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In dimineața zilei de dumini
că, 16 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost oaspetele pe
troliștilor de pe platformele si
tuate de-a lungul coastei statu
lui Luisiana, în golful Mexic.

Muncitorii și specialiștii care 
participă la lucrările de explo
rări in Golful Mexic au făcut 
președintelui României o pri
mire călduroasă, adresindu-i cu
vinte de bun sosit ia locul lor 
de muncă, manifestindu-și sa
tisfacția de a primi vizita con
ducătorului unei țări cu vechi 
tradiții in explorarea și exploa
tarea petrolului.

★
Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 
sosit duminică

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu au 
duoă-amiază la New York.

După ceremonia primirii de 
pe aeroport, un grup de copii 
români și americani oferă to
varășei Elena Ceaușescu și to
varășului Nicolae Ceaușescu 
frumoase buchete de trandafiri 
roșii și garoafe albe.

Un mare grup de tineri, 
membri ai organizației america
ne „Ambasadorii Prieteniei” 
— care ne-au vizitat in citeva 
rinduri țara — precum și nu
meroși new-yorkezi fac o cal
dă și spontană manifestare de 
prietenie distinșilor oaspeți. 
Prin aplauzele însuflețite ișl 
exprimă sentimentele de priete
nie, stimă și considerație față 
de președintele României. Asis
tența flutură stegulețe tricolore 
și americane, poartă pancarte 
pe care sint înscrise călduroase 
urări de bun sosit adresate înal- 
ților oaspeți români.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu cordialitate acestor 
sincere și emoționante manifes
tări de prietenie, string eu căl
dură miinile care li se întind 
prietenește, ii îmbrățișează cu 
emoție pe copii.

Pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, corul „Madrigal” al 
„Ambasadorilor Prieteniei” și 
corul pionierilor și șoimilor pa
triei, format din copiii diploma- 
țîlor și funcționarilor internațio
nali români de la New York, 
intonează „Mulți ani trăiască”.

Inalții oaspeți sint invitați 
apoi să ia loc in automobilul 
prezidențial. După 30 minute de

mers, coloana oficială de ma
șini, escortată de motocicliști, 
oprește în fața intrării princi
pale a hotelului „Waldorf Asto
ria”, unde se află reședința șe
fului statului român pe perioa
da vizitei sale la New York.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii So
cialiste România, s-a intilnit cu 
David Rockefeller, președintele 
Băncii „Chase Manhattan”, in 
cadrul micului dejun, la hotelul 
„Waldorf Astoria" din New 
York și a primit apoi pe Arthur 
Schneier, președintele Comite
tului de sprijin al României in 
acțiunea contra urmărilor inun
dațiilor și cutremurului, și pe 
Edward Koch, primarul orașului 
New York ; apoi pe reprezen
tanții cercurilor de afaceri le
gate de Federația asociațiilor e- 
vreești din Statele Unite 
Americii . _ ~
președintele companiei 
hard 
și al 
siliul 
can ; _ 
ședințele firmei 
Hanover Trust” ; pe_______
Philip, președintele Congresului 
Mondial Evreesc.

★
Luni la amiază, tovarășa 

Elena Ceaușescu a făcut o vi
zită la Muzeul Metropolitan din 
New York. In cursul vizitei to
varășa Elena Ceaușescu a fost 
însoțită de Fireda Rosenthal, 
soția președintelui părții ame
ricane in Consiliul economie 
româno-american, și de Marife 
Hernandez, șefa Protocolului 
statului New York.

★
Luni la amiază, președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
participai la o recepție și un 
dejun oferite în onoarea lor de 
Consiliul economie americano- 
român și Asociația de politică 
externă din New York, la ho
telul „Waldorf Astoria”.

★
La ora închiderii ediției pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, care 
au efectuat o vizită de stat in 
S.U.A. la invitația președintelui 
Jimmy Carter șl a doamnei 
Rosalynn Carter, au părăsit 
New Yorkul plecînd spre pa
trie.

ale 
; pe Milton Rosenthal, 

„Engel- 
Minerals and Chemicals" 
părții americane in Con- 
economic româno-ameri- 
pe Gabriel Hauge, pre- 

„Manufacturcrs 
Klutznik

DE VINERI, GIMNASTE ȘI GIMNAST!
DIN 14 TARI la start: americanul 

_ _ Kurt Thomas,
LA CAMPIONATELE ciștigatorui 

„Turneului 
campionilor1INTERNAȚIONALE

Carmen Savu (locul 3 în recenta finală a cam
pionatelor școlare) se anunță ca o autentică spe

ranță a gimnasticii noastre
Foto : Ion MIHĂICĂ

Actualitatea în gimnastică 
este dominată evident. în a- 
ceastă săptămînă, de cea de-a 
XXI-a ediție a Campionatelor 
internaționale ale României, 
competiție tradițională organi
zată de federația noastră de 
specialitate. Concursul este pro
gramat, în zilele de vineri, sim- 
bătă și duminică, in Sala spor
turilor din Bacău, oraș care a 
mai găzduit, cu mult succes, a- 
ceastă întrecere cu doi ani în 
urmă.

La Campionatele internațio
nale ale României și-au anun
țat prezența gimnaste și gim- 
naști din 14 țări, cifră care se 
înscrie ca un prim record al 
campionatelor: Belgia, Cana
da, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, Spania, 
Statele Unite ale Americii, Un
garia, Uniunea Sovietică, șl 
bineînțeles România, țara noas
tră participînd cu o delegație 
mai numeroasă, din care vor face 
parte majoritatea componenți- 
lor loturilor reprezentative.

„Festivalul sportului pionieresc" la Constanta

ÎN ACEASTĂ VACANTĂ SPORTUL 
SI-A FĂCUT 50000 DE PRIETENI

Aspect de la concursul de tir al fetelor Foto : D. GHINEA
Fanfara Casei pionierilor din 

Constanța ataca ultimele acor
duri ale marșului în ritmul că
ruia participanții la „Festivalul 
sportului pionieresc" 
țul Constanța, dotat 
primăverii” — ediția a 3-a, pă
răseau Sala sporturilor din lo
calitate. Micii sportivi, emoțio
nați de ambianța deosebită cre
ată acestei manifestări, apăsau 
parcă mai tare pasul, în timp 
ce spectatorii care umpleau

mine, optimile

din jude
cii „Cupa

sala, cei mai mulți de-o virstă 
cu sportivii, ajutau fanfara cu 
aplauze ritmice. Printre de
monstranți se aflau și șoimi ai 
patriei, cei ce și-au „măsurat” 
forțele în prima ediție a „Cu
pei Voinicelul". Ce-i drept, 
mulți șoimi nu erau......cu stîn-
gul în tobă”, dar ce importanță 
mai avea, după ce urcaseră pe 
podiumul de premiere și defi
lau acum țanțoși în urma pur
tătorilor plăcuțelor : „Pescăru-

Speranța“-Cobadin“, „Tri
colorul" - Băneasa, „Viitorul"- 
Canlia, „Victoria“-Oltina.

Trei zile, pionieri și șoimi ai 
patriei din județul Constanța, 
cei mai buni din cei peste 
50 000 antrenați în întrecerile 
acestui festival în fazele pe a- 
sociații sportive școlare — așa

Mihail VESA

(Continuare în pag. 2—3)

„Cupei României"
la fotbal

13 DIVIZIONARE „A“; 2 DIN „B“ Șl UNA
DIN C“ In scena COMPETIȚIEI K.O

Cupa României — întrecerea 
fotbalistică ce angrenează cel 
mai mare număr de echipe și 
se desfășoară în cadrul grandi
oasei competiții naționale „Da- 
ciada” — a ajuns în faza opti
milor. Ea va avea loc miine — 
de la ora 15,30 — așa cum am 
mai anunțat, și se va desfășura 
pe terenuri neutre, după pro
gramul alăturat.

Prin urmare, 13 echipe din 
prima divizie, 2 din Divizia B 
(F.C.M. Galați și F.C. Brăila) 
și una din Divizia C (Ind. sîr- 
mel C. Turzii — care trebuie 
considerată revelația aciualei

U.T.A.
Steaua
Uni». Craiova
S.C. Bacău

BUCUREȘTI : 
GALAȚI : 
SIBIU : 
BUZĂU : 
CLUJ-NAPOCA . Corvinul 
BRĂILA : 
PITEȘTI : 
PLOIEȘTI :

Dinamo
F.C. Bihor
Poli. Timișoara

pînă in această
Com-

ediții) au ajuns . 
fază a „competiției k.o.“. 
parînd acest tablou al califica
telor cu acelea ale edițiilor pre
cedente, constatăm o prezență 
mult mai numeroasă a repre
zentantelor primului eșalon ; 
fapt care promite o desfășurare 
interesantă și echilibrată a vi
itoarelor etape ale cupei — sfer
turile de finală și semifinalele 
— și o finală cu două comba
tante serios încercate de-a lun
gul întrecerii. Precizăm că fi
nala cupei se va desfășura în

cadrul grandioaselor manifesta
ții prilejuite 
del”.

Revenind 
mîine, sînt 
rele precizări : de organizarea

- Petrolul Ploiești
— Politehnica lași
— Ind. sirmei C. Turzii
— F.C. Argeș
— Olimpia Satu Mare

F.C. Constanța
F.C.M. Galați
F.C. Brăila

de

la
de

finalele „Dacia-

partidele de 
făcut următoa-

partidelor răspund primele e- 
chipe din tabloul de mai sus al 
optimilor ; în caz de egalitate, 
după epuizarea celor 90 de mi
nute, se vor disputa două repri
ze de cite 15 minute de prelun
giri ; dacă egalitatea persistă, 
echipa calificată va fi stabilită 
după executarea de lovituri de 
la 11 m, respectindu-se preve
derile, in acest sens, ale art. 61 
din regulamentul Cupei; echi
pele de B și C nu au obligația 
folosirii juniorului.

O altă noutate a acestei edi
ții a Campionatelor internațio
nale din acest an o reprezintă 
faptul că se va concura atît cu 
exerciții impuse cit și cu exer
ciții liber alese, fapt ce vine 
să ilustreze interesul cu care 
sînt pregătite viitoarele cam
pionate mondiale de la Stras
bourg, din octombrie viitor.
•

Programul de concurs este 
următorul: vineri dimineață (11- 
13,30) exerciții impuse masculin, 
iar după-amiază (17,30—19,30) 
exerciții impuse feminin ; sîm- 
bătă exerciții liber alese (15—18 
masculin, 18,30—20,15 feminin) ; 
duminică dimineață, de la ora 
10,30 — finalele primilor 8 cla
sați pe aparate.
•

De remarcat că la concursul 
de la Bacău va fi prezent proas
pătul laureat al „Turneului cam
pionilor* de la Londra, gim
nastul american Kurt Thomas, 
care a cîștigat competiția și a- 
cum un an, la Cluj-Napoca.

„CUPA

in bazinul din Cluj-Napoca, la a 3-a ediție

IIIIMÂMII-1 U POLO DEBUTEAZĂ CU
Ail, in programul primei zile: România-Kalia
încă de la prima sa ediție 

(1976), turneul internațional de 
polo dotat cu trofeul „Cupa 
României” s-a dovedit una 
dintre cele mal puternice com
petiții ce se organizează în lu
me, de fiecare dată la startul 
el prezentîndu-se cele mai 
bune echipe de pe glob. Și in 
acest an turneul, pregălit, ca 
de obicei, de F.R.N. in colabo
rare cu C.J.E.F.S. Cluj, în pis
cina acoperită de pe malurile 
Someșului, a atras echipe de 
prima mărime : Ungaria, cam
pioană olimpică și europeană. 
Iugoslavia, campioană olimpică 
în 1968 și vicecampioană euro
peană în 1977, și Italia, meda

liată cu argint la J.O. de la 
Montreal și cu bronz la ultimele 
C.E.

în linii mari, echipa română 
pe care Șt. Kroner și Al. Sza
bo, într-un nou cuplu aflat la 
cîrma »7“-lui reprezentativ, o 
vor alinia la Cluj-Napoca nu 
diferă de reprezentativa pre
zentă In 1977 la C.E. și la Uni
versiadă. Portari — FI. Slăvei 
(137 ori internațional) și D. 
Spînu (52) ; jucători de cîmp 
— Dinu Popescu (173 int — 
158 goluri pentru reprezentati
vă), CI. Rusu (161—134), V. Rus 
(156—100), Ad. Nastasiu (151— 
105), L Slăvei (120—86), L. Ră- 
ducanu (110—47), A. Schervan

PARTIDE ATRACTIVE
și ungaria - Iugoslavia

(87—29), R. Mirea (ZZ—2), Ad. 
Munteanu (8—0), I. Fejer (7—0), 
C. Gyarfas (5—0). Lotul mai 
cuprinde și 3 debutanți, pe G. 
Gaiță, G. Arsene și Ilie Gheor- 
ghe.

Un amănunt deloc lipsit de 
interes : echipa României nu a 
mal învins Italia de la 25 sep
tembrie 1971 (2—1 la Hvar), 
timp in care italienii au cîști
gat de 7 ori și au realizat 3 re
zultate egale, iar ultima victorie 
in fața Ungariei datează de la 
25 mai 1975 (4—2 la Torino), în

Adrian VASIUU

(Continuare în pag. a 4-a)



JOI șl vineri, la snagov

„CUPA DINAMO" 
DESCHIDE SEZONUL 
DE CAIAC-CANOE

Joi și vineri la Snagov se va 
desfășura primul concurs de 
caiac-canoe (rezervat seniori
lor) din acest sezon. Este vorba 
de „Cupa Dinamo“, competiție 
organizată în cadrul manifestă
rilor prilejuite de cea de a 30-a 
aniversare a clubului dinamo- 
vist. Vor avea loc întreceri la 
cele 11 probe înscrise în progra
mul olimpic. Joi dimineața (de 
la ora 9) sînt programate seri
ile probelor pe 500 m, după a- 
miaza (de la ora 15), fiind re
zervată finalelor, iar vineri, de 
la aceleași ore, se vor disputa 
probele pe 1000 m.

Concursul — la care participă 
toate secțiile bucureștene — ne 
va da ocazia reîntîlnirii cu 
sportivii fruntași ai caiacului și 
canoei, printre concurenți figu- 
rind și campionii mondiali de 
anul trecut — Vasile Dîba, Ivan 
Patzaichin, Lipat Varabiev.

Cuw ne pregătim,la ce aspirăm?
în Poiana Brașov, la lotul de lupte greco-romane

UN ADEVĂRAT LABORATOR AL PERFORMANTEI
Poiana Brașov, într-una din 

puținele zile însorite ale aces
tei capricioase primăveri. Ză
pada căzută în ajun, topită din 
cauza temperaturii ridicate ta- 
tilnită la sol, a făcut ca poteca 
spre Cristianul Mare — cu
noscută foarte bine de luptători 
din desele alergări eontra-cro- 
nometru — să devină inaccesi
bilă in aceste zile. Situația nu-i 
Împiedică insă pe elevii antre
norului emerit Ion Corneanu să 
găsească și alte soluții pentru 
a-și menține la un nivel ridicat 
capacitatea de luptă, folosind 
drept „piste de alergare" alei
le asfaltate din preajma hote
lului „Montan". Dar, alergările 
nu sînt decît o completare a 
antrenamentului componenților 
lotului național de lupte greco-

5
C. Alexandru, N. Gingă, Șt Rusu ți L Draica, principalu candi

dați ta tacurile fruntațe in ierarhia europeană

romane. Un prilej de ozonifi- 
care a viitorilor participanți 
campionatele europene care 
dispută, tacepînd de vineri, 
capitala Norvegiei.

„Baza pregătirilor noastre 
aceste zile — ne spunea antre
norul Nicolae Pavel — o eon- 
ștituie lupta pe saltea, meciuri 
in toată regula, eu mai mulți 
adversari pe zi, așa eum vor fi 
solicitați băieții noștri și la 
campionatele europene".

în seara aceleiași zile i-am 
tatilnit pe selecționabili ta sala 
de lupte. La ora stabilită, Între
gul efectiv (aliniat intr-o per
fectă ordine și cu disciplină) 
asculta programul lecției de

la
în
in

DUPĂ PARTIDELE DE DUMINICĂ, RUGBYUL IN CÎȘTIG - 
DOUĂ ECHIPE (A și B) DE VALORI SENSIBIL EGALE

Pregătiri pentru ca-

Pentru rugbyștii ro
mâni campionatul eu
ropean a luat sfîrșit pe 
fondul unei categorice 
victorii : 76—3 în parti
da ultimă, cu Spania. 
Așa cum am mai spus, 
el s-a terminat mult 
mai bine decît a în
ceput, iar ultima impre
sie este, de obicei, aceea 
care se reține. Dar — 
pentru că este, totuși, și 
un dar — să nu uităm că 
pe parcursul întrecerii 
au existat și anumite 
„puncte moarte", mo
mente de uluială, ca 
acelea, de pildă, din 
prima partidă cu Polo
nia, de la București 
(38—21) sau meciul cu 
Italia, de la Reggio 
Calabria (10—10), care 
în întregul său poate fi 
socotit drept o „contra- 
performanță". S-ar pu
tea ca tocmai aceste si
tuații, desigur, necon
forme cu valoarea de

ansamblu a rugbyului 
românesc, să fi trezit 
grupul tricolorilor și 
conducerea tehnică din- 
tr-o anumită stare de 
suficiență și să fi deter
minat comportarea ul
terioară superioară, din 
ce în ce mai bună. Re
virimentul s-a văzut 
chiar din decembrie, 
cînd la Clermont-Fer
rand, XV-le nostru — 
de data aceasta foarte 
bine pregătit — a ținut 
piept, cu mult succes, 
unei echipe a Franței 
extrem de puternică și 
dornică de revanșă după 
ultima ei înfrîngere de 
la București cînd a în
casat — lucru neobiș
nuit pentru ea — trei 
„essai“-uri, unul mai 
spectaculos decît altul. 
Ei bine, în locul revan
șei, francezii n-au aflat 
decît un succes minim 
<9—6), datorat „picioru
lui" lui Romeu, cel ce-a

transformat trei lovituri 
de pedeapsă. Rugbyștii 
români au dominat sfîr- 
șitul acestei partide, ei 
ridieîndu-se din plin la 
nivelul învingătorilor 
lor. De fapt, comporta
rea de atunci o anunța 
pe aceasta de acum, din 
dubla confruntare cu 
balonul oval cehoslovac 
și cu cel spaniol, de
pășite intr-un mod atît 
de categoric.

Dar despre evoluția 
remarcabilă din aceste 
două din urmă jocuri 
am amintit în cronicile 
respective. Am dori să 
scoatem în evidență și 
un alt aspect, în opinia 
noastră cel mai impor
tant : avem Ia ora de 
față două echipe (A și 
B) de 
piață, 
șit un 
acum, 
ambele adversare pre- 
zenttad formații de ti-

o valoare apro- 
(Echipa B a reu- 
29—3 cu Italia și, 
59—0 cu Polonia,

neret). Cu puțin curaj 
și perseverență acțiunea 
aceasta, atît de lăuda
bilă, ar putea fi lărgită. 
Fiecare formație, În
deosebi cele din Divizia 
A, puțind furniza și alte 
eîteva elemente care ar 
merita atenție și ar ro
tunji loturile : Bene- 
dek. Bogheanu, Pujină 
(Poli. Iași) ; C. Gheor
ghe, M. Zafiescu, Gh. 
Marin, Fl. Ionescu (Di
namo) ; AL Rădulescu, 
C. Bariton, Mihalache 
(Sportul studențesc) ; 
Al. Ioniță, Tătucu, Flo- 
rea, Peter, Matei („U“ 
Timișoara) ; Cornelia, 
Cioarec, Fuicu, Posto- 
lachi, din nou el 
(Steaua) ; Podara, Bor- 
șaru (Farul) etc.

Iată ceea ce ni se 
pare, la ora actuală, a 
fi cel mai mare cîștig 
al rugbyului nostru, 
pornit pe drumul cel bun.

D. CALLIMACH1

TINERII BASCHETBALIȘTI ROMANI AU OBȚINUT CALIFICAREA, 
PAR LA CAMPIONATELE EUROPENE ALTA-I VALOAREA ADVERSARILOR!

După cinci zile de întreceri spectaculoase, 
aplaudate la scenă deschisă de iubitorii basche- 
tului din Tg. Jiu, reprezentativele de juniori ale 
României și Greciei au obținut calificarea pentru 
turneul final al campionatelor europene ce se va 
disputa, în luna august, fa Italia. Performanța 
tinerilor sportivi români merită a fi subliniată, 
mai ales că ei au realizat calificarea după o 
absență de 10 ani de la o asemenea competiție 
continentală. La succesul realizat de baschetba- 
liștii noștri — dincolo de meritele componenților 
echipei, ale antrenorilor și ale forului de spe
cialitate — o contribuție însemnată revine ofi
cialităților județului Gorj, care au sprijinit sub
stanțial pregătirile echipei României.

Prestațiile jucătorilor noștri au satisfăcut în 
cea mai mare parte. La această oră, avem cîți- 
va baschetbaliști de excepție, cărora federația 
de specialitate are obligația să le acorde și în 
continuare credit. Precizia și gabaritul lui Flo
rentin Ermurache, fantezia și fademînarea lui 
Petre Brănișteanu, viteza și eficacitatea lui 
Valeria Zgriban, calmul și siguranța lui Marian 
Marinache trebuie valorificate și fa continuare 
cu maximum de atenție, deoarece acești tineri 
baschetbaliști sînt talente autentice, cu posi
bilități de progres, de pe acum apți a figura

chiar și fa prima reprezentativă a țării. Com
portări meritorii au avut și Radu Popovici 
(1,94 m înălțime), Gheorghe Dăian (1,95), Cor
nelia Ciochină (1,94), care mai au însă de lu
crat pentru îmbunătățirea mijloacelor tehnico- 
tactice, precum și a pregătirii fizice.

La succesul obținut o contribuție majoră au 
avut antrenorii Dumitru Colibaba-Evuleț și Aurel 
Baltag, care — prin competență și putere de 
muncă — au atins un obiectiv după care tinerii 
noștri baschetbaliști aleargă de.?. 10 ani.

Trebuie să spunem însă că țelul acestei tinere 
formații românești nu este nici pe departe atins 
prin calificarea obținută. Adevăratul ei scop este 
o comportare bună la turneul final al campio
natelor europene, acolo unde adversarii vor fi 
fără îndoială mai valoroși !

Cea de a doua echipă calificată, reprezentativa 
Greciei, a avut fa componența ei jucători valo
roși, buni cunoscători ai baschetului, dar unii 
prea... maturi pentru vîrsta junioratului. Forma
țiile Israelului, Austriei și Elveției au avut fa 
componență sportivi tineri, unii cu înălțime im
presionantă, dar care mai au mult de muncit 

jocului de baschet

pregătire, anunțat de antreno
rul coordonator Ion Corneanu.

Toate amănuntele fuseseră 
prevăzute de reputatul nostru 
tehnician. Perechile erau alese 
fa funcție de stilul de luptă al 
celor mai valoroși adversari cu
noscut i ; pentru titulari — fa 
scopul unei mai intense solici
tări — după fiecare repriză de 
luptă, partenerul se schimbă ; 
antrenamentul greilor (pentru 
ultima săptămină a fost coop
tat și Ladislau Simon, titular 
la stilul libere) este urmărit de 
Nicolae Pavel, cel al catego
riilor mijlocii de Simion Popes
cu și Eugen Hupcă, iar luptă
torii din categoriile mici stat 
supravegheați de fostul campion 
mondial Ion Cernea.

Am urmărit un antrenament 
de un rar dinamism și perfect 
organizat. Din cînd ta ctad, 
maestrul Corneanu, care supra
veghea totul, intervenea pentru 
a face mici observații sportivi
lor sau colaboratorilor săi. în 
pauze sau la terminarea meciu
rilor, diverși sportivi erau che
mați de dr. N. Ploieșteanu pen
tru scurte investigații (puls, 
tensiune arterială, timp de re
venire), date care mai apoi 
erau comparate cu cele din 
zilele precedente sau cu cele 
corespunzătoare din alte cam
panii de pregătire. Pe cei ce 
au terminat antrenamentul îi 
aștepta sauna și masajul— Un 
adevărat 
manței.

Printre 
tau spre 
cheierea 
mai grele, 
campionul mondial 
borg Nicu Gingă. 
mical, ne-a spus pe un ton de 
ușor reproș : „Ați scris despre 
mine în ziar eă nu stat în 
mă. Nici anul trecut n-am 
piuă ta momentul ta care 
buia. Totul este să fii în 
mai bună dispoziție de luptă 
exact la momentul potrivit. Și 
acum încep să mă simt din 
nou ea ta zilele melc bune".

Confirmarea celor spuse de 
Gingă avea să vină puțin mai 
tirziu de la antrenorul Cor
neanu : „Principalilor noștri 
candidați la primele locuri ta 
Ierarhia europeană — C. Ale
xandru, Șt. Rusu, L Draica 
— Ii s-a alăturat de eîteva zile 
și Gingă, care evoluează din ce 
ta ce mai bine."

laborator al perfor-

primii care se fadrep- 
locul de odihnă la fa
unei zile
■, l-am

dintre cele 
Intîlnit pe 
de la Gote- 
Zimbind a-

for- 
fost 
tre
cea

Mihai TRANCA

presionantă, dar care mai 
pentru descifrarea tainelor

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE SĂRITORI 
SINI NECESARE „SPERANȚE" ÎMPLINITE, NO

In apă
SIMPLI

Paul IOVAN

AU ARĂTAT:
METEORIT!..;

ATI ETICM CONCURSUL DE SE- nl LE 1101*1 LECȚIE a maratoniștf- 
lor, desfășurat la Pbopenl, pe distan
ța de 35 km, a fost ciștigat de bueu- 
reșteanul Cătălin Andreica (Rapid), 
cronometrat tn 1.52:12 0. Pe locurile 
următoare : 2. Gheorghe Motorca 
(Steagul roșu) 1.54:50,0 î 3. Mircea 
Vieol (Steagul roșu) 1.56:05,0 ; 4.
Dorel Gruia (CA.S.U. Timișoara) 
1.55:54,0 ; 5. Gheorghe Buruiană
(Dinamo) 1.57:58,0 ; «. Moise Hctoș 
(Rapid) 1.59:10,0.

nrkY REPREZENTANȚE CLUBULUI 
B<JA IEȘEAN „NiCOUNA" ou luat 
parte Io gala memorials „Boris Glo- 
ran", desfășurată In orașul Bălti din 
R.S.S. Moldovenească. Cinci, din cei 
nouă core ou făcut dopfasorea. ou 
obținut trei locuri 2 (Petre CNșcA, 
Constantin AciocoHei, Stefan Ulin ic) 
și două locuri 3 (Emil Tofon, Nicolae 
Chiplrog). (AI. NOUR-coresp).
CANOTAJ
pfonatefor na^onole de fond pentnj 
Juntort (5 500 m MîefR, 3 300 ■ 
fotefe). fotâ rfjsig&țof* : funioare t 
44-1 rame : Dinamo BucweyN : 2

TEODOR DINU: „VOI CĂUTA U
Primele săptămîni de pregă

tire încep să-și arate roadele. 
Starea fizică 
tului național 
liorează pe zi 
supuși unor 
tensive. E de 
că progresiv și stăpînirea mij
loacelor tehnice. în acest scop, 
antrenorilor noștri nu le lip
sește ingeniozitatea, ei compu- 
nînd — în afara ringului — 
exerciții cu specific pugilistic 
care să dea executantului și 
falsa senzație de „joacă". Dar 
proba cea mai evidentă a evo
luției pe scara pregătirilor ae 
află in meciurile de antrena
ment cu partener (așa-numite- 
le „sparring"-uri).

Am urmărit zilele trecute o 
asemenea gală improvizată ai 
putem spune că, uneori, de

a membrilor lo
de box se ame- 
ce trece, ei fiind 
antrenamente in- 
așteptat să creas-

Teot 
saa 1
Culm 
figura pe 1 
teneru J 
lotului iwFl 
dar in unJ 
bui aleși și 
versarilor j 
dem că pei 
riile mai n 
adversari îi 
trivit tendu 
boxul mor| 
timpurie fi]

„CUPA SCHIULUI R
Pe un traseu amenajat ta 

Valea Dorului din Bucegi s-a 
desfășurat, zilele trecute, a do
ua ediție a „Cupei schiului ro
mânesc", inițiată șl organizată 
de I.I.L. Reghin ta colaborare 
cu Comisia județeană de schi 
Brașov. La întrecere — prin
tre ultimele din calendarul 
competițional — au fost pre- 
zenți unii dintre cei mai buni 
schiori români, cărora Fabrica 
de schiuri din Reghin le-a dis
tribuit ultimele sale creații, 
sportivii participînd la întrece
re numai pe schiuri românești.

Este de consemnat disputa a- 
prigă pentru întîietate. Astfel, 
Daniela Uncrop, una dintre fa-

vorite, a f< 
multe schit 
Înregistrat 
de la 
lucru 
frv-e^ TATE 
fete : 
deal) 
deal) 
Ciuc) 
Adorian 80| 
81,6, 3. Ard 
Ciuc) 82,9 ;] 
Munteanu fi 
2. loan Cavi 
Nicolae Bal

o m:
a dai

1. Ml
73,5, 2
74,2,
75,1 ;

„FESTIVALUL SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

cum ne-a informat prof. Adrian 
Velicu, șeful Comisiei sport- 
turism a Consiliului județean 
Constanța al organizației pio
nierilor — s-au întrecut la a- 
tletism, baschet, handbal, fot
bal, înot, oină, orientare spor
tivă, tenis, tir și volei pe tere
nurile și în bazinul din Parcul 
pionierilor sau în pădurea Bă- 
neasa. La prima lor mare com
petiție sportivă, șoimilor pa
triei li s-a oferit prilejul să se 
întreacă La cros, triatlon, pati
ne cu rotile, înot și trotinete. 
Mame emoționate pentru „fini
șul" lui Sănducu, sau Măriuca, 
frați și surori mai vîrstnici, 
pionieri adică, încurajări, stri
găte, lacrimi de multe ori, apoi 
cupe, diplome, numeroase pre
mii, toate au creat o atmosferă 
proprie marilor întreceri sporti
ve. _.în tribună— spectatoare 
la finala de handbal fete din
tre Șc. gen. Oltina și Șc. gen.

ll Constanți 
cl. I, Șc. g<| 
spunea, vădi 
sa dintelui I 
„îmi plase I 
mult îmi pl 
cînd să cori 
marcat un 1 
tat de reporl 
fața concurs 
știu cite~TM 
pînă acum“l 
lor, Vasilica 
Șc. gen. 321 
dezinvolt d 
treaptă a j 
miere la ini 
de a o feliei 
dorescu, cl. I 
Constanța, a 
împreună „n 
fa ‘ului tom 
rnîP’prof. CI 
la Șc. gen. 
natație. Deal 
recordmană 
delfin, cated 
Așa că.„

Campionatele internaționale 
de sărituri ta apă au reliefat 
cit se poate de pregnant pon
derea decisivă a salturilor cu 
coeficienți de dificultate ridi
cată la obținerea unei perfor
manțe superioare. Dacă pe 
parcursul întrecerii la fiecare 
probă se vădea un oarecare e- 
chilibru valoric între mai mulți 
concurenți, în final, la ultimele 
3—4 sărituri, exercițiile cotate 
cu coeficienții 2,8, 2,9 sau 3 
determinau învingătorul, condi
ționat — bineînțeles — de co
rectitudinea saltului. Așa s-au 
petrecut lucrurile, de pildă, la 
trambulină . (3 m) unde repre
zentanta noastră Magdalena 
Toth a reușit două salturi de 
2,8 și unui de 2,6 cucerind o 
remarcabilă victorie în fața 
partenerelor de întrecere din 
Bulgaria, Franța, R. D. Germa
nă, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. 
După cum ne-a precizat an
trenorul ei, prof. L Ilieș, buna 
evoluție a talentatei Magdalena

Toth se datorează seriozității și 
ambiției acesteia fa aplicarea 
programului de pregătire a sal
turilor grele, care solicită efort 
fizic și psihic intens, dar care 
și netezesc calea spre marea 
performanță. Încercări asemă
nătoare, ceva mai timide, am 
constatat și la Elena Cîrstică și 
Mathias Kaiss.

In mod distonant, doi dintre 
sportivii despre care se afir
ma, cu doi-trei ani fa urmă, 
că au mari perspective — este 
vorba de Georgiana Săcăleanu 
și Alexandru Bagiu — au sărit 
ca pe vremea cînd erau doar 
„speranțe", cu aceleași exerciții 
simple (lVi înapoi, răsturnat și 
contra), pe care acum le execu
tă și concurenții din categoria... 
copiilor. Așa se explică faptul 
că Săcăleanu a ocupat doar lo
cul 7 la „3 m“, iar între Bagiu 
(locul 3) și Hampel (locul 2) 
a .existat o -diferență de... 81 
de puncte, credem edificatoare 
asupra valorii salturilor lui Ba

gîu. Am dat doar aceste două 
exemple deoarece, referindu-se 
la campionii României, sînt cele 
mai semnificative și cele mai... 
îngrijorătoare, ele ilustrînd mo
dul în care două tinere talente 
se pot pierde în anonimat.

Trista experiență a acestor 
„foste speranțe" trebuie să cons
tituie- un prilej de profundă a- 
naliză din partea antrenorilor 
și a săritorilor înșiși. Mult aș
teptata evoluție spre plafonul 
internațional al săriturilor poate 
și trebuie să intervină numai 
prin adaptarea planului de pre- 
gătire la solicitările actuale, prin 
muncă intensă și pasionantă, 
prin dăruire fără reținere. Pilda 
Magdalenei Toth și a antreno
rului ei Ion Ilieș trebuie să con
stituie un imbold spre o acti
vitate prin care să se evite ra
tarea talentelor, așa cum s-a 
petrecut pînă acum.

Dumitru STĂNCULESCU

»Sst« : C.S. $a>Tar Bucureșd î 4+1 
visle : Dioama ; juniori : 4+1 vîsla : 
Dhnamo ; 4+1 trame : C.S.Șc. er. 1 
București ; 2 visle : C.S.Șc. ar. 1 
București. (P. ARCAN-coresp.).
11IDTE FINALA CAMPIONATULUI
LUrlE REPUBLICAN de copH la
stilul Hber s-c ‘ —
fiind desemnați 
tori. In ordinea
Ghidon (C.S.M.__ . .
Oprea (Gloria Buzău),
(C.S. Onești), Z Kiss (C.S. Tg. 
Mureș), St Vlzchin (GS. Onești). 
C. Vrabie (St. r. Brașov), D. Cor- 
mol (C.S.Ș. Constanța). M. Loohe 
(Tg. Bujor), T. Todică (Dinomo 
Bv.), A. Budescu (Tg. Bufor), C. 
Ghiduș (Rapid Buc.), R. Bunolon 
(Dinomo Bv.), L Lokodl Btureșui 
Tg. Mureș). La copR I ș-a ștabiM

încheiat, la Deva, 
următorii kwingd- 
categoriilor :

CTuj-Napocc), A. 
L. O preta

D.

următorul cîaJ 
Brașov 36,5 I 
25 p, 3. Bihol 
5. Bacău 17 I 
polo ;^l 
cluj-nafocaJ 
dea &—6 
înscris : Calce] 
L Pop 1, R. I
3, Unc 1, GH 
RAD U - cores p.) J 
— Rapid BucJ 
1-1, 1—3). Au 
1. Render 1. nJ 
tolomeu 1, Mi 
Tufan 1, Banta 
Oradea — I.LJ 
3—0. 4-1. 4—1)1
4, Garofearw ; 
AJpoldi 1. Co 
SomoraJ 1, Tot

R.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
GRABIȚI-VA SA JUCAU LA

«LOZUL*
phimiverii
DEOARECE ACEASTA ATRAC

TIVĂ EMISIUNE ARE UN NU
MĂR LIMITAT DE LOZURI I

Fond special — cîștiguri fa va
loare de 1.700.000 lei.

LOZUL PRIMĂVERII se procură 
prin agențiile Loto Pronosport și 
vînzătorii volanți.

NU UITAȚI !-------------------------
ZUKI — MAI 
DE ClȘTIG i

CÎȘTIGURILE 
PRONOEXPRES

Categoria 1 : 
autoturism „Dacia 
goria 2 : 4 variante a 12.640 lei ; 
categoria 3 : 13 a 3.839 lei ; Ca
tegoria 4 : 67 a 755 lei ; categoria ------------ ------------ -- _ s .

7 :
l :

MAI MULTE LO- 
MULTE ȘANSE

CONCURSULUI
DIN 12 APRILIE 
1 variantă 2â% 

1300- ; Cate-

Procurați-vă. deci, din timp 
LOZUL PRIMĂVERII !

La LOZUL PRIMĂVERII ae 
atribuie autoturisme „Dacia 1300“. 
cîștiguri fa bani de 59.000 Iei șl 
alte valoroase șl variante sume.

Se acordă suplimentar — din

5 : 211,75 a 239 lei ; Categoria 
7171,75 a 40 lei ; Categoria 
206 a 200 lei ; Categoria 
2.430,50 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 290.049 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost obținut de PILESCU CON
STANTIN. din Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova.

ee*'1c ți kx* de bine 
evo'uț 5e enteri 
sosesc primul 
ce cu nurxr 7 
sase pe locul 
1:36,8. Diascop.
oR-'me'e trei re 
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șiră de data a 
drum (e drept 
s-au prea omorî 
cîștiga), „realizi 
loare de oproop 
crr fi fost nevoi 
bine). Valoarea

Peâ ae



le mondiale de box
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Cum se prezintă în acest mo
ment candidații ? Cel mai har
nic la antrenamente pare a fi 
cocoșul Teodor Dinu, căruia co
legii, pentru silința în pregăti
re, i-au și zis „campion mon
dial indoor“ — atît de vîrtos 
se înverșunează împotriva apa
raturii de exercițiu din sala de 
antrenament. El însuși e încre
zător și declară : „Știu că ame
ricanul Lockridge și cubanezul 
Borta sînt cei mai buni oa
meni ai categoriei, dar voi 
face toi posibilul să mai gă
sesc și en un loc pe podium !** 
Tot mai aproplați de parame
trii cerințelor sînt Simion Ca
tar. ion Vladimir și Ion Miron, 
Vicecampionul mondial de acum 
4 ani de la Havana, Simion Cu- 
țov e hotărît să facă uitată con- 
traperformanța de la Halle, do 
anul trecut; indecizia lui stă
ruie intr-un singur domeniu : 
alegerea categoriei pentru care 
va opta (șovăială care nu tre
buie însă dusă prea departe, 
pentru a evita riscurile). Foar
te vrednici sînt reprezentanții 
categoriei pană : Viorel Ioana 
și Gheorghe Oțelea ; selecțione
rilor le va fi greu de ales în
tre temperamentul tumultuos al 
primului Și siguranța in ring 
(ba chiar eleganța stilului) a 
celuilalt. De asemenea, fac e- 
forturi, în limitele posibilităților 
lor, Costică Chiracu, Teofil Ghl- 
nea și Dragomir Ilic. Mai pla
cizi ni s-au părut ceilalți mem
bri ai lotului și în orice caz 
am fi așteptat o participare 
mai entuziastă de Ia Carol Haj- 
nal și eonstăn țenii Faredin 
Ibraim și Săli Adem.

S-A ELIMINAT SINGUR!
Zilele trecute pe patinoarul 

„23 August" din Capitală am 
fost martorii unei întimplări, 
poate unică în telul ei sau. 
în orice caz, extrem de rar 
Înregistrată la partidele de 
hochei, și așa pline de ne
prevăzut....

Se disputa meciul A.S.E. 
Sportul studențesc București 
— Tirnava Odorhei, din ca
drul etapei inaugurale a unei 
noi runde din campionatul 
seriei secunde a Diviziei A. 
Partidă echilibrată, aspră, pe 
alocuri chiar cu accente de 
duritate, ceea ce a dus — In 
mod regretabil — Ia acciden
tarea Jucătorului A. Deszi de 
la Tirnava Odorhei. Ba, mai 
mult I In cele din urmă, for-

BARA Victor BANC1ULESCU
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Am întrebat-o pe prof. Ni
cotină Citeia, președinta Con
siliului județean Constanța al 
organizației pionierilor, ce re
prezintă acest festival. „O com
petiție la care ținem foarte 
mult. Intenționăm să o facem să 
intre in tradiție, pentru a sti
mula activitatea asociațiilor 
sportive pionierești, in special 
a celor sătești, ca unul dintre 
cele mai eficiente mijloace fo
losite pentru participarea ma
selor de copii la marea compe
tiție sportivă națională «Dacia- 
da»“.

Finala handbaliștilor — favo
rita micilor spectatori — a adus 
față-n față echipele Șc. gen. nr. 
30 Constanța și Șc. gen. Basa- 
rabi. Au învins constănțenii, dar 
nici școlarii din Basarabi — 
pentru prima oară intr-o sală 
de sport ! — nu s-au dat bătuți 
cu una, cu două. Un amănunt : 
finala a fost condusă de profe
sorii Damian Agapov și Victor 
Gâjdan, arbitri republicani, iar 
dacă mai notăm că în aceste 
trei zile, cit a durat „Cupa pri
măverii", la sediul C.J.E.F.S. 
Constanța cu greu se putea sta 
de vorbă cu cineva, tot activul 
fiind „la pionieri" (adică la Par
cul pionierilor), „în sală", „la 
Basarabi", la orientare, avem 
imaginea atenției cu care a fost 
privită marea întrecere sporti
vă a celor mici.

S-au întocmit și clasamente, 
dar le privim numai ca punct 
final statistic. Felicitări se cu
vin nu numai câștigătorilor, ci 
tuturor pionierilor și șoimilor 
patriei din județul Constanța, 
care au făcut din „Festivalul 
sportului pionieresc" o adevăra
tă sărbătoare a sportului.

reușit o spectaculoasă ega- 
lare (5—5) in ultima repriză, 
pentru ca apoi, intr-un final 
incandescent, să cîștige sur
prinzător, dar meritat, cu 
»—7 I Cu alte cuvinte, o ta- 
ttlnîre plină de peripeții, ta 
care cei doi „cavaleri ai Cu
ierului" au avut o misiune 
dintre cele mai grele. Atit 
de „grea", incit pînă la urmă 
au fost... trei, deși Jocul, 
practic, a fost condus de doi 
cavaleri ai Cuierului.

Cum se explică acest para
dox 7 In primele minute, ar
bitrul Ștefan Enciu a lăsat 
liber un puc ce se ducea In 
„degajare interzisă", apreciind 
că Jocul poate continua. Ce
lălalt arbitru, Ce că nu a vă
suț, Ce că a socotit că este 
mai bine să Cuiere, a oprit 
meciul.

Dar, stupoare 1 Văzlnd ei 
semnalizarea lui n-a fost lua
tă ta considerare, Ștefan En
ciu a sărit furios peste man
tinelă șl a părăsit, pur și 
simplu, gheața ! El a fost în
locuit cu Gh. Mureșeanu. 
Culmea, celălalt arbitru, deci 
cel care nu a luat în seamă 
semnalizarea lui Ștefan En
ciu, se numește Lazăr Enciu 
și este — da, da I — fratele 
împricinatului. incredibil 1 
Lăsind la o parte aspectele... 
familiare, ne întrebăm, totuși, 
cum a fost posibil ca un ar
bitru să se comporte de o 
asemenea manieră 7 Mal ales 
că Ștefan Enciu este un ar
bitru de perspectivă. Se pare 
Insă că ta ceea ce privește 
viitoarele lui evoluții, va in
terveni o pauză. Binemeritată. 
S-a „eliminat"... singur I

A. CĂUN
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DOUĂ MĂSURI PENTRU... 
ACEEAȘI ABATERE

Chiar dacă s-a dovedit mai 
sever decît mulți a'ti „cavaleri 
ai fluierului" in a aprecia unele 
iregularități, arbitrului C. Szilagy 
nu-i putem reproșa cele două 
cartonașe galbene arătate arăde
nilor Coraș și Kukla ta prima 
repriză ; primul recidivase ta a 
Intra „tare" la Rădulescu, eel 
de-al doilea insultase cu voce 
tare, lingă... urechea arbitrului, 
un Jucător din teren.

Ne-am zis că maniera mal 
„strînsâ" de a conduce „osthită- 
țEe", adoptată de C. Szilagy, va 
servi jocului și, Intr-adevăr, ta 
continuare partida Sportul stu
dențesc — U.T.A. s-a desfășurat, 
eu puține excepții, ta spiritul 
sportivității. Am notat, printre 
ede dteva excepții, șl faultul 
Intenționat comis, ta min. J0, de 
Grigore asupra iul Nedelcu care 
— fără intervenția dură a bucu- 
reșteanului — s-ar 11 dus de 
unul singur, frontal, spre poarta 
ltd Răducanu. Băimăreanul C. 
Szilagy a fluierat faultul — nld 
nu se putea altfel — dar... nu
mai atit, cartonașul galben ră- 
mănînd in buzunarul arbitrului. 
De ce oare 7 De ce două măsuri 
diferite pentru același gen de a- 
batere 7 Arăttndu-se mai indul
gent față de... faultul comis de 
Grigone, arbitrul — paradoxal — 
a nedreptățit, indirect, doi Jucă
tori vinovațl, pe Coraș șl Kukla, 
cu care — puțin timp înainte — 
se arătase intransigent. A fost 
vorba, intr-un fel, de anularea 
propriilor decizii corecte. Drept 
care lui C. Szilagy 1 s-a scăzut 
nota. (G. N.J.

APARAREA - CU COMAN 
IN FRUNTE - 

„PUNCTUL FORTE-
Echipa ttrgovișteană are o bună 

comportare ta Divizia A, făcind 
față onorabil — cel puțin pînă a- 
cum — rigorilor primului eșalon, 
ta care a promovat astă-toamnă.

Fără „nume mari", joacă curat, 
ordonat, cu un bun echilibru in
tre compartimente.

Punctul forte al echipei este 
însă, incontestabil, apărarea care 
dă un randament apreciabil. 
Să reținem cele numai 27 de go
luri primite ta 25 de etape de 
tlrgovișteni, din acest punct de 
vedere ei fiind intrecuți doar de 
Universitatea Craiova (24 de go
luri primite) și Poli Timișoara 
(26). Explicația jocului bun în a- 
părare trebuie căutată în forma 
portarului Coman, in alcătuirea 
constantă a tinfaM de fund 
(Gheorghe, Alexandru, Ene, Pi- 
taru), ca și ta randamentul lui 
Furnică pe post de „închizător" 
ta fața fundașilor centrau. Pînă 
•cum, in retur, C. S. Tîrgoviște 
n-s primit — pe teren propriu 
— nici un goi ! (R. U.).

SCHIMBARE DE OPTICA, 
INTRE CRAIOVA Șl PITEȘTI

Avînd prilejul să urmărim, ta 
acest retur de campionat, două 
meciuri ta deplasare ale echipe- 
Politehnica Timișoara, am putut 
constata unele diferențe calitati
ve ta evoluția ei, care reflectă 
nu numai o creștere a maturită
ții, ci șl o schimbare ta bine de 
mentalitate, de concepție, a jo
cului, ta concordanță cu ceea ce 
se așteaptă de la o fruntașă a 
clasamentului. Dacă ta etapa a 
l»-a, la Craiova, timișorenii — 
probabil ta speranța obținerii a- 
ceiui rezultat egal visat, din pă
cate, mai Întotdeauna de forma
țiile aflate pe terenuri străine — 
puseseră accentul pe apărare, 
rezumindu-se ta rest la sporadi
ce și destul de inconsistente con
traatacuri (fără să reușească, ir. 
cele din urmă, să evite tafrîn- 
gerea), duminică, la Pitești. 
« au venit deciși să lupte pen
tru victorie, evoluind de ia e- 
gal eu adversarii lor — iar ta 
unele perioade chiar mai bine 
decît et, jucind deschis, ofensiv, 
punlnd probleme serioase defen
sive; argeșene.

Dacă timișorenii s-or fi con
centrat mai mult ta fazele de fi
nalizare și dacă n-ar fi primit 
cam ușor cele două goluri, ei ar 
fi putut pleca de la Pitești ta a- 
ceeași postură de lideri pe care 
o avuseseră înaintea etapei. Deși 
învinși, studenții *u lăsat publi

cului pitiștean o bună impresie 
și convingerea că vor avea în 
continuare un cuvînt greu de 
spus in lupta pentru titlu. (C. F.)

OANCEA IL IMITĂ 
PE VAMANU. 

Șl BINE FACE I
La Reșița, într-un meci eu 

miză, important pentru ambele 
echipe (F.C.M. și S. C. Bacău), 
doi tineri au avut maturitatea 
de a depăși cu brio rigorile a- 
cestei dificile intilmri. Vamanu 
a condus, din nou, foarte bine 
Jocul echipei sale, etalind ace
leași calități prin care s-a făcut 
remarcat și in etapele trecute : 
tehnicitate, clarviziune, luciditate 
și o pregătire fizică deosebită. 
Din păcate, nu toți coechipierii 
au răspuns „prezent" la chemări
le talentatului mijlocaș băcăuan. 
A existat Insă in teren un 
jucător care a dorit șl a reușit, 
ta mare măsură, să se apropie 
de prestația lui Vamanu. Acesta 
a fost Oancea. Vîrful reșițean 
s-a achitat bine de sarcinile pos
tului său, remarcindu-se, In plus, 
și ca un inspirat șl eficient dis
pecer (grație unor calități nebă- 
auite) : a marcat primul gol, a 
..scos- penalty-ul din min. 45 și 
• fost coautor la golul patru. (A.V.)

P. S. Un arbitraj bon, M de 
minute, al lui Gh. Jtscan a fost 
penalizat pentru un minut (22). 
ctad s-a produs neregularitatea 
de la primul gol. Un gol care, 
sub aspect psihologic, a contat 
mult.
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După meciurile cu R. D Germană, de Ia București și Alexandria

CL AU DEMONSTRAT JUNIORII BUTOI,
Fără o selecție răbdătoare și insistentă nu

MÂNU, GHIU, ENE?...

i

ECHIPA DE HALTERE A ROMÂNIEI 
LA „CUPA DUNĂRII-

La sfîrșitul acestei săptămini 
se va desfășura. la Liubliana, 
competiția halterofililor seniori, 
dotată cu „Cupa Dunării". La 
această tradițională competiție, 
echipa României participă alătu
ri de reprezentativele Bulgariei, 
Ungariei, B.F. Germania, Ceho
slovaciei, Austriei și Iugoslaviei.

Echipa noastră, aflată la prima 
el evoluție peste hotare ta a- 
cest an, s-a pregătit intens ta 
vederea acestei importante în
treceri. o veritabilă repetiție ge
nerală înainte campionatelor eu
ropene de la Havirov (Cehoslo
vacia), programate In Tuna Iunie. 
Federația de specialitate a al
cătuit următorul „10", pe catego
rii : muscă — Gh. Maftei ; cocoș 
— M. Chiamil ; pană — M. Grl- 
goraș ; ușoară — V. Doclu ; se- 
mlmijlocie — S. Klimov ; mijlo
cie — P. Dumitru ; semigrea — 
Gh. Groapă ; grea-ușoară — Șt. 
Tasnadl ; grea — M. Parapancea: 
supergrea — Șt. Kreicik. Lotul 
este însoțit de antrenorii Șt. 
Achlm și Gh. Mănăilescu.
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PRACTICI CE NU-ȘI AU LOCUL 
PE CÎMPUL DE CURSE!

proape 5 secunde (1JM Mâ de 
1:35,5 etnd ocupase locui 10) ; TSta 
,4>rinde aripi** și cîștigâ derîrwolt 
(1:27,4), deși dumtaioa trecută nu 
putuse să fugă mai jos de 1:31,0, 
ior Cornel, cu G. Ciobanu în sulky, 
tși aduce aminte că este mult mai 
bun decît a arătat și își adjudeca 
cu siguranță ultima probă a ziiei. 
Cam așa au stat lucrurile duminică. 
Se pune întrebarea : de ce atunci 
cînd „pariul austriac** atinge o cifra 
de ordinul zecilor de mii (țin cazul 
de față 80 493 lei) unii cai fac va
lori nesperat de bune (anticipate 
doar de „anumiți inrițiați") deși 
evoluțiile lor anterioare nu-i îndrep
tățeau la asemenea performanțe și 
de ce alții, care in mod normai ar 
trebui sâ cîștige, nu știu să mai 
calce ? Să fie doar o simplă întîm- 
plare, sau avem de a face cu anu
mite practici ce nu-și au locul pe 
ampul de curse ? Lăsăm pe cei în 
drept să stabilească realitatea. Re
zultate tehnice : cursa I: Rumiana
(Tr. Marinescu) rec. 1:37,9, 2. Fri
cos, simplu 1,60, ordinea 10 ; Cursa 
a ll-a : (G. Sofcan) rec. 1:33,0, 2. 
Silistnoru, 3. Jurat, simplu 4, ordinea 
28, event 7, ordinea triplă 145 ;

cursa a lll-a : Hotare! (G. Gobarw) 
rec. 1:33,5, 2. Hebreeo, simplu 8, 
ordinea 17, event 14, triplu cîștigă- 
tor 73 ; cursa a IV-a : Diascop (N. 
Boitan) rec. 1:30,6, 2. Frîu, X Bo
ierim, simplu 4, ordinea 15, event 21, 
ordinea triplă 137 ; cursa a V-a : 
OtHian (Tr. Marinescu) rec. 1:29,5, 
2. Twica, simplu 7, ordinea ș14» 
event 32 ; cursa a Vl-a : Valoarea 
(Tr. Dinu) rec. 1:30,8, 2. Hanger, 3. 
Jug, simplu 5, ordinea 50, event 75, 
ordinea triplă 289 ; cursa a Vl!-a : 
Văluța (M. Ștefânescu) rec. 1:29,6, 
2. Formina. simplu 8,90, ordinea 22, 
event 31, triplu cîștigâtor 1432 ; cursa 
a Vll!-a : Artizan (N. Simion) rec. 
1:27,3, 2. Rondo, 3. Bavari, simplu 9, 
ordinea 44, event 78, ordinea triplă 
598 ; cursa a IX-a : T'rta (I. Oonă) 
rec. 1:27,4, 2. Femina, simplu 2,80, 
ordinea 6, event 37, triplu cîștigâtor 
324 ; cursa a X-a : Come! (G. Cîo- 
banu) rec. 1:29,8, 2. Hertz, event 36. 
Pariuf austriac s-a ridicat la suma 
de 80 493 lei și a fost eîștigat de un 
buletin cu 7 cai, voioase 40 246 lei 
și 11 combinații cu 6 cai a 3 659 lei 
fiecare.

Gh. ALEXANDRESCU

SeLecțioruita de juniori a țării noastre a yucat, 
zilele trecute, două meciuri amicale cu echipa 
similară a Republicii Democrate Germane. Două 
meciuri pe care nu trebuia să le susțină. Nu 
acum. Și vom argumenta de ce afirmăm așa 
ceva.

După infrîngerile din partidele cu Iugoslavia 
din cadrul preliminariilor Turneului U.E.F.A. 
(de mulți, foarte mulți ani, reprezentativa de 
juniori n-a mai ieșit atit de ^șifonată** din eta
pa preliminariilor acestui veritabil campionat 
european), antrenorii Constantin Ardeleanu .și 
Emil Dumitriu au decis să renunțe la toți ju
cătorii care împlinesc In acest an virsta de 18 
ani, cei pe care nu vor mai putea conta tn 
viitor, ei depășind virsta junioratului. Foarte 
bine, așa și trebuia să se procedeze. Dar ulti
mul meci cu Iugoslavia s-a disputat la 3 apri
lie la Rm. Vilcea, iar partidele cu R.D.G. s-au 
jucat la 9 și 11 aprilie. Aveau timp cei doi 
antrenori să alcătuiască o selecționată nouă, 
care să abordeze cu șanse de reușită meciurile 
cu puternica echipă a Republicii Democrate 
Germane ? Firește că nu. Așa se face că repre
zentativa de juniori A FOST ADCATUITA IN 
PRIPA, SUPERFICIAL, structura de bază spri- 
jinindu-se pe trei jucători cunoscuți, care nu 
mai aveau nevoie de recomandare, tocmai pen
tru că participaseră la preliminariile U^-F^A. r 
Pop. D. Zamfir Geolgăit. Cele două meciuri 
disputate la București 0 Alexandria au mai 
evidențiat pe Ivana (Gloria Buzău) — un fundaș 
puternic, titular ai liderului primei serii a Di
viziei B, |i Nițu (FXX Argeș) — un portar ma
siv, dar care mai are mult de lucrat pentru 
« det'eni un bun apărător ac buturi. Ambii 
srau insă cunoscuți «i rdspunzind la unele

Ene, Run- 
fi meritat

DEMONS- 
se

lărgirea și

se poate alcătui o echipă reprezentativă
convocări ale loturilor reprezentative de funiori. 
Ceilalți jucători au demonstrat ț- ~ -----
demonstrat că n-au ce căuta 
nală de juniori I Butoi, Mânu, 
ceanu n-au arătat prin nimic 
să fie selecționați.

Butoi, Mânu, Runceanu au
TRAT insă tm lucru de care _________ ___
țină cont in viitor, Este vorba despre SELEC
ȚIE, despre ceea ce trebuie făcut pentru ca la 
echipa reprezentativă să nu mai vină nonvalori, 
ei exclusiv veritabile talente ale fotbalului nos
tru. Asemenea elemente de perspectivă există. 
DAR ELE TREBUIE SA FIE CĂUTATE CU TE
NACITATE DE ANTRENORII ECHIPEI NAȚIO
NALE DE JUNIORI, DE ANTRENORI CU MARE 
EXPERIENȚA IN ACTIVITATEA CU COPIII $1 
JUNIORII, DE OAMENI CU „OCHIUL" FORMAT 
PENTRU DEPISTAREA VALORILOR. Divizia 
națională, Divizia B, Divizia C, campionatul 
republican, campionatele școlare sînt tot atitea 
competiții care TREBUIE, ESTE ABSOLUT NE
CESAR, SA FIE INVESTIGATE CU RABDARE 
pentru a găsi jucătorii capabili să facă față vii
toarelor meciuri internaționale inscrise pe agen^ 
da reprezentativei de juniori. Sigur că va fi a 
muncă prea. Mergindu-se insă pe linia... ‘ 
mei rezistențe (cum s-a procedat și 
partidele cu JLD.G.), ““ ?- .
decît la ce s-a și ajuns de fapt și 
se ajunge = de ani de zile ! — In 
cu juniorii : la rezultate mediocre.

Dar asupra problemelor legate de 
îmbunătățirea selecției vom reveni.

ei ceva. Au 
in echipa națio- 
Ghiță, ~ 
că ar

mai
va trebui să

mini- 
pentru 

nu se va putea ajunge 
' la ceea ce 

activitatea

Laurențiu DUMITRESCU

„MINICLASAMENTELE" DIVIZIEI C
Lider autoritar cu 37 p și „lider fragil“ cu doar 26 p!

După etapa a XXl-a a Diviziei C. 
lată cum arată... fruntea șL- coada

I clasamentelor :
SERIA I : 1. MINERUL GURA HU

MORULUI 35 p (golaveraj 53-17), 
12. Laminorul Roman 28 p (36—22), X

Foresta Fălticeni 27 p (32—23).- pe 
ultimele locuri : 15. I.TA. Piatra
Neamț 12 p (23-47), 16. Unirea Șiret 

110 p (17-60).
SERIA A ll-A : 1. CONSTRUCTORUL 

IAȘI 35 p (61—13), 2. C-S.M. Borzești 
130 p (53—17), X Letea Bacău 27 p 

(55—15), 4. Energia Gh. Gh.-Dej 27 p 
(53—17)... 15. AripMe Bacău 12 p 
(17—51), 16. Flacăra Murgeai 11 p 

IO 5-62).
SERIA A III-A : 1. PROGRESUL 

BRA1LA 35 p (48-12), 2. Ancora Ga- 
Iloți 31 p (38-10), 3. Unirea Tricolor 

Brăila 30 p (35—15)... IX Dacia Uni
rea Brăila 13 p (19—42), 16. Marina 
Mangalia 10 p (20—45).

I SERIA A IV-A : 1. CHIMIA BRAZI
34 p (45—11), 2. Unirea Focșani 29 
p (49—17), 3. Azotul Slobozia 28 p 

1(41-23), 4. Cbimia Buzău 28 p (36-
20)... 15. Victoria Fiorești 13 p (16— 
34), 16. Victoria Lehliu 13 p (14—44).

SSUA A V-A : 1. TS4NOMETAL 
BUCUREȘTI 26 p (27-18), X $.N. 
Oltenița 25 p (22—11), X Automa- 
tiea București 25 p (29—20), 4. Elec
tronica București 25 p (23-17). X 
I.C.S.I.M. București 25 p (26-22) _ 
IX I.O.R. București 15 p (22-36), 16. 
Șoimii TAROM București 14 p

SERIA A VI-A : 1. VIITORUL SCOR- 
N1CEȘTI 29 p (51-23), 2. Progresul 
Corabia 29 p (39—16), X Flacora- 
automeconica Moreai 29 p (34—15)...
14. Petrolul Tîrgoviște 14 p (23-33),
15. Constructorul Pitești 14 p (22—44),
16. Electrodul Slatina 12 p (22—47).

SERIA A Vil-A : 1. GSJ4. DRO- 
BETA TR SEVERIN 32 p (50-7), 2. 
Știinta Petroșani 26 p (44—21), X 
1.0 B Ba*ș 26 p (38-22) - 13 victor 
4. Lotru Brazoi 26 p (35—19) — 10 
victori ... 15. Unirea D'âgâțani 14 p 
(23—36), 16. Mecanizatorul Șimîan 8 
p (21-69).

SERIA A VIII-A : 1. MINERUL ANI
NA 28 p (39—15), 2. C.F.R. Simeria 
25 p (31-23), 3. Unirea Tomnatic 24 
p (37—16), 4. Laminorul Năd-rag 24 p

(33—23)... 15. Nera Bozcvlci M p 
(20—36), 16. Minerul Vuloan 16 p 
CW-31).

SERIA A IX-A : 1. |NFRAT1R£A 
ORADEA 32 p (37-12), 2. Rapid 
Arad 28 p (36—\7), 3. Strungul Arad 
27 p (27—17).... 15. Gloria Arad 
13 p (24—41), 16. Voința Corei 13 p 
(16-41).

SERIA A X-A : 1. MINERUL CAV- 
NIC 3i p (43-12), 2. Minerul Bata 
Sprie 28 p (46-21), 3. Lâpușul Tg. 
Lâpuș 27 p (36-24)... 15. Foresta 
Bistrița 15 p (17—35), 16. Dermatn 
Quj-Napoca 9 p (17—44).

SERIA A Xl-A î 1. POIANA C1MPI- 
NA 37 p (51-9), 2. C.S.U. Brașov 32 
p (35—15), 3. Metrom Brașov 23 p 
(27-17) ... 15. I.U.P.S. Miercurea Ciue 
16 p (16-31), 16. C.P.L. Sf. Gheorghe 
11 p (15—44).

SERIA A Xll-A : 1. INDUSTRIA 
SÎRMEI C. TURZII 31 p (51-14), 2.
Sticla Arieșul Turda 28 p (30-14), 3. 
Metalul Ai ud 27 p (34-13) ... 14. Con- 
structorul Alba luJia 16 p (21—27), 
15. Utilojul Făgăraș 16 p (27—41), 16. 
Soda Ocna Mureș 15 p (21—39).



ÎNAINTEA STARTULUI în concursul international

ÎN „INTERNAȚIONALELE" DE TENIS dc tir dc Ia Shopljc,
Florența Mihai, Virginia Ruzici și Mariana Simionescu, pe lista 

participantelor

în această dimineață, dacă 
norii de deasupra Bucureștiului 
își vor opri cernerea picăturilor 
de ploaie, competitorii la cam
pionatele internaționale de te
nis ale României trebuie să-și 
facă prima apariție de concurs, 
pe terenurile de la Progresul. 
Pe două dintre tablourile de în
trecere — simplu masculin și 
feminin — figurează nume cu
noscute de jucători și jucătoa
re din 7 țări : Bulgaria. Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Sudan, Ungaria și Româ
nia. Printre favoriți, pot fi ci
tați redutabilul campion al 
R.D.G.. vechea noastră cunoș
tință Thomas Emmrich, tînărul 
jucător cehoslovac Jiri Navra- 
til, bulgarul Liuben Petrov și 
maghiarul Balăzs Laszlo, pre
cum și un puternic eșalon de 
jucători români, în frunte cu 
campionul național Dumitru 
Hărădău. Acestuia din urmă i

MINUNEA COMITETULUI
DIBUI OH AL r. i. l i.
MONTE CARLO, 17 (Agerpres)

Cu prilejul reuniunii 
lui director 
internaționale 
examinindu-se 
dului în sport 
Africană, s-a 
ceastă țară să 
la nici o competiție 
nală oficială în sezonul 1978—1979. 
Instrucțiunile adresate federației 
sud-africane de tenis precizează 
că aceasta nu poate fi primită la 
viitoarele ediții ale „Cupei Davls" 
și „Cupei Federației". O delegație 
a F.I.L.T.. condusă de președin
tele acestui for, Phillipe Chatrier, 
va vizita anul viitor R.S.A. pen
tru a studia la fața locului posi
bilitățile constituirii în această 
țară a unei federații de tenis pe 
principiul nediscrinv.nării rasiale.

In legătură cu reintegrarea te
nisului în programul Jocurilor 
Olimpice de vară. președintele 
F.I.L.T. a declarat că în even
tualitatea cînd Olimpiada din 
1984 va fi organizată la Los An
geles există șanse serioase. în- 
trucit americanii, in calitate de 
organizatori, au dreptul de a opta 
pentru o disciplină cu mare 
popularitate in țara lor, cum 
este tenisul.

Comitetu- 
al Federației 

de tenis (F.I.L.T.), 
problema aparthel- 
în Republica Sud- 
recomandett ca a- 
nu se mai Înscrie 

Internațio-

se vor alătura o serie de ti
neri echipieri din loturile na
ționale, cum sînt Andrei Dîr- 
zu, Jean Birou, Marian Mirza, 
Florin Segărceanu, - ca și alți 
jucători fruntași cu mai vechi 
state de serviciu, remarcați la 
recent încheiata ediție a cam
pionatului divizionar pe echipe.

Foarte interesantă se anun
ță lupta în proba feminină, in 
care își fac o mult așteptată re
apariție cele trei jucătoare 
fruntașe ale noastre — Florența 
Mihai (deținătoarea titlului), 
Virginia Ruzici și Mariana Si
mionescu — revenite după par
ticiparea la importante turnee 
peste hotare. Dintre „rachetele" 
oaspete, se remarcă, printre al
tele. campioana poloneză Danu
ta Wleczorek-Swaj, apoi Maria 
Plchova (Cehoslovacia), Klara 
Fodor (Ungaria), Diana Mosko- 
va (Bulgaria).

Ieri trebuiau să aibă loc 
partide din calificările la sim
plu bărbați și anume : L. Țiței— 
S. Niculescu, B. Almăjan — FI. 
Niță, C. Curcă — E. Pană, C. 
Dumitrescu — O. Pavel, A. Le- 
onte — R. Bădin, D. Nemeș — 
S. Nisiparu, L. Bucur — D. Bu
cătarii. Ele au fost aminate 
pentru azi (ora 8,30), în conti
nuare urmînd să se dispute în- 
tîlnirile din primul tur, cel al 
16-imilor de finală.

Radu VOIA

M. STAN Șl L POP
AU CÎȘTIGAT

PROBELE DE PISTOL
CU CIFRE EXCELENTE
în concursul internațional de 

la Skoplje (Iugoslavia), la' care 
au participat unii dintre cei mai 
buni trăgători din Europa, țin- 
tașii români s-au comportat ex
celent în probele de pistol. Marin 
Stan a totalizat 593 p la pistol 
viteză, situîndu-se pe primul loc 
al întrecerii. Cu acest rezultat, 
valorosul nostru trăgător l-a de
vansat, printre alții, pe vicecam- 
pionul olimpic de Ia Montreal, 
Jurgen Wiefel (11.D. Germană), 
locul 2, cu 595 p. pe recordma
nul mondial și campion al Eu
ropei Corneliu Ion, ca șl pe 
unul dintre cei mai buni trăgă
tori chinezi. Li Ciun-Ci (ambii 
pe locurile 3—I. cu 594 p). Cifra 
realizată de învingător este ega
lă recordului mondial al probei.

Tot un trăgător român. Iau- 
rențln Pop, s-a situat în fruntea 
probei de pistol liber, cu 5«6 p, 
învingîndu-1 pe campionul olim
pie al probei. Uwe Patteck (RD. 
Germană), situat pe locul 2. cu 
565 p.

La încheierea concursului, tră
gătorii noștri vor Întregi lotul 
care va participa la Balcaniada 
de tir cu arme cu glonț, găzdui
tă. miercuri șl JoL tot de ora
șul Skoplje.

In dubla intilnirc amicali iugoslavia - România

POPICARII NOȘTRI l-AU ÎNTRECUT 
PE CAMPIONII MONDIALI LA El ACASĂ!

Reprezentativeîe române de po
pice, care se pregătesc pentru 
campionatele mondiale de luna 
viitoare, au susținut o dublă ta- 
tîlnlre amicală. In localitatea VI- 
rovltioa, cu puternicele selecțio
nate ale Iugoslaviei. La bărbați, 
jucătorii noștri au obținut o fru
moasă victorie, tntrectnd eu 
5 324 — 5320 p.d. faimoasa echipă 
iugoslavă, deținătoarea titlului 
mondial. Dintre popicarii noștri, 
cele mal mari punctaje le-au ot>-

ținut t I. Tismănar 904, Gh. Sil
vestru 903 șl L Bice 889. La fe
mei. au cîștigat sportivele țării 
gazdă cu 2 462 — 2 414. Din for
mația noastră au corespuns : Ana 
Petrescu — 42», *“ 
neanii — 415 și
- 407.

în a doua zi a 
neul individual.

Margareta Căti- 
Ellsabeta Badea

Turneul de juniori de la Sofia

POLOIȘTII ROMANI PE LOCUL 4
Turneul de polo pentru echi

pe de juniori de la Sofia s-a 
încheiat cu victoria echipei Bul
gariei, cu 12 p, urmată de 
U.R.S.S., 10 p, Iugoslavia 10 p, 
România 7 p, Cehoslovacia 6 p,

R.F.G. 5 p, Ungaria 5 p, Polo
nia 1 p. Rezultate din ultima- - - - - 4-4'

7-6, 
Iugo-

zi: România — Ungaria 
R.F.G. — Cehoslovacia 
U.R.S.S. — Polonia 12—4, 
slavia — Bulgaria 9—3.

intîlniril. la tur- 
__________fetele noastre au 

juca» mal bine ocupind locurile 
2 șl 3 prin Margareta Căttaeana 
— 434 și Ana Petrescu — 41». A 
cîștigat jucătoarei iugoslavă Irene 
Kalocsay cu 42* p.d. In turneul 
individual, la bărbați, pe locurile 
1—2 s-au situat Iugoslavii D. Bi
ber — 94» șl multiplul campion 
ai lumii N. Dragas — 537. I. TIs- 
nănar a ocupat locul » în acest 
turneu cu M5 p.d.

★
Echipa feminină RAPID BUCU

REȘTI participă zilele acestea la 
campionatul european feroviar, 
care se dispută în localitatea iu
goslavă SIbenik. Cele patru edi
ții anterioare ale competiției au 
fost cîștiga’.e de către Rapid 
București.

CROSA Șl PUCUL ÎNAINTEA 
UNEI NOI EDIJII A C M.

• Reprezentativele a 8 țări la startul grupei de elită • Cine va fi 
laureata celei de a 45-a ediții ? • Echipa Cehoslovaciei, pe 
teren propriu, principală favorită

Obișnuitul crescendo compe- 
tițional al calendarului interna
tional în hochei va fi punctat 
spectaculos către sfîrșitul aces
tei luni, la Praga pe celebrul 
„Zimny Stadion", prin consu
marea unei noi ediții a campio
natului mondial (grupa A). E- 
venimentul se înscrie, fără doar 
și poate, printre cele mai de 
seamă momente ale agendei 
sportive din această primăva
ră, atît prin valoarea în sine a 
întrecerii, cît mai ales prin 
spectaculozitatea și dinamismul 
specifice jocului de hochei.

La startul acestei noi ediții 
— a 45-a din istoria C.M. — vor 
fi prezente, din ziua de 26 a- 
prilie, 8 selecționate : Ceho
slovacia, Uniunea Sovietică, 
Suedia, Canada, Statele Unite 
ale Americii, Finlanda, R. F. 
Germania și R. D. Germană.

Pină în prezent, performanța 
de a cuceri titlul mondial a 
reușit-o de 19 ori reprezentanta 
Canadei, de 14 ori selecționata 
Uniunii Sovietice, de 5 ori cea 
a Cehoslovaciei, de 3 ori cea a 
Suediei, de 2 ori cea a S.U.A. 
și — surpriză ! — o dată cea a 
Angliei. Ciudat, dar deși are în 
palmares numărul cel mai ma
re de titluri, nu Canada deți
ne recordul „de serie", ci for
mația Uniunii Sovietice care a 
realizat o greu egalabilă sultă : 
de 9 ori consecutiv titlul de 
campioană mondială. Deținătoa
rea titlului nu este însă acum 
nici Canada și nici Uniunea 
Sovietică, ci Cehoslovacia, care 
și-a confirmat, anul trecut la 
Viena, spectaculoasa victorie ob
ținută cu un sezon înainte la 
Katowice. Majoritatea comen
tatorilor se întreabă în aceste 
zile cu o explicabilă curiozitate: 
revine redutabila selecționată 
sovietică pe primul loc, pregă- 
tese canadienii o plăcută sur
priză numeroșilor lor suporteri 
sau. eeea ce pare mai logie și 
mal normal, vor fructifica ju
cătorii cehoslovaci avantajul te
renului, inscriindu-și la activ 
cea de a treia victorie consecu
tivă T

Obiectiv vorbind, totul este 
posibil. Lupta pentru suprema
ție în hochei este in prezent 
atît de echilibrată incit oricare 
din cele trei variante este rea
lizabilă. Ba, se poate vorbi și 
de a patra posibilitate : victoria 
hocheiștilor suedezi (chiar dacă 
recent au pierdut cu 0—10 în 
fața U.R.S.S. !), marea surpri
ză a ultimei ediții. Atunci, an
trenorul Hans Lindberg a venit 
cu o echipă foarte tînără (7 
debutant!, în vîrstă medie de 
22 de ani !) care a lansat o

• A cui tactică va fi mai bună ?
„modă" tactică nouă : aceea a 
unei retrageri deliberate in de
fensivă, pe fondul căreia se 
lansau fulgerătoare contra
atacuri. Este drept că această 
tactică a fost înlesnită de pre
zența în rîndurile echipei „Tre 
Kronor" _a unui portar de talia 
lui Hogosta, care a uluit pur 
și simplu pe cei prezenți la 
Stadthalle din Viena. Cam la 
fel 
Ei 
se 
lui 
ce .
forțele, reveneau impetuos în 
ultima parte. Echipa Ceho
slovaciei, după mărturisirea an
trenorului Jan Starsi, care con
duce această echipă alături de 
Karel Gut, a folosit, alterna
tiv, atît defensiva deliberată, cît 
și pressingul în zona adversă. 
Și se pare că aceasta a fost 
tactica cea mai bună.

Ce va fi la Praga ? Greu de 
spus. Numărul redus de me
ciuri de verificare constituie un 
indiciu doar în sensul că ma
rile echipe pregătesc 
pe 
în 
să 
ga 
va 
ta

au procedat și canadienii, 
„invitau" adversarul la atac, 
bazau pe valoarea portaru- 
Tony Esposito și apoi, după 
echipa din față își măcina

lucruri noi, 
să le dea 
în plus ca 
de la Pra- 
interes. ce

care nu doresc 
vileag. Un motiv 
așteptăm jocurile 
cu și mai mult 
fi amplificat și prin prezen- 
a numeroase nume noi în 

componența echipelor. Cuplul 
de tehnicieni cehoslovac pregă
tește lansarea unor noi stela 
pe firmamentul hocheiului mon
dial, cum ar fi Vincent Lukacî 
sau Vladimir Veith. în selec
ționata Uniunii Sovietice au 
fost încercați în ultimul timp 
atacanții Makarov (Traktor Ce- 
liabinsk), Tukmaccv (Dinamo 
Moscova) și Rianov (Torpedo 
Gorki). Vor avea ei șansa de 
a juca la Praga alături de cei
lalți tineri lansați anul trecut T 
La suedezi, noutățile trebuie să 
apară, pentru că 5 din cei T 
tineri promovați anul trecut au 
trecut Oceanul, jucînd acum in 
echipele profesioniste nord-a- 
mericane și canadiene.

Deci, nume noi, tactici noi.' 
Un tur de orizont marcat astfel 
de elemente nu poate prefața 
decît o competiție, în mod cert, 
atractivă. Ea ne va solicita a- 
tenția de Ia 26 aprilie și pină 
la 14 mai, dată la care vom 
cunoaște cea de a 45-a laurea
tă a aprigei dispute pentru su
premație în lumea crosei si a 
pucului.

Călin ANTONESCU

„CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
(Urmare din pag. 1)

MIERCUREA CIUC, 17 (prin te
lefon). Pe patinoarul artificial 
acoperit din localitate a fost re
luată întrecerea din cadrul Divi
ziei naționale de hochei, grupa 
A. Turul 8 al competiției a fost 
inaugurat cu partida Steaua — 
Sport Club M. Ciuc. Meciul a 
furnizat o luptă foarte dirză, mai 
ales tn prima repriză. Dealtfel, 
aceasta a fost principala calita
te a întîlniril, deoarece sub as
pect tehnic ea a lăsat de dorit. 
Jocul a fost, totuși, plăcut și 
spectaculos, dar plin de ratări. 
Gazdele au făcut eforturi consi
derabile pentru a se impune și 
a obține chiar victoria, care le-ar 
fi adus primele puncte în cam
pionat. Dar, experiența și mai 
ales valoarea campionilor au a- 
tîrnat greu în balanță șl ei au 
cîștigat meritat cu scorul de 4—2 
(1—0, 2—0 1—2). Au marcat :
Gheorghiu (mîn. 18), Olenici (30), 
Cazacu (40), V. Huțanu (43). res
pectiv Mikloș (51 și 56). 
trat bine O. Barbu (la 
ajutat de G. Tașnadi $1 
pașcu.

Marți, 
partida

ultimele 12 întîlniri campionii 
olimpici obținînd 10 succese și 
două remize. Un motiv în plus 
pentru reprezentanții noștri să 
se mobilizeze puternic și să o- 
fere numeroșilor susținători sa
tisfacțiile așteptate. ,

La acest turneu, L.E.N. a 
delegat 5 arbitri de renume : 
J. Siera (Spania), W. Goose 
(Olanda), J. Blan (R.F.G.), A. 
Rasmajdan (U.R.S.S.), A. An- 
gella (Franța).

PROGRAMUL TURNEULUI
MARȚI, ora 17,30 : Bulgaria — 

România (B), România — Italia, Un-

garia — Iugoslavia ; MIERCURI, ora 
10 : România A — România B, Un* 
garia — Bulgaria, Iugoslavia — Italia 
Si ora 17,X : Iugoslavia — România 
B, Ungaria — Italia, România — Bul
garia j JOI. ora 17,30 : Ungaria — 
România B, România — Iugoslavia, 
Italia — Bulgaria ; VINERI, ora 17.30: 
Bulgaria — Iugoslavia, România — 
Ungaria.
PALMARESUL JOCURILOR 

ROMANIA - BULGARIA 
ROMANIA - ITALIA 
ROMANIA - IUGOSLAVIA 
ROMANIA - UNGARIA

ÎMÎLMREA DE NATAflE CAMPIONATE
II. D. S. S

de la ora 17, 
Dinamo — Sport

A arbi- 
centru), 
M. Lu-
are loc 
Club.

Romeo VILARA
o z! de pauză, azi. IaDupă

București, pe patinoarul „23 Au
gust" se reiau jocurile din ca
drul seriei secunde a Diviziei A, 
după următorul program : C.S.S. 
Miercurea Ciuc — Agronomia 
Cluj-Napoca (ora 10,30), Unirea 
Sf. Gheorghe — Tîrnava Odorhei 
(ora 16). Sp. studențesc A.S.E. — 
Avîntul Gheorghieni (ora 18.30). 
In clasament ordinea se păstrea
ză aceeași : 1. Dunărea 34 p (22 
jocuri) ; 2. Unirea Sf. Gheorghe 
30 p (21 jocuri) ; 3. Sp. studen
țesc A.S.E. 23 p (133—104) ; 4.
Avîntul Gheorghieni 25 p (98— 
96): 5. Târnava Odorhei 15 p ; 8. 
C.S.S. Miercurea Ciuc 13 p ; 7. 
Agronomia Cluj-Napoca 8 p.

DIRECTE
41 35 2 4
38 10 9 19
48 8 5 35

4252 6 4 
PALMARESUL COMPETIȚiH

1976 : 1. Ungaria; 2. U.R.S.S. ;
România.

1977 : 1, Ungaria ; 2. România : 
Iugoslavia.

3.

3.

5. U. A.
NEW-YOBK, 17 (Agerpres). — 

Intîinlrea de natație dintre echi
pele S.U.A. șl U.R.S.S., dispu
tată la Austin (Texas), In bazin 
de dimensiuni reduse, s-a înche
iat cu victoria gazdelor (233—111 
p). Iată cîteva rezultate mal 
bune (victoriile au revenit nu
mai sportivilor americani) : fe
minin, 100 m liber — Stephanie 
Elkins 55,00 ; 100 m bras — Tracy 
Caulkins 1:09,16 ; 400 m liber — 
Cynthia Woodhead 4:02,59 ; mas- • 
culin, 200 m liber — Larson
1:47,29 ; 100 m spate — Britt 
55,58 ; 200 m bras — Spann
2:13,86

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Knoxville 

(Tennessee), Don Merrick a ter
minat învingător la 100 m — 10.2 
șl 200 m — 20,9. în alte probe : 
lungime — Bob Calhoun 7,82 m ; 
înălțime — Mike Windsor 2,21 m; 
100 m (f) — Brenda Morehead 
11,3 • Cu prilejul unul concurs 
disputat la Amherst (Massachu- 
ssetts), atleta ; • - -
Merrill a stabilit 
national în proba 
mile — 9:49,0.

BASCHET • In

mațla T.S.C. Berlin. în finala 
disputată la Berlin, handbalistele 
din R. D. Germană au Învins cu 
19—14 (9—7)
Budapesta.

formația Vasas

americană Jan 
un nou record 

1 feminină de 2

_ _ _  turneul de ca
lificare pentru C.E. 
desfășura* la Izmir, 
cat selecționatele 
Franței.

CICLISM • Cursa 
baix • revenit rutierului 
Francesco Moser — 253 km _ 
7h 12:24. La 1:40 au sosit belgie
nii Roger de Vlaemlnck, Freddy 
Maertens șl olandezul Jan Bass.

HANDBAL • „Cupa campioni
lor europeni" (feminin) a fost 
cucerită la actuala ediție de for-

de juniori, 
s-au califi- 
Turciei $1

Paris—Ron-
Italian 

în

PATINAJ
„Medeo" din 
torul sovietic
(1» ani) a stabilit un nou record 
mondial în proba de 1 000 m — 
1:14,40. To* el a cîștigat la 500 
m, fiind cronometrat cu ‘ ‘
(timp inferior cu numai 0,1» 
recordului mondial deținut 
Evghenl Kulikov).

• Pe patinoarul 
Alma-Ata, patlna- 
Anatoli Medenikov

37,lt
sec 
de

de 
runde, 

(Cehoslovacia) 
puncte urmată de Mar- 

Mureșan (România) șl .— - •-) cu CH,, s
-Iburdanldze (U.R.S.S.) și 

(Ungaria) 2>/i puncte. In

ȘAH • în turneul feminin
la Budapesta, după 4 
conduce Eretova 
eu 3*A 
gareta
Verdczi (Ungaria) 
puncte Clburdanid 
ivanka . _ i .. ._____ ____
runda a 4Ja, Margareta Mureșan, 
jucînd cu piesele negre, a cîs- 
tlgat Ia Tompa (Ungaria) • 
La Bydgoszcz, Margareta Teodo-

rescu a remizat cu poloneza 
Sykora. egalitatea fiind consem
nată și în partidele Honfy — 
Baumstark șl Wlze — Chiș. Li
deră se menține Nina Gurleli 
(U.R.S.S.), cu 3 p. Româncele 
Margareta Teodorescu și Emilia 
Chiș totalizează cite 2 p. • După 
3 runde. în turneul de la Lodz 
conduce Ivkov (Bulgaria), cu 2 
p.. Th. Ghițescu a remizat cu 
Kirov (Bulgaria) șl a întrerupt 
cu Witkowski (Polonia).

TENIS • Raul Ramirez a ter
minat învingător în turneul de la 
Monte Carlo : 6—3, 6—3. 6—4 ta 
finală cu Tomas Smid. In finala 
de dublu : Smld, Fleming — 
Năstase. Fillol 6—4, 7—5. • Fina
le la Guadalajara : G. Mayer — 
J. Newcombe 6—3. 6—4 : 
Mayer, S. Stewart — G. Mayer, 
S, Menon 7—», 7—6 • In finala 
turneului feminin de la Hilton 
Head. Chris Evert a învins-o 
8—2, 8—0 pe Kerry Reid, 
dublu : King. Navratilova 
Guerrant. Stevens 6—3 7—S.

s.

cu 
La

IUGOSLAVIA (etapa a 26-a) : 
Partizan Belgrad — Buducnost
1— 0 î F.C. Zagreb — Hajduk 
Split 3—3 ; Olimpia Liubliana — 
Dynamo Zagreb 1—1 ; Sarajevo— 
O.F.K. Belgrad 5—0 ! ; Osijek — 
Steaua Roșie Belgrad 0—0. Cla
sament : 1. Partizan — 41 p ; 2. 
Steaua Roșie — 39 p, 3. Hajduk 
— 33 p.

SPANIA (etapa a 31-a) : Ath
letic Bilbao — Valencia 4—1 ; 
Real Madrid — Cadiz 2—0 ; Gi- 
jon — c.F. Barcelona 1—0 ; Bur
gos — Atletico Madrid 2—2. Cla
sament : 1. Real Madrid - is p 
(virtuală campioană) ; 2. C. F. 
Barcelona — 37 p ; 3. Gijon — 
37 p.

POLONIA (etapa a 27-a) : Gor- 
nik Zabrze — zagiebie Sosno- 
wiec 0—0 ; L.K.S. Lodz — Legia 
Varșovia 3—1 ; Szombierki By
tom — Stal Mielec 1—0 ; S'.ask 
Wroclaw — Polonia Bytom 1—0. 
Clasament : 1. Wisla — 35 p, 2. 
Lech — 34 p ; 3. Slask — 33 a.

BULGARIA (etapa a 22-a) : 
Lokomotiv Sofia — Ț.S.K.A. 0—8; 
Trakla Plovdiv — Cemomoret 
Burgas 3—1 ; Cerno More Var
na — Sliven 3—0 : Botev Vrața— 
Levski Spartak Sofia 0—0 ; Sla
via Sofia — Akademik Svistov
2— 1. Clasament : 1. Lokomotiv 
Sofia — 31 p, 2. Ț.S.K.A. — 30 p, 
X Levski Spartak — 27 p.

MECIURI INTERNATIONALE
• ta localitatea cehoslovaci 

Priebidza, tatîlnirea amicală din
tre echipa olimpică a Ceho
slovaciei șl selecționata secund* 
a Ungariei s-a încheiat eu vic
toria oaspeților : 1—0 (0—0). Me
dul de juniori ale celor două 
țări s-a încheiat cu 2—o (1—8* 
ta favoarea echipei ungare.
• Selecționata perului a sus

ținu* un joc de verificare la Ca
racas cu formația .JPortuguesa", 
campioana Venezuelei, de care a 
fost Învinsă cu 2—0 (0—0) I


