- 1.91
- 1,76
">). ‘
m), Constantin Zamflrescu (22 —
m), Florian Tătara (22 — 1,93 

.. Eugen Constantin (25 — 1,88 tn), 
Octavian Constantinescu (23 — 1.82). 

Antrenor : Romeo Sotiriu

GLORIA ARAD (1,84 ; 24,4). loan 
Huber (31 de ani — 1,84 m înăl
țime), Octav Omeseu (24 w 1.84 m), 
Edmund Eisene (20 « 1,83 m) - 
Ion Burger țg® _ 1,85 m), Dumitra 
Enea _ 1,96 m), Ewald Kolleth
(2J — 1,80 m), Nicolae Linca (27 — 
1.92 m), Ion Buruc (26 — 1,82 m),
Gheorghe Dima (26 — 1,83 m). THi

tapă s-a rulat pe sos._______
Oltenița (104 km). A fost o cursă 
foarte rapidă. După 45 km de 
rulaj, reușesc să se desprindă 
din pluton 11 alergători, Sn frun
te cu M. Romașcanu, N. Savu, 
V. Marin, cărora U s-au alătu
rat mai tinerii Cr. lonescu, A. 
Bobeică etc. Dar, plutonul nu 
Îngăduie „ofensa" ce 1 s-a adus. 
Trage puternic țl cu 38 km Îna
inte de sosire reușește să prindă 
» dintre fugari. Romașcanu și 
V. Marin au mai rezistat Încă 
» km de fugă. La prinderea ți 
a acestora, țlșnesc din pluton N. 
Savu și I. Butaru care vor tre
ce In această ordine linia de 
sosire. Clasament : 1. N. Savu 
(Dinamo I) 2h 30:26 — medie 
orară 41,500 km ; 2. L Butaru
(Dinamo n) — același timp ; 3. 
C. Cîrje (Dinamo I) 2h 30:44 ; 
4. V. Teodor (Dinamo I) ; 5. L. 
Roșac (Voința Buc.), 6. L Ion 
(Steaua I) etc. Toți sosiți în a- 
celași timp cu C. Cîrje.

Astăzi, pe șos. Alexandriei de
__ a

H-a, iar miine de la ora 8,30 
se va disputa ultima etapă, pe 
șos. București-Călărași.

Gheorghe ȘTEFANESCU

la ora 14,30 are Joc etapa

club 
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C.S. ȘCOLAR NR. 1 BUCUREȘTI 
CRAIOVA (M) - CAMPl£

Ieri la Deva și București s-au 
încheiat întrecerile turneelor fi
nale ale campionatelor 
cane de volei (juniori, și 
Iată ultimele rezultate :

DEVA. Locurile 7—8 : 
Băle eseu Cluj-Napoca -__
Sibiu 3—1 (6, 13, -7, 13) ; locu
rile 5—6 : C.S.Ș. Medgidia — 
Știința Reșița 3-2 (-11, 13, -10, 
10, 12) ; locurile 3—4 : Tricolorul 
Lie. M. Viteazul Ploiești — C.S.Ș. 
Piatra Neamț 3—0 (2, 9, 2). Pen
tru locurile 1—2 s-au întUrit 
formațiile C.S.Ș. nr. 1 București 
și C.S.Ș. Universitatea Timișoa
ra. Contrar pronosticurilor, dar 
meritat, victoria și titlul de cam
pioană a revenit sportivelor 
bucureștence. Scor: 3—0 (5,12,7). 
L JURA — coresp.

republi- 
școlari).

Lie. N. 
• C.S.Ș.

BUCUREȘTI. Locurile 7—8: Di
namo București — CB.Ș. Bala 
Mare 3—0 (4, 10, 5); locurile 5—6: 
C.S.Ș. caransebeș — C.S.Ș. Satu 
Mare 3—0 (13, ». 10); locurile 3—4: 
Tricolorul Lie. M. Viteazul Plo
iești — C.S.Ș. Piatra Neamț 3—1 
(4, -10, 7, 6) .
In meciul pentru locurile 1—2

1- au întâlnit formațiile Lie. Ener
getic Craiova ți C.S.Ș. Tulcea. 
egalați după ce au condus cu
2— 0 ka seturi, aralovenil — cu 
un atac mal eficace — au reușit 
să se desprindă țl să cîștige ti
tlul de cnmpdoană. Rezultat : 
1—2 (9, 5, —12, —8, H). N. MA- 
TEESCU.

Inair 
pionaii 
clasam 
n ine s
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SIM6ATA
BOX Sala LS.B. (str. Ber- 

xet), de M oca M : Reuniune 
tn cadrul campionatului repu
blican de juniori.

GIMNASTICA. SaU de ta 
Ștrandul tineretului, de ta 
oca 15 : intUnire amicala 
tre echipele de gimnastică 
sportivă CA. Șeotar ți Dyna
mo Berlin.

handbal. Tarea Dinamo, 
ora U : Dinamo București — 
Dlnamo Brașov (Div. A mas
culin) ; sala Floreasca, ora 
17 : I.E.F.S. — Universitatea 
Cluj-Napoca (LA), ora 18,10 : 
Progresul București — Hidro
tehnica Constanța (f-A.).

RUGBY. Stadion Dinamo, 
ora 16 : Dinamo București — 
Selecționata poliției franceze

SĂRITURI IN APA. Bazinul 
„a August*, de la ora 16 : 
Campionatele internaționale 
ale României.

TENIS. Teren Progresul, 
de la orele 9 șl 13,30 : Steaua 
— Dinamo București, Dlnamo 
Brașov — Jiul Petroșani, me
ciuri tn cadrul Diviziei națio
nale (locurile I—IV).

VOLEI. Sala Progresul, de 
ta ora 16 : LT3. — Confecția 
(f.B.), Progresul — Grivița 
Roșie (mA). Sata Institutului

ta-

Pedagogic, ora 17 : Universi
tatea Buc. — Flacăra roșie 
(t-B), sala Flacăra roșie, ora 
17 : C.P.B. — Medicina Buc. 
(f.B) ; sala Electra, de la ora 
16,30 : I.E.F.S. — Calculatorul 
Buc. (m.B), Electra — C.F.R. 
Buc. (m.B).

ffieraem?
DUMINICA

BOX Sala de la ora
10 : Reuniune In cadrul cam
pionatului republican de Ju
niori.

CAIAC-CANOE. Lacul He- 
răstrău, de la ora I : .Cupa 
Dinamo“, concurs rezervat Ju
niorilor.

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 11 : Sportul studen
țesc — U.T.A. (Div. *' 
ren C.A.M., ora 
tul studențesc - 
niori) ; stadion 
10.15 : Rapid — 
peni (Div. B) ; 
bozul, ora 11 : 
Pandurii Tg. Jiu

A) ; «e-
Spor-

U.T.A. (ju- 
Giolești. ora 
Metalul Plo- 
teren Auto- 
Autobuzul — 

(Dtv. B) ;

<\xxxxxxxxxxxxxxxxxxvmxxxvmxxw&xxxxxxxxxv<xxxxxxx\\x^
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UPEI B, LA HOCHEI: DUNĂREA GALAȚI 
UNIREA SF. GHEORGHE

I
I

înaintea etapei a 25 a

n ta patinoarul Tîrnava Odorhei și Unirea Sf. 
Gheorghe — Dunărea Galați.
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PROGRAMUL
Șl ARBITRII
DIVIZIEI B

ra Odorhei — 
Napoca (ora 10), 
irghe — Avintul 
►TST, Dunărea 
tudențesc A.S.E. 
.taică au loc, la 
telurile : Avintul 
Agronomia Cluj- 
■jpturea Ciuc —

în clasament : L Dunărea Ga
lați 82 p (194—57) ; 2. Unirea Sf. 
Gheorghe 27 p (124—59), un joc 
mai puțin ; J. Sp. studențesc 
A.S.E. 24 p (131—102) ; 4. Avintul 
Gheorghem 23 p (83—85), un joc 
mal puțin ; 5. Tîrnava Odorhei
15 p (86—129) ; «. C.S.Ș, Miercu
rea Ciuc 11 p (89—123) ; 7. Agro
nomia Cluj-Napoca t p (74—iși).

I
I
I

AȚ1ONALA DE TENIS, AZI VA FI DESEM 
NATÂ ECHIPA CAMPIOANĂ

I
« (lacurile 3—14) 
eiei de tenis, vi- 
tat meciuri ta 
loturi mai omo- 

rificat șansele.
Bala Mare s-a 
de Constructo- 

toecindu-șl toate 
be «implu ți ce- 
e eele de dublu. 
Cuprom — Con- 
>e remarcat for- 
nnului* Alexan- 
«toce puncte bo- 
formapa sa (Al.

>—e, 8-L 6—1; 
MăJtaa 5—3. ț—1;
S. Datcu 7—5, 

■ A. rătu 5—0,
Tenis

R. Constantinesou t—2, l—l ; L 
Spătaru — D. Caragață 6—4, 6—1). 
U.T. Arad — Cimentul Deva 5—5. 

(N. Cociuban — I. Galamboș 6—2, 
5—1 ; M. Paar — S. Orășeanu 
4—6, 3—6 ; A. Mltrache — C. Hă- 
rădău 5—4, t—6 ; M. Cociuban
— Gh. Moldovan 5—1, 6—4).

Azi ți miine, pe terenurile din 
parcul Progresul se dispută me
ciuri pentru tocurile 1—4, pre
cum șl următoarele IntUniri 
pentru locurile 5—8 : Politehnica 
Cluj-Napoca — Politehnica Bucu
rești (la „23 August"), Progresul
— Sănătatea Oradea (Dinamo) — 
simbătă ; Politehnica Cluj-Napo
ca — Progresul („23 August*), 
Politehnica București — Sănăta
tea (Dinamo) — duminică. Pen
tru locurile ț—14
Cuprom (Steaua), Cimentul — 
Electrica (T.C.B.), T.C.B. — Con
structorul Brăila (Steaua) — stm- 
bătă, precum ți U.T. Arad — E- 
lectrica (Steaua),’ Cuprom — 
T.C.B. (Steaua), Cimentul — 
Constructorul (T.CR.) — dumi
nică.

U.T. Arad

i, CAMPIOANA LA INOT-COPII
y-' din Bala 

il republican de 
le copii a fost 

Brăila (antre- 
Stoicescu, L Io- 

escu, G. Teodo- 
otalizat 3 016 p. 
lătoare : L1C.-2

ți C.S.M. Baia 
recerea a urmă- 
entelor de per- 
itre copii (vfrsta 

urmtad să la 
d mîtae la oon- 

dtatre selecțlo- 
Ungariei, găz- 

din Hunedoara, 
la campionatul 

M Mare fiecare

concurent a participat — în mod 
obligatoriu — la toate oele patru 
procedee tehnice.

FINALELE CAMPIONATE
LOR REPUBLICANE DE 

JUDO ALE COPIILOR

I
I
I
I
I
I
I
I
I

• F. C. M. REȘIȚA are În
treg efectivul apt de joc. După 
meciul cu Universitatea Craiova 
jucătorii au urmat un program 
de refacere, conjugat cu antre
namente zilnice ; S. C. BA- 
CAU : antrenorul D. Nicolae- 
Nicușor are trei semne de în
trebare : Chitara, Catargiu și 
iSoșu, incerti pentru partida de 
la Reșița.

ARBITRII PARTIDEI : Gh. 
Jucau (Mediaș) — I. Banciu și 
D. Dopp (ambii din Sibiu).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA anunță reintrarea lui Bă
lăci, care a trecut joi testele, 
nedate la timp din cauza ac
cidentării din 
F. C. BIHOR 
spre Craiova, i 
griji create 
Kun II (aflat 
de suspendare, din cele patru 
cu care a fost sancționat), Flo- 
rescu și C. Georgescu (acciden
tați).

ARBITRII PARTIDEI : 
Racz — Gh. Ionescu și H. 
eolau (toți din Brașov).

• CORVINUL : după ce joi 
a avut zi de recuperare, lotul 
hunedorean a parcurs progra
mul normal de antrenamente. 
Este posibilă reintrarea lui 
Economu, care a terminat sus
pendarea ; F. C. CONSTANȚA : 
pregătirile au fost efectuate in 
etape : vineri dimineața — an
trenament la Constanța, sîm-

cu 
de 
la

etapa nr. 23 ; 
plecat vineri 
aceleași mari 
absența lui 

a doua etapă

Gh. 
Ni-

ENERGETIC 
OLEI

tur al

Azi și miine, la Oradea, se vor 
desfășura finalele celei de a 
Vm-a ediții a campionatelor re
publicane individuale de judo ale 
eopiilor. Competiția reunește un 
număr impresionant de fmaliști 
— peste 500 — calificați cu prile
jul etapelor de zonă, la care au 
participat aproape 10 000 de copil 
din numeroase localități. Cel mai 
mulți concurent! stat de la 
CIS.Ș. Energia București, CUS.Ș, 
Oradea, C.S.Ș. Șoimii sibiu și 
de la oasele pionierilor șl șoimi
lor patriei.

întrecerile se vor disputa ta li
mitele celor trei categorii de 
virată : 0—11, 12—13 și 14—15 «ni. 
Partidele vor fi conduse de cd 
mal buni arbitri

CUSIMfITBl DIVIZIEI
1 NAJI0NA1E DE JUNIORI
| 1. F.C. C-ȚA M 15 3 4 45-20 33
| 2. S.C. Bacău 24 15 3 4 52-33 33
■ 3. „Poli* Tim. 24 13 4 5 37-16 32
_ 5. F.C. Argeș 24 13 4 7 32-18 30

L Univ. Cv. 24 » 10 5 33-22 28
I L F.C. Corvinul 24 10 7 7 40-34 27

" 7. Steaua 24 10 4 4 42-22 26
. 8. A.S.A. Tg. M. 26 10 5 9 29-25 25
1 3. Petrolul 24 7 11 4 17-16 25
I 10. F.C.M. Reșița 24 5 12 4 19-21 24
■ ÎL U.T.A. 24 > 5 10 26-29 23
_ 12. Sportul stud. 24 10 3 11 21-30 23
I 13. F.C. Olimpia 24 2 4 10 27-33 22
I 14. Polit. Iași 24 l 5 11 28-31 21
* 15. Dinamo 24 1 4 13 25-45 18
_ 16. F.C. Bihor 24 5 4 13 17-34 16
I 17. Jiul 24 4 4 12 16-33 16
| 15. CJS. Urg. U 3 2 19 14-66 4

I ACTUALITATI

bătă — antrenament la Sibiu 
(unde a ajuns vineri).

ARBITRII PARTIDEI :

PARTIDEI : 
Vințan (ambii 

Peto (Mediaș).

cu

T. 
din

O. 
Anderco — L Taar (ambii din 
Satu Mare) și V. Catană (Că
rei).

• A.S.A. TG. MUREȘ s-a 
întors joi după-amiază de la 
Constanța- A efectuat antrena
mente obișnuite, toată echipa 
fiind însă animată de dorința 
să se reabiliteze în fața publi
cului ; POLITEHNICA IAȘI : 
joi, refacere și o ședință de 
pregătire ; vineri, două ședințe 
de pregătire ; astăzi dimineață, 
plecarea spre Tg. Mureș, 
autocarul.

ARBITRII 
Andrei — I. 
Sibiu) și L.

• SPORTUL STUDENȚESC 
a urmat un program de refa
cere conjugat cu antrenamente 
obișnuite. Tănăsescu a acumu
lat trei cartonașe galbene și nu 
va putea juca ; U.T.A. țe 
află de joi in Capitală. Antre
norul I. Ionescu are mari pro
bleme în alcătuirea formației. 
Domide, Leac și Cura sint ac
cidentați, iar Bitea ți Broșov- 
schi sint suspendați o etapă 
pentru acumularea a cite trei 
cartonașe galbene.

ARBITRII PARTIDEI : 
Szllaghi — E. Feldman și 
Pop (toți din Baia Mare).

• JIUL PETROȘANI a efec
tuat antrenamente joi și vi
neri. După toate probabilitățile, 
va juca formația care a evoluat 
la București ; PETROLUL 
PLOIEȘTI pleacă azi diminea
ță, cu autocarul, pînă la Hațeg, 
unde va face o escală pînă 
mîine dimineață. Doar Gh. Du
mitrescu este indisponibil, a- 
vînd o contuzie la genunchi.

ARBITRII PARTIDEI : O.

C. 
G.

și T. VassStreng — V. Iacob 
(toți din Oradea).

• F. C. OLIMPIA 
antrenamentele de 
un program de refacere — mai 
ales sufletesc — după eșecul de 
la Iași. Smarandache și-a ispă
șit pedeapsa „celor trei carto
nașe". Both va fi și el de la 
început titular, ca urmare a re
facerii totale ; STEAUA a ur
mat programul de pregătire fără 
a conta pe Stoica și Ion Ion 
deoarece ambii au acumulat 
cele trei cartonașe galbene.

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Ghiță (Brașov) — L Honig și 
FI. Logofătu (ambii din Arad).

• F. C. ARGEȘ are întreg 
totul apt de joc. Formația pro
babilă este aceea din meciul 
de miercuri. Este posibilă uti
lizarea lui C. Oiteanu ; POLI
TEHNICA TIMIȘOARA vine la 
Pitești cu dorința de a-și păstra 
poziția de lider al clasamentu- 
luL Din echipă va lipsi Roșea 
(trei cartonașe galbene).

ARBITRII PARTIDEI : R. 
Stincan — A. Ianuș și V. Con- 
stantinescu (toți din Bucu
rești).

• C. S. TIRGOVIȘTE s-a 
pregătit cu toată seriozitatea 
pentru dificila partidă de mii
ne cu campioana tării. Se fac 
eforturi pentru recuperarea ju

ri
Va 
se 
la

a efectuat 
rigoare și

Marinescu, 
reintra Ta
va deplasa
Tirgoviște,

cătorilor Tănase 
ușor accidentați, 
tara : DINAMO 
miine dimineață 
fără Vrinceanu (mai are de e- 
fectuat o etapă suspendare), I. 
Moldovan (accidentat in partida 
cu Jiul) și Sătmăreanu, care a 
acumulat trei cartonașe gal
bene.

ARBITRII PARTIDEI : N. 
Rainea — E. Munteanu (ambii 
din Bîrlad) și C. Săndulescu 
(Vaslui).
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Clubul sportiv DINAMO 
bucurești primește Înscri
eri la atletism, baschet, box, 
caiae-canoe, canotaj, călărie, 
ciclism, fotbal, handbal, lupte, 
polo, rugby, tenis de clmp, 
tir și volei. Doritorii se vor 
prezenta la stadionul Dinamo 
din șos. ștefan eel Mare nr. 

7—9 In zilele de 18 și U a- 
prilie (ora 8) ți a aprilie 
(ora 8,30 șl 16,30).

I
I
I
I

turului 4 (uîti- 
ramatâ «ti țt

ora 11 : 5*
natica (Dtv. g

—• i, . g

I: u-

$

g
B

«e ta 
de ta 

amicală Tn-

sd Glulețti,
1 B — Po- 
- oraA Spania 
eampionatu-

$

tPA : Bazi- 
de ta ora 
16 : Cam- 

fionale ale

g

rogresul, de 
Steaua — 

lamo Bucu- 
ișanl (Divl- 
neu final).

acolo sint prea mulți 
mal au loc, mal ales

ales că, văztnd pro- 
de vacanță al acestei 

Ia con
dens ta

• NOI ANTRENORI LA DI
NAMO SLATINA. La conducerea 
tehnică a divizionarei B Dinamo 
Slatina activează un nou cuplu 
de antrenori. Este vorba de prof. 
Gb. Cazacu (principal) și N. Ivan 
(secund). (D. Mihail — cocesp.).
• „TROFEUL PETSCHOVSCHI-. 

Situația în „Trofeul Petechovschi- 
(decernat anual de ziarul nostru 
celui mai sportiv public), după 
24 de etape, este următoarea : 
L Tirgoviște 9,45 ; 2. București
3,11 ; 3. Craiova 9,00 ; 4. Constan
ța 1,02 ; 5. Ploiești 8,83 ; 6. Arad 
8,77 ; 7. Satu Mare 1,75 : 
Mureș 8,66 ; 8. Pitești 8,63 
Bacău 8,61 ; ÎL Iași 8,58 ; 12. Re
șița 8,50 ; 13. Timișoara 5,41 ; 14. 
Hunedoara 8,27 ; 15. Oradea 8,16 ; 
15, Petroșani 8,00.

B.

CME ACORDA UN PREMIU PENTRU INACTIVITATE?
Discutăm cu unui dintre 

profesorii care îndrumă acti
vitatea la „Clreșaril", baza 
pionierilor șl școlarilor, din 
sectorul 8 al Capitalei. Aflăm 
că aici vin șl foarte mulți elevi 
din clasele mari, care ar putea 
mal bine să se ducă la baza 
tineretului de la Străulești. 
Deci, gtodim imediat, proba
bil că ■ 
șl nu 
că.„

.. -Mlal 
gramul__________  _
aăptămîni, am ajuns 
cluzia că este bogat, 
acțiuni atractive. 
Deci, gtodim ta con
tinuare, lată un toc 
unde putem realiza 
un reportaj frumos, 
cu multe „pete de culoare", ce
va ee se scrie și se citește cu 
plăcere șl se dă de exemplu 
celor care mal au „minusuri* 
ta această muncă...

Iată-ne, așadar, ta fața por
ții bazei sportive a tineretului 
de la Străulești. O pancartă 
cu Utere mari, așezată la ve
dere. ne Informează că aid 
se pot practica sporturile pre
ferate. Se aude un fluier. 
Deci, gîndim mal departe, 
competițiile au și început. 
Dar, lucru curios, dinspre te
renuri nu răzbătea larma spe
cifică Întrecerilor.

Intrăm. Și ta acel moment 
ne-am dat seama că ne în
șelasem amarnic. Pe terenuri 
nu era nimeni. Și fluierul 1 
veți zice. Ne-am lămurit re
pede. Fusese al milițianului 
care, undeva prin apropiere, 
dirija circulația.
Cu fluierul ne-am lămurit, 

dar cu programul ? Despre

tineresc,

acesta din armă ne-a dat a- 
mănuntele necesare adminis
tratorul bazei, Gheorghe Con
stantin. pe care l-am găsit, 
împreună cu oamenii din su
bordine, ocupîndu-șe de buna 
întreținere a terenurilor : „In 
vacanță nu a fost organizată 
nici un fel de acțiune, rari, 
foarte rari fiind cel oare au 
trecut pe la noi. Am solicitat 
la Comitetul U.T.C. al secto
rului programul manifestări

lor ptaă azi (n.r. ta 
vizitei noastre se tmpll- 
deja o săptămtaă de 
elevii au luat vacanță) 

nu ni s-a comunicat 
nimic. Cu citeva zile 
ta urmă au venit 
elțlva elevi de la li

ceele 10 șl 12 ți mi-au spus eă 
ar dori să-ți dispute aici com
petițiile de vacanță. Ii mai aș
tept ți acum...* Deci, e clar : 
terenurile foarte bine între
ținute — de fotbal, volei, bas
chet. handbal, tenis de elmp 
—, mesele de ping-pong și 
șah, băncile proaspăt vopsite 
așteaptă oaspeți. Din păcate, 
cine trebuie... să se gtadească 

la organizarea timpului liber 
al elevilor pe timpul vacan
ței șl-a uitat obligațiile. Dar 
n-ar fi exclus ca la sfîrșltul 
acesteia să întocmească un 
amplu referat despre... fru
moasele acțiuni ce s-au des
fășurat la Străulești. Fiindcă 
s-au mai văzut astfel de mi
nuni, ta dorința de a obține 
laude nemeritate...

Tn acest caz se cuvine un 
premiu pentru... inactivitate. 
Cine si cui i-1 acordă ?

Emanuel FÂNTÂNEANU
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SERIA I s • C.S. Botoșani — 
C.FR Pașcani : V. Roșu (Bucu
rești)' • Nitramonia Făgăraș — 
Oltul Sf. Gheorghe : C. Jurja 
(București) • Tractorul Brașov
— c.S.M. Suceava : T. Alexan- 
drescu (București) • Viitorul 
Vaslui — F.C.M. Galați : C. Băr- 
bulescu (București) • Delta Tul- 
cea — F.C. Brăila : M. Moraru 
(Ploiești) a C.S.U. Galați 
Gloria Buzău : C. Dinulescu 
(București) • Victoria Tecuci — 
Ceahlăul P. Neamț : Al. lonuă 
(București) > LC.I.M. Brașov — 
Portul Constanța : I. Boșoga 
(București) • Betonul Săvmești
— Steagul roșu Brașov : V. Cio- 
ctlteu (Craiova).

SERIA A II-A : « F.C.M. Giur
giu — Metalul București: “
Silvestru (Focșani) S 
Slat ui a — Chimia Rm. 
L Rus (Tg. Mureș) « 
Călărași — Progresul 
București : Al. Ghigea

P.
Dinamo 
Vilcea : 

Celuloza 
Vulcan 

________ _____ _____ _ (Bacău)
• Carpați Sinaia — Șoimii Sibiu: 
N. Raab (Cimpla Turzii) • Gaz 
metan Mediaș — Electroputere 
Craiova : V. Topan (Cluj-Napo
ca a Unirea Alexandria — Chi
mia Tr. Măgurele : M. Fediuc 
(Suceava) a Rapid București — 
Metalul Plopen: : I. Igna (Arad)
• Muscelul cimpulung — Pra
hova Pkxești : I- Vescan (Aiiud) 
a Autobuzul București 
durii Tg. Jiu : * —
iești).

I.
;-?*! — Pan- 
Chilibar (Pl-

• C.F.R. Cluj-' 
__ ,___  __ Bistrița : N. 
Georgescu (București) • Armă
tura Zalău — Chimica Tună veni:
T. Balanovici (Iași) • Victoria 
Cărei — ,.U“ Cluj-Napoca : Gh. 
Rctezan (București) • Victoria 
Călan — Aurul Brad : C. Raica 
(București) • C.F.R. Timișoara 
— Metalurgistul Cugir : FI. Pitiș 
(Oradea) • Minerul Moldova 
Nouă — Minerul Lupeni : F. Co
loși (București) • Avintul Re
ghin — C.I.L. Sighet : C. Teodo- 
rescu (Buzău) — se dispută azi 
la Odorhei • Dacia Orăștie — 
Mureșul Deva : N. Dtaescu (Hm. 
Vilcea) • F.C. Baia Mare —
U. M. Timișoara : Max Popescu 
(București).

SERIA A IH-a : 
Napoca — Gloria

Mediocritatea purtătorilor tricoului cu nr 9

VIRFUL DE ATAC BATE ÎN... RETRAGERE
Virful central de atac este de 

mult un „post-chede* tatr-o e- 
ehipă. înzestrat cu tm deosebit 
simț al golului, dovedind abili
tate ta careul aglomerat, așa-nu- 
mitul „vîrf de lance" reprezintă 
astăzi jucătorul care poate de
cide soarta tmul meci Din pă
cate, ta campionatul nostru, pe 
purtătorul tricoului cu nr. », pe 
veritabilul om de gol H cauți 
etapă de etapă cu... luminarea. 
Miercuri, de exemplu, numai doi 
jucători care au ocupat acest 
post au fost notați cu 8 : Botez, 
de la S.C. Bacău, --------- "
la F.C.M. Reșița, 
foarte slabe : trei 
I și șase de 5. 
acordate ta etapa 
5,05 1

Dar să vedem __ 
analiză, din acest punct_ __  _
dere, pe fiecare echipă ta parte.

STEAUA : n-a jucat eu un a- 
tacar.t central propriu-zls, acest 
rol fiind Îndeplinit pe rtad, ta 
ftmeție de fază, de Răducanu, 
lordănescu sau Zahiu. singurul 
care s-a detașat a fost Iordă- 
nescu, dar numai prin acțiuni 
Individuale. Ctod a fost lansat 
ta adtacime s-e ferit de con
tactul cu adversarii.

C.S. TIRGOVIȘTE: Sava a fost 
folosit ta prima repriză șl Ma
rinescu tatr-a doua. Ei s-au 
demarcat mult și au Încercat 
poarta de la distanță. Primul a 
fost ceva mai bun la mingile 
tnalte. Iar al doilea la jocul 
eombinativ ți la „un-dol-uri*.

DINAMO : resimte din pita 
randamentul scăzut al lui Dudu 
Georgescu. Deși a marcat an 
gol, ei este ieșit din formă.

JIUL s Nici Dumitrache, de Ia 
care așteptam să joace eu am
biție împotriva fostei sale echi
pe, nu s-a văzut prea mult ta 
Joc. Fenta șl driblingul, detenta 
șl spontaneitatea au dispărut la 
fostul internațional 7

rjc. BIHOR : rolul de „vlrt* 
a fost îndeplinit de Ghergheli. 
El a acționat insă adesea retras, 
a cărat mingea exagerat de mult 
șl nu a pus deloc ta pericol 
poarta adversă.

SPORTUL STUDENȚESC : a 
prezentat o tactică fără vîrf de 
atac veritabil. In funcție de fază, 
au încercat să suplinească, pe 
rtad, acest rol Iorgu’escu, Chi- 
haia, R&dulescu șl Grosu, ulti
mul aproniindu-se cel mai mult 
de condiția purtătorului tricou
lui cu nr 9.

S.C. BACAU : a avut ta Botez 
un jucător Incisiv, percutant, 
care a pendulat pe ambele la
turi ale terenului, ta intenția de 
a scăpa de marcajul ...............
fundașilor adverșl, — 
A expediat citeva 
nice, de două ori 
nind bara. Se află 
revenire de formă.

U.T.A. : Nedelcu 
nerestabillt, a făcut multe 
cruri bune, Încheind cu șut ra
rele acțiuni ofensive ale echipei 
sale. I-a pus In dificultate nd' 
..centralii* Lunca și Catargiu. 
Snre finalul partidei, capacitatea 
fizică l-a scăzut simțitor.

și Oancea, de 
ta rest, note 

de 7, șapte de 
Media notelor 
a 24-a este de
ee ne arată c 

de ve-

strict al 
Kukla și Gali, 
șuturi puter- 
balonul tatîl- 
ln accentuată

n, deși tacă 
lu-

PETROLUL : Toporan a 
luat greoi, în contratimp. A 
un singur... merit, speculind 
șeala portarului Speriata la . 
mul gol. Nu sesizează momentul 
angajării și nu are simțul porții.

F.C. argeș : Radu n a a- 
• largat mult, demareîndu-se cu 
predilecție pe latura dreaptă. A 
avut ta tot meciul o singură 
acțiune personală periculoasă. Nu 
a tras nici un șut la poartă. în 
eluda faptului că are o bună 
dispoziție fizică, el este departe 
de ceea ce poate da realmente.

F.C.M. REȘIȚA : Oancea a fost 
jucat puțin ta prima repriză, 
Ctod șl bine păzit de Ștefănes- 
cu ți Tilihoi. După pauză a ciș- 
tlgat majoritatea duelurilor cu 
Ștefănescu. Are gabarit ideal 
pentru acest post (1,85 m ți n 
kg), tehnică acceptabilă și sim
țul porții. A marcat un gol cu 
capul, detnarcindu-se Inspirat.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Cirțu a preferat să joace ceva 
mal retras, penduBnd Intre B-

evo- 
avut 
gre- 
prl-

Wne ,ja lntfl- 
Câmâtaru. Are 
£ este foarte

Agud a e- 
tnai ax Um
il apărării 
ca ușurință

Nemțea-

se demarcă cu ușurință, dar se 
găsește cu un pas ta urmă la 
finalizare. Dănilă, înlocuitorul 
tal, a dat un randament supe
rior. Deși ta real progres, el 
departe de forma care l-a 
pus selecției, în urmă cu 
ani, în lotul reprezentativ.

F.C. OLIMPIA : Hațeganu 
fost foarte mobil, are o bunA 
tehnicitate de înaintaș ți forță.' 
Nu reușește să se realizeze pe 
deplin din cauza jocului său cam 
dezordonat.

F.C. CONSTANȚA : Peniu a
jucat sub așteptări. Și din cau
za coechipierilor, care nu l-au 
prea servit cu mingi utile dar, 
mai ales, din pricina....................
și cind a beneficiat 
favorabile a acționat 
„vlrfului buldozer", 
nu-1 aranjează.

TG. MUREȘ

este 
im- 
do«

lui, Întrucât 
de culoare 
In maniera 
rol care

A.S.A. : Fanici a 
avut foarte puține mingi, pe care 
le-a manevrat cu stingăcie, pre
cipitat, greșind ta careu. la pre
luări, execuții mai 
țioase. s-a făcut 
printr-o continuă 
spațiile libere.

Așadar, problema____ ___ __
tac rtoilne deschisă. De la C'io- 
sescu, Ene I, Alexandrescu, Q- 
zon, ea să vorbim de centrii Îna
intași de acum două decenii, de 
la Ion Ionescu, Ene n, lancu. 
Dridea, Adam sau Oblemence,
-ultimii mohicani- ai acestui
post, cu excepția lui Dudn 
Georgescu etad „prinde- • bună 
formă sportivă, nimic nou...

CIT VA MAI TREBUI SA AȘ
TEPTAM PINA CIND ANTRE
NORII — RĂSPUNZĂTORI DE 
0 ASEMENEA STARE DE FAPT 
— VOR DEPISTA, PREGĂTI 
ȘI LANSA VKRITABILK YUt~ 
FURI DE ATAC î ,

puțin preteo-
„văzut44 doar 

mișcare pe

virful de a-

LOFO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Extragerea I : 71 M 38 U 54 17
46 55 77

Extragerea a n-a : » 75 73 50 8 
84 31 23 19

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.163.662 lei din care 870.932 lei 
REPORT LA CAT. 1.

Plata ciștigurilor se va face 
ta Capitală taceptad din M.rv. 
1978 pînă la 14. VI, In țară a- 
proximativ din 27JV.1978 ptaă la 
14.VI.1978 inclusiv.

conform regulamentului, cateJ 
goriei 1. j

Nu uitați! ASTĂZI — ultime zT 
cind vă mal puteți procura bi
lete la tragerea y

lt»?
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 12 APRILIE 1378

Categoria 1 (13 rezultate)
576,50 variante a 568 lei.

întrucît valoarea unitară 
cîștiguriloi de la categoria 
este sub plafonul minim de 
lei, fondul de cîștiguri al aces
tei categorii a fost repartizat,

de miine, duminică 16 aprilie a.c,
ASTĂZI este ultima zi pentru 

depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport din 16 aprilie 
1978.

a
2

40
Tragerea Loto-2 de miine a.c. 

va avea loc la Casa de cultură 
a sectorului 2 din str. Mihai’ 
Emtaescu nr. 89 la ora 17.

C.FR


Campionatele internaționale de sărituri Calificările pentru C. E

SPORTIVI DIN 7 ȚĂRI 
LA BAZINUL „23 AUGUST"

de baschet-juniori

Tradiționalele campionate In
ternaționale de sărituri ale 
României, ajunse la ediția a 
11-a. se bucură și anul acesta 
de o participare bogată, la star
tul întrecerilor aflîndu-se spor
tivi din 7 țări : Bulgaria, R.D. 
Germană, Franța, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România, tn 
disputele care au loc azi (ora 
16 : trambulină băieți și plat
formă fete) și mîine (ora 11 : 
trambulină fete, ora 16 : plat
formă băieți) la bazinul „23 Au
gust" din Capitală, lotul țării 
noastre se prezintă întinerit 
prin promovarea a două ele
mente evidențiate cu prilejul 
„internaționalelor" Poloniei : 
Carmen Bădescu și Daniela Co- 
janu. Ceilalți component! ai se
lecționatei : Georgiana Săcălea- 
nu, Felicia Cîrsiea, Elena 
Cirstică, Magdalena Toth, Al. 
Bagiu, D. Oprean și M. Kaiss. 
Pentru sportivii români (ca și 
pentru unii dintre oaspeți), 
campionatele internaționale con
stituie o verificare a pregătiri-

lor efectuate în vederea parti
cipării la competițiile oficiale ale 
apropiatului sezon : Balcaniada, 
C.E. de juniori și C.M. de se
niori.

Din cea de a doua zi a săp- 
tămînii viitoare și pină la sfîr- 
șitul ei, terenurile din parcul 
sportiv Progresul vor fi gazda 
Campionatelor internaționale de 
tenis ale României. Și-au a- 
nunțat participarea reprezen
tanții sportului cu racheta din 
mai multe țări europene, jucă
tori și jucătoare din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană 
Polonia și Ungaria. Din țara 
noastră vor fi prezențl primii 
echipieri ai loturilor reprezen
tative, la masculin șl feminin.

Ultimele detalii asupra com
ponenței tablourilor in cele 
cinci probe — simplu bărbați,

dublu bărbați, simplu femei, 
dublu femei și dublu mixt —, 
ca și programul primei runde 
urmează să fie stabilite la șe
dința tehnică premergătoare 
startului, din cursul zilei de 
luni.

Ca o importantă completare 
a programului competițional, 
se prevede ca, imediat după 
încheierea întrecerilor de la 
București, participanții la „in
ternaționale" să ia startul în
tr-un nou turneu. Ei vor evolua 
tn săptămina următoare (24—28 
aprilie), la Brăila, oraș în care 
această disciplină sportivă cu
noaște un frumos avînt (Rd. V.)

DUPĂ UN JOC EXCELENT,
ROMANIA-ISRAEL 85-65

ROMÂNIA - UNGARIA
LA NATAȚIE
(Urmare din pag. 1)

Al. Bagiu va sări pentru prima 
dată de la trambulină intr-o 
intrecere internațională. Pini 
anul acesta, el te dedicate tn 
exclusivitate platformei

Foto : Vasile BAGEAC

AU ÎNCEPUT campionatele balcanice
DE BOX PENTRU JUNIORI

După Bursa (Turcia), Brăila 
și Atena, a venit rindul orașu
lui iugoslav Slavonskl Brod să 
găzduiască cea de a 4-a ediția 
a Campionatelor balcanice de 
box pentru juniori. în cadrul 
primelor reuniuni, tinerii pugi- 
liștl români au obținut urmă
toarele rezultate : au debutat 
cu victorii cocoșul Gheorgbe 
Negoiță (învingător la puncte 
asupra bulgarului Leșev) și 
ușorul Dumitra Vîlcu (căra

l-a obligat pe bulgarul Traia- 
nov la abandon încă din pri
mul rund) ; in schimb, au pier
dut semiușorul Constantin 
Ghindăoanu (învins la puncte 
de iugoslavul Maslar) și greul 
Mihai Grigoraș (întrecut tot la 
puncte de iugoslavul Lojen, du
pă două runduri desfășurate 
sub semnul egalității, a treia 
revenind la mică diferență bo
xerului localnic).

fost nevoiți să se lipsească de 
aportul tinerei ploieștence care, 
după întîlnirea România — Po
lonia, a intrat într-o scurtă 
vacanță de 7 zile, pentru ca de 
luni să-și reia antrenamentele. 
Este o măsură chibzuită, avînd 
în vedere eforturile la care a 
fost supusă Pănulescu în ulti
mele trei săptămîni.

Cine mai candidează la se
lecția pentru „europene"? Sprin
tera Carmen Alexe, brasista 
Cristine Seidl, spatista Edit Ku- 
gliș. surorile Carmen și Denisa 
Mihăilă, care au progresat mult 
în acest sezon. Dintre băieți, 
șanse mai mari au Sorin Plev, 
Cristian Bana și Dan Ținea 
(dacă va concura). Rămîne să 
vedem în ce măsură vor reuși 
speranțele noastre, într-o com
panie selectă, să-i convingă pe 
selecționeri și să confirme sal
tul valoric înregistrat in ulti
mele luni. (a.v.).
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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„Meciul secolului'1 in zona „herminei albe11

TEOFILO STEVENSON IGOR VISOȚKI

TG. JIU, 14 (prin telefon). 
Publicul care a umplut pină la 
refuz frumoasa Sală a sportu
rilor din localitate a aplaudat 
cu căldură excelenta evoluție a 
reprezentativei României care, 
într-un joc de mare importanță 
pentru calificarea la campiona
tul european de juniori din a- 
cest an. a întrecut echipa Israe
lului cu categoricul scor de 
85—65 (45—37). Sportivii români 
au avut permanent inițiativa da
torită apărării agresive, prin ca
re a obținut numeroase inter
cepții urmate de contraatacuri și 
s-au desprins net în repriza se
cundă. Cînd formația țării noas
tre obținuse un avans de 18—20 
de puncte, antrenorii D. Evuleț- 
Colibaba și A. Baltag au ru
lat întregul lot.

Oricum prin succesul de vi
neri baschetbaliștii români au 
făcut un pas important pentru 
calificare, la care mai are șan
se mari selecționata Greciei (se 
califică două echipe). Cele mal 
multe puncte : Brănișteanu și 
Ermurache cite 26, Marinache 
12, Zgriban 10, respectiv Sko- 
rosbvikh 14, Dobrisch 12, Goren 
16. Au arbitrat cu scăpări A. 
Albanessi (Italia) și J. P. Cam- 
bissio (Elveția).

In partida inaugurală a zilei, 
selecționata Greciei s-a impus 
fără probleme în întîlnirea cu 
Elveția, de care a dispus cu 
88—44 (52—18). Coșgeteri : Pa- 
ragios 18, Kacidis 16, Botis 10, 
respectiv, Rackstuhil 10, Frei 8. 
Calpini 6. Au arbitrat bine IL

De la înfringerea Iui Cassius 
Clay, tot mai multe ziare oc
cidentale au făcut speculații a- 
supra posibilității unei întîl- 
niri Stevenson-Spinks. Dar Încă 
prezent la București, campionul 
mondial și olimpic, cubanezul 
Teofilo Stevenson, ne-a vizitat 
la masa presei, declarîndu-ne că 
dezminte astfel de zvonuri și 
că singurul meci care-1 intere
sează cu adevărat este unul îm
potriva sovieticului Igor Visoțki'

O asemenea partidă ar putea 
deveni de strictă actualitate cu 
prilejul campionatelor mondiale 
de box amator de la Belgrad 
(6—20’ mai), cu atit mai mult

SECUNDE PENTRU ÎNDRĂGOSTIȚI 
grafia cursei pe masă șl con
stată o minune a minunilor : 
Rono a Învia* recordul Iul 
Quax nu pe ultimul tur, la 
acel clasic sprint final (Quax 
a avut aid 5» de secunde 
pe cind Rono — 39,4), după 
cum aceztși calcul dovedește 
c4 după 3 000 de metri chiar 
recordul lui Puttemani avea 
o cifră eu 4 secunde mai 
bund decit a Iul ftono. Ke- 
nyanui — s-a schimbat șl 
clima recordurilor de fond, 
5 000-ul și 10 000-ul Nordului 
cel rece aparțin acum Africii 
toride — l-a învins pe toți 
clasicii între al 3-lea șl al 
4-lea kilometru, adicâ exact 
acolo unde se plasează „punți, 
tul mort" al oricărui campi
on. acolo unde 
urli ci

Zece ani nu prea buni — 
marcați, ce-l drept, de un 
război mondial, primul 
i-au trebuit omului ca să co
boare cu doar o secundă și 
ceva recordul mondial pe 
5 000 m plat al lui Kolehmai- 
nen din 1913 (14:36,6) la
14:35,4, in 1922, tot al unui 
finlandez, slăvitul Nurml. 
Alți 40 de ani au fost nece
sari ca recordul lui Lehtlnen 
(14:98,6 — din 1939) si fie
redus cu un minut, ajungm- 
du.se duminică 9 aprilie 197» 
la acest fenomenal 13:01,4 al 
unui Kenyan cu nume foarte 
ușor de finul minte, Rono 
Henri Rono.

Cei mai mulți știu doar ce 
înseamnă un minut din alte 
90. minutul In care se poate 
răsturna un rezultat, minutulrăsturna un rezultat, 
acela scurt cu care 
arbitrul poate pre
lungi un med dt 
o eternitate Minu
tul de fotbal, 
box, de med 
totul altceva 
minutul de 
tism. Dar o secun
dă î O secundă de 
atletism e ceva fas
tuos, cum timpul Însuși nu 
acordă decît indrăgostiților, 
care nici nu-și dau seama... 
Dar o zecime de secundă 7 
o zecime de secundă desparte 
recordul mondial al lui Put- 
temans (13:13,0), din 1973 de 
cel al lui Quax, din 1977 
(13:12,9). Cinci ani pentru o 
zectme de secundă I Toate a- 
cestea merită știute chiar de 
profanii pămlntulul, pentru 
ca să înțeleagă că omul a- 
cesta tlnăr, cu nume din po
veștile inteligente dedicate 
copiilor, a realizat una din 
cele mai fantastice perfor
manțe de cind există atle
tism. Rono a doborit recor
dul lui Quax, nu cu o zecime 
de secundă, nu cu o secundă, 
ci cu 4 secunde și jumătate I 
Numai cd pentru specialiști 
nu aici — tn timpul pur — 
e senzația acestei victorii, ob
ținute de unul singur, fără 
om la trenă, fără adversar, 
fără intenții de record... Spe
cialiștii — eu unul slnt topit 
după acești oameni al cal
culelor atletice — pun radlo-

de 
e cu 
dedt 
ane

organismul 
„nu mal poate", 

precum „urla" chi
pul lut zatopek (de 
cile ori aud de 
„punct mort" In a- 
tletlsm, eu vid fa
ta lui Zatopek, fu
gind după un necu
noscut Kuț, plecat 
„de nebun", singur 
tn cap, 'acum un 
sfert de veac, pe 

Republicii...). Intre kilometrii 
3 și 4. Rono i-a luat 4 se
cunde șt 4 zecimi lui Quax, 
neficind altceva (iertafi-mi 
expresia bagatelizatoare) de
cit menținind ritmul mediu 
de 63 de secunde pe tura de 
700 metri. Rono n-a „murit" 
acolo unde mai toți „mor" 
pentru a învia la sprintul 
final. Rono a descoperii pu
terea miraculoasă de a re
zista, tn infernul cursei de 

unui ritm mediu tndlt. 
distrus o schemă — a- 

a morțli și reînvierii pe 
„El a reinventat 5000- 
titrează presa lumii, e- 
In zilele cind calcule Ia

500». 
El a 
ceea 
5000.
Ui", 
xaci ____ _____ _______  __
fel de exacte dovedesc că 
există invenții cu care civi
lizația șl stadioanele el pot 
fi distruse mal repede dectt 
aleargă Rono un 5000. Pentru 
mine — aid e esența acestei 
„relnvențli", mal ales cînd 
mă gîndesc că cel mal avi
zați văd tn Rono primul om 
care va cobori sub 13 minute 
Ce timpi 1 Ce timpuri!

RADU COSAȘU

I
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cu cit, pentru prima oară anul 
acesta, Visoțki ciștigă titlul de 
campion al Uniunii Sovietice la 
categoria grea, impunîndu-se 
deci drept titular firesc in for
mația U.R.S.S.

După cum se știe, Visoțki este 
singurul pugilist din lume care 
l-a învins — și încă de două 
ori ! — pe Teofilo Stevenson : 
prima oară la puncte, la Santia
go de Cuba, în 1973, după trei 
reprize dramatice, cu dese tri
miteri la podea de ambele părți; 
a doua oară prin k.o., la Minsk, 
in 1976, de astă dată fără echi
voc. Noi Înșine l-am văzut pe 
Visoțki anul trecut, la Bucu
rești, cu prilejul „Centurii de 
aur" (împotriva celuilalt greu 
cubanez, Angel Milian) și 
ne-am dat seama ce forță vul
canică clocotește in acest băiat 
vînjos, dar scund, din UralL 
Este deci explicabilă dorința de 
revanșă a lui Stevenson. De pe 
acum se vorbește — și agenția 
Prensa Latina ne-o confirmă — 
despre „cel mai așteptat meci 
al boxului amator în ultimii 20 
de ani", un fel de „med al se
colului" transpus in zona „her
minei albe".

La acest meci visează și an-

trenorul sovietic Andrei Cervo- 
nenko, actualul consilier tehnic 
al lui Visoțki, care mizează pe 
superioritatea psihologică a ele
vului său și pe mai buna sa 
pregătire fizică. Se știe doar că 
Stevenson Încheie de obicei mult 
Înainte de limită meciurile sale, 
nefiind astfel pregătit să ducă 
lupta 3 reprize. Și apoi, Cer- 
vonenko „știe se știe", căci doar 
el a fost primul antrenor al 
lui... Stevenson, pină in 1972, 
cind acesta a devenit pentru 
prima oară campion olimpic !

Dar și celebrul antrenor cu
banez Alcides Sagarra, actualul 
,om de colț" al lui Stevenson, 
știe dte ceva. De pildă, că Vî- 
soțki are arcadele fragile, ceea 
ce devine un handicap serios 
într-un turneu de lungă dura
tă și o circumstanță agravantă 
finind seama de stilul său. care 
îl obligă la dese schimburi pre
lungite de pumni foarte duri 
(dați, dar și primiți !). Sagarra 
declară: „Sintem pregătiți să 
înfruntăm orice tip de adversar, 
fie el 
Page 
rului.

Visoțki, americanul Greg 
sau altul. La ora adevă- 
vom vedea..."

Victor BĂNCIULESCU

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
ÎN PRIMA RUNDA a turneu

lui internațional feminin de 
șah, care se desfășoară in ora
șul polonez Bydgoszcz, Mar
gareta Teodorescu a invins-o 
pe Petra Feustel (R. D. Ger
mană). Celelalte două reprezen
tante ale României la acest 
turneu, Gertrude Baumstark și 
Emilia Chiș, au remizat parti
dele susținute cu șahistele po
loneze Jurcinska, și, respectiv, 
Jagedzinska. Alte rezultate: 
Sykora — Honfi 1—0, Konar- 
kowska — Radzikowska și 
Krumova — Vokralova remize. 
La turneu participă 16 jucătoa
re din 9 țări.

ÎN TURNEUL DISPUTAT în 
„sistem elvețian* la Lone Pine 
(California), cîștigat de Bent 
Larson cu 7*/i puncte, marele

Florin Gheor- 
la egalitate cu 

Reshevsky, W. 
trei S.U.A.) și 

în

maestru român 
ghin s-a clasat 
W. Browne, S. 
Lombardy (toți 
Oscar Panno (Argentina), 
grupa jucătorilor care au tota
lizat 5 puncte.

BASCHET • La Izmir a în
ceput unul dintre turneele de 
calificare pentru C.E. de juniori. 
Primele rezultate : Scoția — Tu
nisia 76—72 ; Turela — Anglia 
73—46. Mal participă formația 
Franței. • Competiția internațio
nală feminină de la Szekesfeher- 
var s-a încheiat cu victoria re
prezentativei Ungariei, care tn 
meciul decisiv a întrecut cu 
77—64 (31—30) formația Poloniei.

FOTBAL • Echipa R. P. Chi
neze. aflată în turneu în Colum
bia, a susținut la Bogota o în- 
tîlnlre amicală cu selecționata 
țării gazdă terminată la egali
tate : 2—2 tntr-un prim joc, 
desfășurat duminica trecută la 
Medellin, fotbaliștii columbienl

Kolditz (Austria) și Fr. Took 
(România).

Clasament:
L Grecia 2 2 0 165—115 <
2. România 2 2 0 159—126 4
3. Israel 3 1 2 197—208 4
4. Austria 2 11 123—115 S
5. Elveția 3 0 3 131—211 2

Ultimele meciuri au loc sîm- 
bătă (Grecia — Austria, Româ
nia — Elveția) și duminică (Is
rael — Austria și România — 
Grecia), în fiecare zi întîlnirile 
inceptnd de la ora 17.

Paul IOVAN

SANDU TlRlLÂ ClȘTIGĂTOR 
LA TURNEUL DE LA ULAN DATOR

Tradiționalul turneu interna
țional de box de la Ulan Ba
tor a Întrunit la ediția din acest 
an pugiilștl din cind țări : Cuba. 
Mongolia, Polonia, U.R.S.S. șl 
România. Din țara noastră au 
tost prezențl trei sportivi : Ma
rian Ungureanu (semimijlocie). 
Costache Ciochină (mijlocie mi
că) șl Sandu TlrtU (mijlocie), 
antrenor Constantin Gruescu. 
Sandu Tlrnă a ieșit Învingător, 
iar Costache Ciochină s-a clasat 
pe locul 3.

ARS1TRU ROMÂN
LA FINALA CUPEI U.E.r.A.

BERNA, 14 (Agerpres). — Co
misia de arbitraj a U.E.F.A. a 
desemnat arbitrii care vor con
duce finalele cupelor continen
tale, printre aceștia numărin- 
du-se și arbitrul român Nicola» 
Rai nea, delegat la centru pen
tru meciul retur din „Cupa 
U.E.FA": Eindhoven — Bastia.

ÎNTRECERILE POLOIȘTILOR JUNIORI
In ziua a doua a turneului 

internațional de polo pentru e- 
chipe de juniori, care se des
fășoară la Sofia, selecționata 
României a învins cu scorul de 
10—6 (3—1, 2—1, 2—1, 3—3)
formația Iugoslaviei. Cu un 
rezultat surprinzător s-a înche
iat meciul dintre formațiile

Bulgariei și U.R.S.S„ în cara 
tinerii sportivi bulgari au ter
minat învingători cu scorul de 
3—2 (0—1, 2—0, 1—1, 0-0). Alte 
rezultate: Ungaria — R. F. 
Germania 7—5 (1—1, 1—2, 4—1. 
1—1) ; Cehoslovacia — Polonia 
6—4 (2—1, 2-1, 1—0, 1—2).

TELEX
au cîștigat cu 1—0. • Selecționata 
Braziliei ■ evoluat la Milano in 
compania echipei locale Interna- 
zionale. Fotbaliștii brazilieni au 
terminat învingători cu 2—0 (1—0), 
prin golurile înscrise de Nunes 
(mm. 251 șl Dlrceu (min. 43).

NATAȚIE • La Berlin. Barbara 
Krause a cîștigat proba de 200 m 
liber cu 2:00,61, iar Antje Stille 
a fost cronometrată pe 200 m 
spate cu 2:18,46. proba masculină 
de 400 m liber a revenit înotăto
rului Iugoslav Petrlcl — 3:58,71. 
• La Austin (Texas) începe as
tăzi întîlnirea internațională ami-

cală dintre selecționatele mascu
line și feminine ale S.U.A. șl 
U R S S

SCHI • în concursul de la Aa
ron (Franța) proba masculină 
de slalom special a revenit ja
ponezului Toshihiro Kalwa. L-au 
urmat francezul Phillippe Hardy 
șl spaniolul Fernando Ochoa.

TENIS DE MASA • „Cupa 
campionilor europeni" a fost cu
cerită de echipa Sparta Praga 
care, in finala disputată la Buda
pesta a întrecut cu scorul de 
5—2 formația Spartakus. Din e- 
chipa învingătoare s-a evidențiat 
Milan Orlowski, care a dispus cu 
2—0 (12, 15) de Jonyer si a ciș- 
tigat cu același scor (14. 15) la
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