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S-AU ÎNTORS ieri din vizita 
In statele unite ale americii 

într-o atmosferă de vibrant entuziasm, 

dînd glas sentimentelor de profundă dragoste,
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Astăzi, un atractiv „intermezzo" fotbalistic 

AȘTEPTĂM NU NUMAI SURPRIZE, CI-MAI CU SEAMĂ-
MECIURI FRUMOASE IN OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI"

stimă și mîndrie patriotică ale întregului popor,
locuitorii Capitalei și-au exprimat deplina
satisfacție pentru remarcabilele rezultate

ale noului dialog româno-american, pentru

contribuția de mare importanță adusă la

dezvoltarea relațiilor bilaterale, de prietenie

și colaborare, la cauza păcii în întreaga lume
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care au efectuat o 
vizită de stat in Statele Unite 
ale Americii, la invitația pre
ședintelui S.U.A., Jimmy Carter, 
și a doamnei Rosalynn Carter, 
s-au înapoiat, ieri dimineață, în 
Capitală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit în această vizită de 
tovarășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Vasile Pungan, 
ministru la președinția Repu
blicii, șeful grupului de consi
lieri ai președintelui Republicii 
Socialiste România, 
ministrul industriei 
lor de mașini.

La sosire, pe 
Otopenî, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu au fost întimpinați cu 
căldură de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Din- 
că, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Iosif Uglar, Die 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ion Co- 
man. Teodor Coman, Mihai

Ion Avram, 
construcții-

aeroportul 
Nicolae 

Elena

Gere, Nicolae Giosan, 
Patilineț, Ion Ursu, 
Winter, Vasile Marin, .  -----
Mușat. Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat au venit cu 
soțiile.

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

Era de față Thomas W. Si
mons, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al S.U.A. la Bucu
rești, cu soția.

Pe aeroport se aflau mii de 
bucureșteni care au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu o 
entuziastă primire. Ovațiile și 
uralele celor prezenți au dat 
expresie sentimentelor de satis
facție ale întregului nostru po
por față de rezultatele remar
cabile ale vizitei șefului statu
lui român in S.U.A., față de 
această nouă și valoroasă con
tribuție adusă la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și conlu
crare dintre ~ 
la afirmarea 
laborării și 
ționale.

Tovarășul 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu multă prietenie ma
nifestărilor de stimă și înaltă 
prețuire ale cetățenilor Capitalei.

Vasile 
Richard

Vasile

România și S.U.A., 
spiritului păcii, co- 
înțelegerii interna-

Nicolae Ceaușescu

DIN CUPRINS:
• Frumoasele „acțiuni de fiecare zi' de pe bazele spor

tive craiovene.
• Astă-seară, la Miercurea Ciuc, un nou derby Steaua — 

Dinamo la hochei.
• Sub reflector : slăbiciunile echipelor noastre de fotbal 

la „momentele fixe*.

Optimile „Cupei României", 
programate astăzi — la ora 
15.30 — în cadrul marii compe
tiții Daciada, oferă un „inter
mezzo" în agenda fotbalistică 
dominată de campionat Lîngă 
cele 13 formații de prima divi
zie care au obținut calificarea 
(din 16-imi), pe programul eta
pei găsim două reprezentante 
ale Diviziei B — ambele din 
prima serie : F.C.M. Galați (an
trenor : Gh. Constantin), aspi
rantă la promovare in echilibra
ta luptă cu Gloria Buzău, și 
F.C. Brăila (antrenor: R. Cos- 
moc), o echipă reclădită aproa
pe din temelii de experimenta
tul tehnician aflat acum la cîr- 
ma ei; în fine, prima revelație. 
Industria sîrmei C. Turzii (an
trenor : T. Fărcaș), singura 
reprezentantă a Diviziei C, 
completează tabloul concurente
lor din optimi.

Faptul că jocurile de astăzi 
au loc pe terenuri neutre spo
rește echilibrul partidelor. în 
cinci jocuri (U.T.A. — Petro-

Un splendid

BUCUREȘTI : U.T.A. - Petrolul Ploiești
Stadionul Ropublici' (mod televizat)

GALAȚI ;
SIBIU : 
BUZĂU : 
CLUJ-NAPOCA
BRĂILA :
PITEȘTI : 
PLOIEȘTI :

Steaua
Uni». Craiova 
S.G Bacău

: Corvinul 
Dinamo 
F.C. Bihor
Poli. Timișoara

— Politehnica lași
— Ind. sirmei C. Turzii
— F.G Argeș
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Constanța
— F.C.M. Galați
— F.C. Brăila

Iul, Steaua — Politehnica Iași, 
S.C. Bacău — F.C. Argeș, Cor- 
vinul — Olimpia, Dinamo Bucu
rești — F.C. Constanța) se vor 
afla față in față concurente din 
aceeași categorie competiționa- 
lă, fapt care, cel puțin sub ra
portul „calculelor hîrtiei", ne 
indică o apropiere de forțe ; 
dar oare celelalte două divizio
nare A care vor disputa parti
dele lor cu divizionare B (ca
zul lui F.C. Bihor, adversară a 
unsprezecelui gălățean, și al

Politehnicii Timișoara, care va 
fi opusă celui din Brăila) se pot 
ele, oare, considera net avanta
jate ? Nu prea, dacă ne gindim 
la potențialul unor reprezentan
te ale eșalonului secund și la 
ambițiile lor. După cum deți
nătoarea trofeului. Universita
tea Craiova, trebuie să se aștep
te ca merituoasa formație din 
Cîmpia Turzii să-și apere și 
să-și justifice, printr-o cît mai 
frumoasă comportare, drumul 
său din actuala ediție a cupei.

succes pe care îl așteptam de 7 ani 1

ROMÂNIA - ITALIA
CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te

lefon). Poloiștii români au de
butat în cea de a treia ediție a 
„Cupei României" cu o victorie 
pe care o așteptam de șapte 
ani, mai precis din septembrie 
1971, cînd tricolorii au cîștigat 
ultima oară (2—1) în fața 
„Squadrei azzurra", timp în 
care echipa României a fost în 
mai multe rînduri aproape de 
succes, scăpîndu-1 printre de
gete nu de puține ori. Marți 
însă, reprezentanții noștri au 
intrat in piscina locală (cu tri
buna plină pină la refuz) de
ciși să facă și imposibilul pen
tru a-i învinge pe vicecampio- 
nii olimpici de la Montreal și 
medaliații cu bronz la ultimele 
C.E.

în mare vervă, eliberați de 
complexe, stăpînind bine zona 
din fața propriei porți, ata- 
cînd cu curaj și dezinvoltură, 
românii au dominat net, mult 
mai categoric decit o arată sco
rul final de 8—6 (1—1, 2—1,

8-6 ÎN „CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
2—1, 3—3) cu care ei au înche
iat partida. A fost o splendidă 
victorie, mobilizatoare, care 
trebuie să dea siguranță și în
credere sportivilor noștri și în 
dificilele întîlniri ce vor urma.

Echipa țării noastre a început 
partida în trombă. La 
fază, Răducanu 
aduce avantaj : 
adversă a venit 
eliminare a lui 
egalează : 1—1.

g: 2=
_ —___ -__ ... —_____ ......... — .

prima
(șut din voie) 
1—0. Replica

imediat, și, la o 
Schervan, Forrî 

De Magistris,

golgeterul ultimelor campionate 
europene, se zbate mult în fața 
porții noastre, obține o nouă 
superioritate pentru echipa sa, 
dar Spinu este Ia post. începu
tul reprizei secunde a fost i- 
dentic cu cel precedent. Popes
cu a șutat puternic de la dis
tanță (2—1), iar apoi Șlăvei, cu

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

„MIȘCAREA Șl EXERCIȚIUL FIZIC ZILNIC, 
IATĂ MEDICAMENTUL LA ÎNDEMÎNA ORICUI 

PENTRU MENȚINEREA Șl CONSOLIDAREA SĂNĂTĂȚII
Doctorul docent loan Pușcaș, 

medic primar la Spitalul din 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, 
specialist de notorietate mon
dială în domeniul afecțiunilor 
aparatului digestiv (și îndeosebi 
al maladiei ulceroase, căreia i-a 
găsit un leac — Ulcosilvanilul 
— produs de mare eficacitate, 
primul medicament românesc 
în materie) a răspuns cu ama
bilitate interviului solicitat de 
redacția ziarului „Sportul".

— Tovarășe doctor Pușcaș, 
îngăduiți-mi să vă fae o 
mărturisire foarte sinceră— 
Pornind spre Șimleu Silva
niei, gazetarul sportiv și-a 
făcut o anumită imagine 
despre dumneavoastră. Vă 
vedea ca pe un om foarte 
sobru, interiorizat, scump Ia 
vorbă, preocupat exclusiv de 
studiu, de cercetările de la
borator. Or, imaginea dum
neavoastră reală este cu lotul 
alta : sînteți un om foarte 
deschis, de o sociabilitate 
cuceritoare, atent și răbdător 
chiar și cu un gazetar spor
tiv—

specialist de 
mondială In 

aparatului

— Sînteți primul gazetar de 
la ziarul „Sportul" care face 
popas aici, la Șimleu, în acest 
spital, deocamdată nu prea ară
tos, aș zice chiar modest, locul 
meu de studiu și de muncă. O 
asemenea vizită are, într-un fel, 
darul de a mă măguli, nu nu
mai pentru noutatea ei, ci, mai 
ales, fiindcă de cînd mă știu 
am avut pentru exercițiul fizic, 
pentru sport, dacă nu o mare 
vocație, cel puțin o mare pa
siune I

— Pasiunea — se vede — 
a rămas peste ani. Realită
țile o confirmă, la fel ca și 
oamenii locului, care mi-au 
povestit cite ceva. Prin oa
menii locului îi înțeleg și

Interviul nostru 
cu dr. docent IOAN PUȘCAȘ,

notorietate 
afecțiunile 
digestiv

pe cel din satul Trăsnea, a- 
colo unde v-ați născut. L-am 
vizitat in drum spre Șimleu.

— Cînd amintiți de Trăsnea, 
satul copilăriei mele, îmi răs
coliți amintiri dintre cele mai 
frumoase. Pentru că acolo, la 
Trăsnea, așezare pitulată la 
poalele Mezeșului, am trăit pri
mele emoții în sport. încerc să 
reconstitui... Am început, ca 
orice copil, cu fotbalul. O min
ge din cîrpă, confecționată de 
mama, a fost obiectul primelor 
dispute sportive. Eram de pre
dilecție portar. Am ajuns pină

Tibechi STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

Ctnd r-a făcut acest instantaneu ploua, dar elevii de la Clu
bul sportiv țcolar nr. 1 
unde au fost repartizați

continuau să muncească in sectorul 
Foto : I. M IHA IC A

profesorul și antrenorul lor, 
Cristache Mitrca, care — ca 
și in sport, sintem siguri — 
nu se mulțumea doar să le 
dea sfaturi elevilor săi, ci 
lucra împreună cu ei.

Peste tot, la Ștrandul Ti
neretului (cu excepția tere
nurilor de tenis și a moder
nei cabane-vestiar), activi
tatea continuă fără întreru
pere. Elevii Clubului sportiv 
școlar nr. 1 — după cum ne 
spunea însoțitorul lor — vor 
presta zilnic, pînâ la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, cîte 
4—5 ore de muncă patrioti
că. Este un exemplu pentru 
care elevii și cadrele acestei 
unități școlare de perfor
manță merită toate felicită
rile.

Ion GAVRILESCU



Sub genericul „DACIADEI* Divizia de hochei ASTĂZI, LA MIER

FRUMOASELE „ACȚIUNI DE FIECARE ZI" 
DE PE BAZELE SPORTIVE CRAIOVENE

Trebuie să spunem de la 
început, stimați cititori, că nu 
am întîlnit nimic spectaculos la 
sfirșitul săptămînii trecute la 
Craiova. Nu am întîlnit nici 
fanfare, nici mii de participanți 
(ce mult le place unora să se 
mîndrească cu cifre !), ci doar 
„acțiuni de fiecare zi", cum le-a 
definit Ilie Cizmaru, membru 
în comitetul U.T.C. al Comple
xului C.F.R. Dar să vedem ce 
sînt aceste „acțiuni de fiecare 
xi“... In primul rînd, ele sînt 
rodul unei munci de planificare 
ți organizare, de la nivel de a- 
sociație și pînă la organele lo
cale, pentru ca totul să se des
fășoare in bune condiții (tere
nuri puse la punct, echipament, 
arbitri etc) și, mai ales, con
form cu dorințele oamenilor 
(„In mai toate adunările — 
ne spunea cizmarul Aurel Ilie, 
de la cooperativa Arta încălță
mintei — discutăm și despre 
sport. Știți, și Ia meseria noastră, 
ne este foarte necesar. De ace
ea, comisia care a fost alcătu
ită în acest scop ia legătura 
eu clubul, iar noi sîntem anun
țați cu operativitate cînd să 
venim. Și venim destul de 
des...")

Să vedem, însă, pe teren, ce 
mai înseamnă „acțiunile de fie
care zi". Baza sportivă Voința, 
aflată în centrul orașului. Pe 
terenul de handbal, un aprig 
meci între „centrul 30“ și „com
binata centrelor 1 și 13“ de la 
„Arta încălțămintei". După in- 
tîlnire, facem cunoștință cu ciz
marii Marin Ghițan, Nicolae 
Afronie, Gheorghe Mustăcioară,

Costel Truică, Marin Biscă și 
Florea Purcărea. Ei ne vorbesc 
despre întrecerile de fotbal (to
tuși, marea pasiune), despre 
gimnastica la locul de muncă, 
despre pasionantele dispute în
tre centre și ne dăm seama că 
prezența lor la teren nu era 
nici o noutate, nici o întîm- 
plare. Abia au părăsit ei lo
cul, că și-au și făcut apariția 
două echipe de fete, sub condu
cerea prof. Gheorghe Nicolae. 
Sînt ucenice de la Șc. prof. 
U.C.E.C.O.M., din clasele I B 8 
și I B 6. Printre ele. Mirela Pal 
și Ana Matyus, secretarele or
ganizației U.T.C. pe clasele res
pective, Seian Septar și Con
stanta Bălan, toate eleve cu re
zultate bune și la învățătură. 
Dinspre popicărie se aud su
netele seci ale bilelor risipind 
popicele, în timp ce pe terenul 
de tenis cîțiva puștani (aflăm, 
de la N. Tironeac, secretarul 
clubului, că sînt copiii unor 
membri cooperatori) mînuiesc 
cu siguranță rachetele.

Un loc de agrement mult a- 
preciat de craioveni este „Par
cul poporului..." Dinspre baza 
hipică urcă zvon de glasuri ve
sele. Ajungem la timp pentru 
a asista la întrecerile etapei pe 
centru universitar a „Crosului 
tineretului". Notăm numele pri
milor clasați : Elena Tuligă (a- 
nul I Științe economice). Eu
genia Popescu (anul I Meca
nică). Maria Popescu (anul II 
Horticulture), Marin Dumitraș- 
cu (anul IV Electrotehnică), 
Ion Prună (anul II Medicină), 
Aurelian Vădinearu (anul II

PESTE 500 DE PARTICIPANT!
LA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUDO ALE COPIILOR

(C.S.Ș. Oradea) ; cat. 45 kg, Mar-Timp de două zile, la Oradea, 
«-au desfășurat întrecerile fina
le ale Campionatelor republicane 
individuale de judo ale copiilor, 
la care au participat 504 sportivi.

Iată campionii pe anul 1978 : 
COPII I (14—15 ani) — categoria 
40 kg. Petru Buștei (Olimpia 
București) ; cat. 44 kg, Silviu 
JLazăr (Casa pionierilor Bistrița 
Năsăud) ; cat. 49 kg, Cristi Coman 
(C.S.Ș. Făgăraș) ; cat. 55 kg. 
Ilie Șerban (C.S.Ș. Șoimii Sibiu); 
cat. 62 kg, George Macovețchi 
(C.S.Ș. Gh. Gheorghiu-Dej); cat. 
70 kg Costel Chirales (C.S.Ș. Gh. 
Gheorghiu-Dej) ; cat. 4- 70 kg, 
Nicolae Luca (C.S.M. Iași). COPII 
n (12—13 ani) cat. 30 kg. Dorin 
Bogdan (C.S.Ș. Arad) ; cat. 33 kg, 
Gabriel Sidea (C.S.Ș. Oradea) ; 
cat. 36 kg, Jozsef Takâcs (C.S.Ș. 
Arad) ; cat. 40 kg, Mihai Tîrlea

cel Mustea (C.S.Ș. Suceava); cat. 
52 kg, Ștefan Nagy (C.S.Ș. Ora
dea) ; cat + 52 kg. Cristian
Mustețea (C.S.Ș. Suceava). COPII 
HI (mai mici de 11 ani): cat. 26,5 
kg. Florin Lungu (C.S.Ș. Sucea
va) ; cat 29 kg. Bogdan Petri? 
(C.S.Ș. Energia București) ; cat. 
32,5 kg, Constantin Mitică (Casa 
pionierilor Oradea) ; cat. 35 kg. 
Adrian Stoian (C.S.Ș. Oradea) ; 
cat. 40 kg, Istvan Terok (C.S.Ș. 
Gh. Gheorghiu-Dej) ; cat. 45 kg. 
Claudiu Pușa (C.S. Gloria Arad) ; 
cat, 4-45 kg. Gabriel Buriău 
(C.S.Ș. Oradea).

O notă bună gazdelor care — 
pe Ungă faptul că au cucerit 
cinci titluri (cele mai multe) — 
au asigurat întrecerilor condiții 
optime de desfășurare. (N. Ch.).

Agricultură) și două scurte de
clarații : „Mie îmi place mult 
sportul și mă bucur că am reu
șit să fiu printre primele. Ne-ar 
fi de mare folos dacă asemenea 
acțiuni ar avea loc in fiecare 
săptămină" (Eugenia Popescu); 
„Mișcarea contează foarte mult 
in pregătirea noastră profesio
nală. O oră de destindere in 
acest parc are o valoare deose
bită. „Daciada" reprezintă o 
competiție valoroasă, iar roade
le ei au început să se vadă. 
Dovadă, cei 800 de colegi și co
lege prezenți la cros". Și, pen
tru că tot vorbim de universi
tarii craioveni, să mai adău
găm că, în același timp cu în
trecerile din parc, pe terenurile 
Universității se antrenau, în ve
derea etapei județene a „Da- 
ciadei", reprezentativele de 
handbal fete și fotbal.

Despre Eroul muncii socialis
te Victor Neagoe, șef de sec
ție la Depoul C.F.R., auzisem 
că este unul dintre cei mai fer
vent» sprijinitori ai sportului. 
Am dorit să-1 cunoaștem. „Mer
geți la baza sportivă. Cu sigu
ranță il veți intilni acolo" — 
ne spune cineva. Ne ducem 
acolo dar... nu-1 găsim. „Moti
vul este tot de natură sportivă 
— ne lămurește Iulian Trițoiu, 
secretarul asociației. A plecat 
pină la Pitești să se documen
teze in privința tribunelor, de
oarece dorim să realizăm — aici 
la noi și Ia sala sporturilor din 
oraș — un proiect asemănător. 
Altfel, era prezent". Intre timp, 
se încheie crosul celor din Sec
ția reparații generale, câștigat 
de tinărul secretar de U.T.C. al 
organizației nr. 13, lăcătușul Ni- 
colae Cățelușă, urmat de Con
stantin Drăgoescu și Traian Go- 
lieeanu. La popice, electricianul 
Alexandru Ilie se dovedește cel 
mai bun, după cum la fel de 
priceput se va arăta și pe te
renul de fotbal, la o întilnire 
intersecții, alături de lăcătușul 
Constantin Șelaru, rabotorul 
Dorn Ionescu și maistrul Ște
fan Costache. Ne vom revedea 
cu cei mai mulți dintre ei la 
muncă patriotică pe noul teren 
de fotbal și la sala sporturilor.

De Ia terenul Podari la cel 
din Luncă, de la sala L.N.T. la 
sala sporturilor, de la terenul 
Ișalnița la Bordei, itinerarul 
nostru craiovean ar putea con
tinua, pretutindeni avind loc 
asemenea „acțiuni de fiecare 
zi", ca și competiții sportive de 
performanță la toate nivelurile.

Emanuel FANTANEANU

UN NOU DERBY STEAUA-
MIERCUREA C1UC (prin te

lefon). Net superiori ca pregă
tire și valoare, dar mai ales 
prin realismul jocului practicat, 
dinamoviștii s-au impus în fața 
formației locale, care a făcut 
eforturi evidente pentru a men
ține echilibrul, fără a reuși însă. 
Bucureștenii au început puter
nic și în min. 8 conduceau cu 
3—0, prin golurile înscrise de 
Solyom, Bartalis și Tureanu. 
Sport-club a avut o zvîcnire și 
a redus din handicap prin Mi- 
kloș. După aceea, însă, partida 
a fost la discreția dinamoviști- 
lor, care marchează în serie 
prin Teodoriu, Costea, Z. Naghi,

ESTE HIT DE GREU

Deși traseele se află în afara 
localităților, departe de drumu
rile publice, concursurile de mo- 
tocros se desfășoară după o serie 
Întreagă de reguli de natură să 
asigure disciplina de întrecere și 
securitatea alergătorilor.

Dialogul dintre sportivi și arbi
tri se realizează prin manipula
rea de către oficiali a unor fa
nioane de diverse culori și dese
ne, fiecare indicînd o anumită 
cerință, ca de exemplu „cedează 
depășirea", „mers periculos", 
„eliminarea din cursă" „ultimul 
tur", „oprire totală" sau „libe
ră trecere". Nerespectarea acestor 
semnalizări a dus nu o dată, la 
producerea unor busculade și la 
ciocniri care adesea s-au soldat 
cu accidente. De cele mai multe 
ori aceste situații s-au datorat 
necunoașterii semnificației 
nioanelor respective, fapt ce 
determinat forul de resort 
facă la antrenamentul oficial 
concursului de duminica trecută 
un sondaj asupra felului cum își 
Însușesc regulamentul motocro- 
siștii Din păcate, bilanțul a fost 
negativ, din 10 alergători ches
tionați, doar doi răspunzînd co
rect la întrebările arbitrului prin
cipal Nicolae Manesia. Ce părere 
aveți, tovarăși antrenori? (TR. I.).

LOTUL PENTRU „CUPA 
PRIETENIA"

în vederea primei etape (30 a- 
prilie, Olsztyn — Polonia) a com
petiției internaționale „Cupa Prie
tenia" la motocros au fost selec
ționați M. Banu, E. Mulner, E. 
Laub, I. Plugaru, N. Arabadgi, I. 
Lăncrănjan. A. Enceanu și R. 
Diaconu. care se pregătesc sub 
conducerea următorului colectiv 
de tehnicieni : Gh. loniță (antre
nor coordonator). St. Chițu și 
Tr. Moașa. Duminică va avea loc 
la Cimpiua un ultim trial pentru 
definitivarea echipei naționale.

SPORTIVI ROMANI LA PRELI
MINARIILE C.M. DE

DIRT-TRACK
L BobCneanu și Gh. Sora (re

zervă — c. Voicuiescu) vor par
ticipa duminică la preliminariile 
C.M. programate la Maribor 
(Iugoslavia).

Vișan și din nou Costea, Invin* 
gind cu scorul de 6—1 (3—1, 
2-0, 3—0).

La această diferență categori
că, surprinde, firește, marele 
număr de eliminări : Sport- 
club — 14 minute, Dinamo — 
34 de minute ! Pentru rea con
duită Axinte și Nuțescu — am
bii de la Dinamo — au fost

IN SERIA
După o zi de odihnă, între

cerea echipelor din eșalonul se
cund al Diviziei A la hochei a 
continuat cu partidele etapei a 
V-a din cel de al patrulea tur 
al competiției. „Matineul“ zilei 
a opus formațiile C.S.Ș. Mier
curea Ciuc și Agronomia Cluj- 
Napoca. In minutul 21 elevii 
conduceau cu 4—0 și se părea 
că vor realiza o victorie la 
scor. Studenții au, însă, o re
venire puternică în 
priză și se apropie 
diferență de un 
Miercurea Ciuc a
5—3 (2—0, 2—0, 1—3). Au mar
cat : Kocsis, Szabo, Biro, Bayer

ultima re- 
pină la o 
gol. C.S.Ș. 
cîștigat cu

de A U.

NAM

SECUNDAI
Si Orala. 
Gali șâ D-J

Cuptă«j)| 
Început cu 
Gheorghe 
Încheiată 
5—1), prin 
Kemenessy 
2, Both, rel 
tima parti 
A.S.E. — 
3—7 (1—3,

Astăzi ai 
rea Sf. Gh 
CIuj-Napoc 
Ciuc — Sp 
Avîntul Gt 
Galați.

FIȘIER DIVIZI a
BASCHET

ta- 
a 

să 
al

Clasamentele după două tururi: 
MASCULIN — SERIA I : URBIS 
București 35 p, Constructorul A- 
rad 32 p, Carpați București 28 p, 
Știința Mediaș 28 p, Comerțul Tg. 
Mureș 26 p, C.S.Ș. Satu Mare 26 
p. Automatica București 26 p, 
Gloria Dej 25 p, „U“ II Cluj-Na
poca 24 p, Voința Timișoara 19 p; 
SERIA A II-A : C.S.U. Galați 
35 p, Politehnica București 29 p, 
C.S.Ș. Craiova 28 p. Electrica 
Fieni 28 p. Știința Ploiești 27 p, 
Academia militară București 27 p, 
Letea Bacău 25 p, P.T.T. Bucu
rești 24 p, A.S.A. Bacău 23 p, 
C.S.U. Pitești 22 p ; FEMININ — 
SERIA I : Voința București 24 p, 
C.S.U. Tg. Mureș 21 p. Universi
tatea Craiova 18 p, Comerțul Tg. 
Mureș 17 p. Lie. „Liviu Rebrea- 
nu“ Bistrița 15 p, Constructorul 
Arad 15 p. Universitatea Bucu
rești 14 p ; SERIA A II-A S P.T.T. 
București 27 p, Universitatea Iași 
24 p. Carpați Sf. Gheorghe 24 p, 
Politehnica n București 22 p, 
Centru] școlar de baschet Bucu
rești 19 p, Știința Constanța 18 p, 
Confecția Călărași 17 p. Arhitec
tura 16 p. Turul al treilea se va 
desfășura sub formă de turnee, 
astfel : MASCULIN — 5—7 mal 
la Tg. Mureș (seria I) și Fieni 
(seria a n-ia), 19—21 mai la Bucu
rești și Galați, 2—4 iunie la Arad 
șl București ; FEMININ — 20—23 
aprilie la Tg. Mureș și București. 
19—21 mai la Craiova și 
Gheorghe.

HANDBAL

Sf.

MIȘCAREA,
(Urmare din pag. 1)

EXERCIȚIUL FIZIC ZILNIC

Știlqi^- Baci 
ruj Ploiești 
10—11 (5—5) 
Craiova — | 
doara

. blu — 
(5-2). 
nescu, 
Briotă, 
Vlad, I. Ioi

6—181 
Oltul 
(Cor 
Gh.
T.

Rezultate I 
Constructorii 
Suceava n J 
P.T.T. Arad 
Mare 0—36, I 
— A.S.E. Bl 
Giurgiu — 1 
U.R.A. Tecu 
Chimia NăvJ 
ța 86—3, Voi] 
struetorui d 
Constanța -| 
0—63. Rapid 
da Constan 
denți : I. Sti 
Burciu, V. 1

In echipa școlii... Asta, pînă în- 
tr-o zi cînd, după o acțiune în 
„careul mic" a adversarilor noș
tri, colegi dintr-o comună în
vecinată, m-am trezit într'-o sa
lă de spital, chiar aici, în Șim- 
leu. Diagnosticul — o coastă 
ruptă. Am scăpat destul de 
ușor, pentru că tata, fierarul 
satului, a fost gata, gata, să-mi 
rupă alte două... în anii de li
ceu, la Zalău și Cluj-Napoca, 
m-am dedicat voleiului. L-am 
practicat pînă aproape de ab
solvire, cînd ghinionul m-a ur
mărit din nou : m-am îmbolnă
vit de plămîni. O imprudență, 
desigur, care se iartă la anii 
adolescenței. Voleiul m-a cap
tivat, însă, ca și acum, cu atîta 
forță, incit, după ce m-am re
făcut și am intrat la Medicină, 
In orașul de pe Bega, l-am re
luat cu o și mai mare plăcere, 
îmi îngădui să fac aici o preci
zare : și după accidentul de la 
fotbal și mai ales după afec
țiunea pulmonară suferită mai 
tîrziu, n-am pregetat o clipă să 
fac mișcare, să mă plimb prin 
aer liber, să parcurg în perioa
da convalescenței pînă la 3—4 ki
lometri pe zi. Aceasta explică 
de ce m-am refăcut foarte re
pede, fiind în măsură să mă 
dedic din nou sportului. Asta 
se întîmpla în 1958, odată cu 
numirea mea ca medic de cir- 
cumșcripție într-o comună din 
Sălaj, Ia Plopiș.

Prietenii dumneavoas
tră, în discuțiile pe care 
le-am purtat cu ei, fac de
se referiri la acest episod 
pe eare îl numesc „mo
mentul Plopiș". Poate ne 
oferiți în cîteva cuvinte u- 
nele detalii...

— Erau multe de împlinit în 
această comună, nu prea dispu
neam de timp liber. Totuși, cînd 
prindeam cite o oră, două, îmi

reaminteam de volei, de pasio
nantele meciuri din liceu și din 
facultate. Așa am ajuns men
torul echipei comunale, după a- 
ceea al alteia din raion cu care, 
într-o tentativă deloc ușoară, 
am mers pînă în barajul pen
tru Divizia B. In fine, cînd am 
promovat, am fost tot atit de 
fericit ca după trecerea exa
menului de doctorat ! Am ju
cat pînă în 1971, an în care 
m-am hotărît să mă opresc. 
Treburile profesionale mă so
licitau tot mai mult și pe dea
supra începuse să mă încerce 
și o discopatie dorso-lombară de 
toată frumusețea. Deși mă a- 
propiam de 40 de ani, nu mă 
împăcăm cu gîndul să ajung un 
figurant în echipă. Colegii mei, 
sportivii, n-au acceptat în rup
tul capului o asemenea pers
pectivă, nu m-au lăsat să spun 
adio voleiului. Ca un fel de 
compensație, m-au propus, în 
corpore, președinte al secției.

— Sosise momentul să vă 
liniștiți...

— Da de unde ! ? Nici acum 
nu am avut liniște. încercam 
să merg peste tot cu echipa, 
asistam la antrenamente, îl se
condam uneori pe antrenor. 
Chiar și cînd mă aflam peste 
hotare, departe de casă, cu 
prilejul unor reuniuni medica
le, gîndul îmi era la băieți, la 
echipă. îmi amintesc că odată, 
aflîndu-mă tocmai în capitala 
Mexicului, la un congres inter
național de gastro-enterologie, 
am făcut comanda cu Șimleu 
pentru a afla un rezultat in
tr-un meci decisiv pentru echi
pa noastră.

— Tovarășe doctor Pușcaș, 
discutăm de cîteva ore, timp 
în care ați parcurs salonul 
în care ne aflăm de zeci de 
ori...

— Ce să fac, sînt un om fără 
astîmpăr, gîndesc mult mai u- 
șor atunci cînd mă mișc 1 Multe

din lucrările mele le-am gîndit 
și le-am realizat in mișcare. 
Chiar și cînd mă ajunge obo
seala, nu mă culc. Somnul m-ar 
moleși, m-ar scoate din ritm. 
Dimpotrivă, odihna activă mă 
remontează, îmi dă puteri ne
bănuite. După o jumătate de 
oră de mișcare, mă simt parcă 
altul, sînt proaspăt ca diminea
ța. Mă plimb prin curtea spi
talului, prin parc, întotdeauna 
in aer liber. Oxigenarea plămi- 
nilor atrage cu sine și pe cea 
a creierului.

— în timp ee vă aflați la 
o intervenție, am avat cu
riozitatea să măsor — consul- 
tind situațiile statistice zil
nice — „rația" dumneavoas
tră de muncă. Nu sint un 
specialist, nu vreau să in
tru in amănunte, insă ori
cine iși poate forma o ima
gine foarte clară asupra vo
lumului dumneavoastră de 
activitate cotidiană : 15—20
de gastroscopii și pină la 
70 de consultații, față de 5 
gastroscopii și maximum 50 
de consultații cite efectuează 
colegii dumneavoastră, cei 
mai mulți dintre ei fiind mai 
tineri, ca vîrstă. Este limpe
de că aveți o structură in
telectuală și fizică deose
bită...

— M-am considerat dintot- 
deauna un om obișnuit. Duc în
să o viață foarte calculată, ex
trem de ordonată. înțeleg că 
după 45 de ani, între care două 
decenii de activitate neîntrerup
tă in clinică și laborator, e ne
cesar să îți iei unele măsuri de 
siguranță pentru a elimina pre
zența unor factori de risc și a 
fi astfel cit mai util semenilor 
tăi.

— Iubiți oamenii, este un 
fapt limpede pină Ia evi
dență. Am înțeles aceasta 
din dialogurile purtate cu 
zeci de locuitori ai Șimleu-

lai. Pe bolnavi îi vindecați, 
pe sportivi i-ați ajutat să-și 
vadă împlinită o veche do
rință — o sală de sport. 
Acum au chiar două !

— Știți, desigur, că, prin de
finiție, un medic trebuie să se 
afle mereu lingă oameni, să-i 
asculte, să-i înțeleagă, să le dea 
un sfat pornit din fibrele inimii, 
să-i ajute chiar și altfel decît 
in mod obișnuit. Mulți vin la 
mine să mă întrebe către ce 
școli să-și îndrume feciorii, să-și 
spună păsurile, să arate tot ce 
îi frămintă, unii m-au rugat să 
le fiu mediator într-o serie de 
necazuri familiale. Sînt înde
letniciri pe care le fac cu plă
cere, din marea mea dragoste 
pentru oameni. Tocmai de a- 
ceea țin la viață, încerc să 
prelungesc, cît va fi posibil, e- 
xistența mea pe pămînt. Cum ? 
Am amintit mai înainte : prin- 
tr-un regim de viață (de odih
nă și de hrană) cumpătat, in 
cadrul căruia exercițiul fizic se 
integrează organic. Practic e- 
xerciții fizice dimineața, îna
inte de a pleca la spital, apoi 
în pauzele unor activități pro
fesionale. Le practic din con
vingere, considerînd că ele re
prezintă singura modalitate de 
a-ml menține și consolida să
nătatea, de a da corpului și spi
ritului un plus de robustețe în 
bătălia cu mediul, cu solici
tările tot mai mari ale epocii. 
Mișcarea, exercițiul fizic con
stituie cel mai de preț — și 
cel mai la îndemînă — medi
cament ce poate fi folosit în 
profilaxia naturală față de mulți 
binecunoscuți factori de risc, 
care ne amenință — vizibil sau 
perfid — in orice clipă. Este și 
ceea ce recomand neobosit tu
turor pacienților, copiilor, tine
retului, prietenilor : să-și im
pună, ZILNIC, o constantă igi
enă a mișcării, ceea ce presu
pune un efort nu prea mare de 
timp și de voință, dar cu fo
loase imense pentru individ și 
pentru societate.

Rezultate din etapa a VlII-a : 
masculin (seria I) : Oltul Sf. 
Gheorghe — Universitatea Bucu
rești 13—19 (7—11), Tractorul Bra
șov — Metalul Vaslui 24—18 (10— 
10) Petrolul - - • - - -
Ploiești 15—9
— Comerțul
(9—7) ; seria _
Mureș — Nitramonia Făgăraș 
11—14 (5—7), Sideful Jimbolia — 
Universitatea Craiova 12—15 
(5—5), H.C. Minaur II Bala Mare
— Timișul Lugoj 20—11 (6—7),
Metalul Hunedoara — Indepen
dența Sibiu 15—14 (10—7) ; femi
nin (seria I) : Textila Buhușl —

Teleajen — A.S.A. 
1 (8—4), C.S.U. Galați 

Constanța 18—11 
i a II-a : A.S.A. Tg. 
Nitramonia

ai IȚ/N AZi LA ORA 14, pe stadio- 
HUlW jvU| Progresul din Capitala 
are loc testul fizic pentru automebi- 

din Capitală • „RALIUL ASTRA", 
disputat în județul Sibiu, a revenit cu
plurilor I. Santa—M. Santa (Dacia Pi
tești) și E. Pauîiuc—P. Crețu (Cetate 
Deva) clasa Dacia, grupele I și II « 
LA BRĂILA, „RALIUL DUNĂRII DE 

cîștigat de S. Crețu— 
‘ Ialomița) 

F. Biboc—O. Herteanu 
Brașov) — 1100

LA TULCEA, pe 
Ciuperca, s-a 
șurat concursul 

cu „Cupa primăverii" pentru _____
și tineret. Clasament pe echipe : 1. 
C.S.Ș. Tulcea 130 p ,2. C.S.Ș. 2 Bucu
rești 115 o. 3. C.S.Ș. Găleți 107 p, 
4. C.S.Ș. Constanța 106 p etc. (P. 
COMȘA -coresp.).
TENIS DE 
MASA 
campionatului 
niori pe

LA BRĂILA,
JOS" a fost __ _
Gh. Mergeanu _ (Daaoblu 
— 1300 cmc ; ~ 
(Universitatea
CAIAC
CANOE

cmc. 
locul 

desfă- 
dotot 

Juniori

LA
s-au disputat 
trecerile 

republican 
echipe.

și juniorii aflați în evidența an
trenorilor lotului (Emil Frocopeț — 
fete și Farkaș Paneth — băieți) s-au 
Impus și de această dată, semn că 
pregătirile lor pentru campionatele 
europene se desfășoară cu seriozita
te. Clasamente : fete : 1. C.S. Arad, 
2. C.S.Ș. Slatina, 3. C.S.Ș. Craiova, 
4. C.S.M. Cluj-Napoca, 5. C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea, 6. Glorla-Șoimii I Buzău, 7. 
Comerțul Tg. Mureș 8. C.S.M. lași ; 
pe primele locuri în turneul >—14 : 
C.S.Ș. Viitorul Pitești, Metalurgistul 
Cugir și Politehnica București ; bă
ieți : 1. C.S.M. I Cluj-Napoca, 2. Glo- 
ria-Șoimiî Buzău, 3. Progresul Buc., 
4. Universitatea Craiova, 5. Voința

CLUJ-NAPOCA 
în- 

turukâ 
d« |u- 

Jun toacele

Rezultate j 
masculin : q 
mo Brăila 3 
Silvania ȘiiJ 
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eeava 3—1. I 
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3—2. Petrolul 
Iași 3—0, Mi 
Alumina OrJ 
Olimpia Ora 
Arad 3—1, d 
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—^^n diata

— ,1 
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Tg. Mureș 3 
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teștl — Cq 
Voința Crai 
Măgurele 3 
București — 
reștl 3—1. 
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T. Siriopol, 
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N. Marcu, V 
I. Ionescu. I. 
C. Toader, J
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ATÎT ÎN ATAC CÎT Șl ÎN APĂRARE
LA EXECUTAREA LOVITURILOR LIBERE

Ne-am propus, în ultimele 
două etape de campionat, să 
urmărim unul dintre cele mai 
importante aspecte ale jocului 
la momente fixe : executarea 
loviturilor libere din zona ve
cină suprafeței de pedeapsă. 
Subiectul acesta a fost inspirat, 
in bună măsură, și de unele 
slăbiciuni manifestate in evolu
ția echipei naționale și in re
centul meci cu Argentina, pier
dut, după cum se știe, cu 0—2, 
ambele goluri primite de Rădu- 
canu fiind urmarea transformă
rii directe sau indirecte a două 
lovituri libere din afara careu
lui de 16 m.

Abordînd o astfel de temă, 
nu ne-am limitat însă la a pri
vi lucrurile numai din punctul 
de vedere al erorilor de apă
rare care favorizează concreti
zarea unor execuții tehnice, la 
faze fixe, in gol. în această 
idee, obligați fiind a acorda a- 
ceeași atenție ambelor situații 
de bază ale jocului — atacul și 
apărarea — ne-am gîndit că 
este mai firesc, și în același 
timp mai instructiv, a analiza 
modul în care echipele și jucă
torii noștri divizionari A se 
comportă în dubla lor postură, 
de atacanți și apărători. Adică, 
in ce mod acționează cei care 
au de executat o lovitură li
beră in apropierea porții adver
se și care este reacția formației 
în defensivă ?

Mai înainte însă de a face 
loc considerațiilor de ordin teh
nic, să ne oprim puțin asupra 
cîtorva necesare elemente sta
tistice. Astfel in etapa a 24-a 
au fost acordate un număr de 
37 lovituri libere directe la dis
tanțe variind între 16—25 me
tri, din care au rezultat 3 goluri 
(Iordănescu și Kallo, In meciul 
Steaua — C. S. Tîrgoviște și

Florea, în partida F.C.M. Re
șița — Universitatea Craiova) , 
6 șuturi periculoase, care au 
pus în dificultate pe apărători , 
28 DE EXECUȚII FORMALE, 
în etapa a 25-a s-au acordat 
34 de lovituri libere directe din
tre care 2 au dus la marcarea 
de goluri : Dumitru, in meciul 
Olimpia — Steaua și Tătaru, în 
partida C. S. Tîrgoviște — Di
namo, 5 au creat probleme di
ficile apărătorilor adverși și 27 
s-au irosit în vînt. In total, în 
cele 18 partide ale etapelor a

24-a și a 25-a s-au acordat 71 
de lovituri libere s.oldate cu 5 
goluri, 11 șuturi periculoase și 
55 DE EXECUȚII FÂRA NICI 
UN GRAD DE PERICULOZI
TATE.

Și acum, cîteva succinte a- 
precieri și concluzii. Din punct 
de vedere al ATACULUI, cele 
cinci goluri Înscrise, 
tind un procent de 
Înseamnă mult prea 
tă de avantajul pe 
feră executarea unei 
bere de la marginea 
16 metri sau din

reprezen-
7 la iută, 
puțin fa- 

care îl o- 
lovituri U- 
careului de 
apropierea

acestuia. îngrijorător nl se pa
re însă și procentul de 15 la 
sută al celor 10 șuturi așa-zise 
periculoase, în comparație eu 
numărul celor 55 al nereușitelor 
(în procent : 78 la sută). Expli
cația unei astfel de situații nu 
este decit una singură : lipsa de 
exercițiu sau, mai exact spus,

LIPSA DE PREOCUPARE 
PENTRU EXECUTAREA LO
VITURILOR LIBERE CU ȘI 
FĂRĂ zid în antrena
mente. Există, desigur, și u- 
nele excepții în această pri
vință. Ne referim la echipe ca 
Sportul studențesc, Universita
tea Craiova sau C. S. Tîrgo
viște și la unii jucători ca : 
Dumitru, Iordănescu, Dobrin, 
Tătaru, Beldeanu, Dembrovs- 
chi, Romilă, Broșovschi. Cam 
aceiași pe care îi știm de mul
tă vreme, dar care manifestă, 
și ei, o relativă scădere de ran
dament în ultimul timp.

Din punct de vedere al APĂ
RĂRII : principala constatare, 
aceea a numărului mic de lo
vituri libere transformate in gol, 
nu trebuie să creeze iluzia că 
acesta ar fi efectul unor mă
suri eficace de protecție a pro
priei porți. Dimpotrivă, am pu
tea spune chiar că, în ciuda 
procentului redus de transfor
mare a loviturilor libere din 
afara careului de 16 m, echipe
le noastre divizionare, inclusiv 
cea reprezentativă, N-AU REU
ȘIT ÎNCĂ SA ELIMINE DIN 
MODUL LOR DE ACȚIUNE 
SUPERFICIALITATEA. în pri
mul rînd, ÎN ORGANIZAREA 
ZIDULUI SAU ÎN MARCAJUL 
JUCĂTORILOR care ar putea 
participa, eventual, la o com
binație tactică ocazionată de 
asemenea execuții.

Și aici, ca și in cazul nere- 
zolvării ,.momentului ofensiv", 
explicația este tot INSUFICI
ENȚA EXERCIȚIULUI, A 
PREGĂTIRII SPECIALE, LA 
OBIECT, și opțiunea jucători
lor pentru ceea ce oferă în- 
tîmplarea. Pentru că așa este 
mai comod în joc și în instru
ire.

Mihai IONESCU

MARTORI LA MECIURI-CHEIE“ DIVIZIA SECUNDA
9-3, 
Su- 
C.S. 

Or. Dr.
Jba Iulia 

TEROM 
oara — 
feminin : 
rtmctorul 
^amț — 
S. Zalău

— c.s.u. 
Sibiu — 
acia Pi- 
-a 1—3. 
aia Tr. 
ersitatea 
e Bucu- 
Medicina 
ondenți :
Ionescu, 

Vlad, 
C, Albu, 
. Costin,
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I
I
I
I
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0 LECȚIE “u putem trece ușor peste
kuv|i>.... replica neașteptat de slabă a

Intr-o Dartidă 1CLS u Galati — - ' jucătorilor de la Viitorul Vaslui, o „Paraua. Galați - (ormațle Bflată totr.o gituațle
tică ta clasament. Explicația ține, 
credem, de faptul că echipa din 
Vaslui are in componența el Ju
cători, pare-se, nelegați sufle
tește de echipă (ex-băcăuanli 
Volrner șl Duțan stat navetiști). 
Practic, numai juniorul Rău 
originar din Vaslui, iar slți 
jucători, Sandu și Stan, 
transferați de la echipe din 
dețul Vaslui de La Blrlad 
respectiv, Huși. Dar numai cu___
jucători atașați de culorile echi
pei locale este greu să alcătuiești 
o formație omogenă. Organele 
locale sportive, conducerea du
hului ar trebui să acorde mai 
multă atenție pregătirii și 
movării unor elemente 
Numai așa suporterii 
vor putea 
echipa lor.

teiul Se- 
g!r, a. 
9-14. pe
Craiova,

Chimia

I

Gloria Buzău) in care s-au in
terferat interesele a... trei echipe, 
partidă urmărită de aproximativ 
25 000 spectatori, cîștig de cauză 
au avut fotbaliștii buzoieni. Fără 
a minimaliza meritele liderului, 
trebuie spus că victoria lor a 
fost facilitată de prestația sub 
orice critică a studenților gălă- 
țeni care, mai ales după pauză, 
au făcut o simplă figurație! Am
biție cu care ne obișnuise fostă 
finalistă a „Cupei României" a 
fost realmente uitată la... ves
tiare. Portarul Tănase. fundașul 
Șarpe și mijlocașul Dobre — 
pînă acum oameni cu inimă de 
leu — au jucat duminică ca niște 
mielușel. ce-;i așteptau, parcă... 
obștescul sfirșit. La scorul de 
3—1 pentru Gloria (min. 75), fără 
măcar să-1 admonesteze, sâ le 
arunce cuvinte grele, spectatorii 
s-au ridicat și au părăsit ta tă
cere stadionul. O lecție din care 
au mult de Învățat fotbaliștii 
studenți gălățeni 1 (Telemac SI- 
RIOPOL).

VIITORUL VASLUIULUI STĂ

ofensiv. Nume care ar putea 
intra și ele In... vizorul selecțio
nerilor loturilor de tineret sau 
Olimpic. (St. TRANDAFIRESCU).

UN FAULT LA 2 MINUTE!

CEI DOI

este 
doi 

eînt
In
și, 

trei

pro- 
proprii. 

Viitorului 
cunoaște satisfacții eu 
(Gh. NERTEA).

„M" - NEVAZUȚI,
NECUNOSCUTI

Rareori nl s-a întîmplat să 
sistăm la un meci de fotbal 
care să se înregistreze 45 
faulturi și S jucători să fie 
vertizați (Frăplă, Lică — de

a-
In 
de

HERAS- 
desfășu- 
ai sezo- 

‘,;a Elec- 
: ctaso
(Electrica 
imarande 
t : Clau- 
i ; clasa 
(Electrica 
Cașerea- 
-cores-p.)

I
I
I
I

IN CREȘTEREA UNOR ELEMENTE 
LOCALE

Un meci (Viitorul Vaslui 
F.C.M. Galați) de care nu 
putea spune că antrenorul 
lățenllor Gh. Constantin nu _ . 
temut. Pînă la urmă însă tatîlni- 
rea a fost clștigată de o manie
ră categorică de formația de 
Ia Dunăre. Un 3—0 fără nici un 
fel de dubli, cu goluri clare, 
marcate în urma unor faze fru
mos concepute. Nu contestăm ta 
nici un fel succesul oaspeților.

s-ar 
gă
ina

PESTE HOTARE
DE TURISM CARPAȚI - BUCUREȘTI 

iția de excursii cu turiști români în 
județene de turism excursii în R. S. 
s-mană, R. P. Polonă și R. P. Chineză, 

de la 5 pînă la 17 zile, in func- 
țT or cuprinse în itinerare și de obiec- 
vizitate.
■aseului preferat vă puteți adresa ofi- 
ism cel mai apropiat de reședința dv. 
xursii cu turiști români în străinătate, 

str. Episcopiei nr. 2, telefon : 16.44.31. 
locurile la fiecare excursie sînt oferite 
în ordinea solicitărilor, se recomandă 

ctueze din timp.

Cu victoria obținută la Caret 
urmașii „șepcilor roșii" s-au În
scris cu mari șanse ta lupta pen
tru promovare ta Divizia A. Deși 
ttaăra echipă antrenată de P. 
Moldoveanu a avut scăderi de 
randament pe parcursul jocului 
— și din cauza terenului — ea a 
etalat totuși o concepție moder
nă de joc — mișcare continuă a 
Jucătorilor cu și fără balon, folo
sirea presingului, a pase! tari 
dtatr-o bucată — a avut, cum se 
spune, ținută, elan. Formației stu
dențești i-a dat ..aripi" șl mica 
galerie, purtînd Însemnele lui 
„U“, cu repertoriul el de săr
bătoare : Înainte de startul parti
dei le-a clntat favoriților „Gau- 
deamus lgltur". Iar In final — 
firesc — „mulți ani trăiască".

Din formația .,alb-negrilor“ — 
ta afara iui Cimpeanu II și a lui 
Vldican, ultimul cu nebănuite 
disponibilități de coordonator — 
am reținut pe fundașul central 
Moș și fundașul stingă I. Mure- 
șan. Primul, cu eleganța și deci
zia lui Apolzan. a jucat fără gre
șeală, al doilea (fostă extremă) a 
impresionat prin marcajul exact. 
Intervențiile sale sigure ta apă
rare ca și prin pronunțatul spirit

. . __ __Da
gazde. Savu, Basno șl Carabagcac 
— de la oaspeți) ! Acesta este 
bilanțul nedorit al partidei de la 
Slatina, dintre Dinamo și Chimia 
Km, Vîlcea. Dacă facem media, 
ajungem la un rezultat îngrijoră
tor ; un fault la două minute ! 
Au fost perioade de joc, mai a- 
ies In primul sfert de oră, cînd 
am notat nu mal puțin de 12 a- 
semenea neregularitătl jucătorii 
oelor două formații plătindu-șl 
vechi „polițe". In aceste condiții, 
se impunea ca arbitrul loan Rus 
(Tg. Mureș) să fie mai intransi
gent, să curme tacă de la Înce
put aceste infracțiuni. Dar nu a 
făcut-o și, astfel, calitatea par
tidei a avut de suferit. Arbitrul 
a mal greșit și in min. 29. clnd 
gazdele au marcat al doilea gol. 
După părerea noastră, golul nu 
trebuia validat fiind precedat de 
un fault clar ia portar. Dar și 
„tușlerul" T. Crucea nu (Tecuci), 
care a mal greșit de cîteva ori. 
a „închis" ochii. (V. IORDACHE)

ȘTIR /...

Pînă la sfîrțltul acestei 
luni, patinoarul .,23 Au
gust" din Capitală va fi 
pus la dispoziția publicu
lui ta zilele de 20, 22 apri
lie (orele 17—19). 23 aprilie 
(orele 10—12) și 30 aprilie 
(orele 10—12 și 17—19).

scos din „ll“-Ie de bază. De 
ce 7 Pentru că alterna una 
caldă, cu una rece, un meci 
foarte bun cu unul catastro
fal. S-a format un alt cuplu 
de fundași centrali, cuplul 
Grigore — Cazan, doi oa
meni serioși, doi jucători pe 
care poți conta meci de 
meci, nu azi — da, mîine — 
nu. Răducanu a prins și el 
„ultimul tren" pentru că s-a 
apucat foarte 
muncă, fiind 
reselecționat 
României.

încet — dar sigur — Spor
tul studențesc și-a creat o 
nouă și puternică 
morală

Punct Ut fii & / I

CUM SE CIȘTIGA UN NUME
Mircea Rădulescu. Un an

trenor tînăr, printre alte 
zeci de antrenori, care se o- 
cupa de copii, de juniori, un 
tehnician despre care se 
cam știa că a fost, acum 
cîțiva ani, un fundaș stingă 
destul de bun în Divizia B, 
la Știința București. Mircea 
Rădulescu, să ne ierte, a 
fost pînă acum cîteva luni 
ceea ce se cheamă un tipic 
antrenor fără nume, fără 
cotă, unul dintre cei mulți... 
Nu pretindem că astăzi an
trenorul Sportului studențesc 
a ajuns un „cap de afiș", 
departe de noi asemenea 
exagerări, dar susținem că 
apariția echipei pe care o 
antrenează (îm
preună cu Viorel 
Kraus) pe primul
loc al campionatului l-a adus, 
prin forța lucrurilor, și pe 
el la marginea rampei, 
putea spune, poate, 
Sportul ar fi urcat și 
îndrumarea lui Mircea 
dulescu, dar asta ar fi un 
fals și o mare nedreptate. 
Nu vrem să facem din an
trenorul Sportului un erou, 
dar vrem să arătăm că ho- 
tărîrile acestui „tînăr ano
nim" au avut o mare, poate 
chiar covirșitoare influență 
asupra clădirii echipei de 
astăzi. Recunoscută prin la
bilitatea sa, datorată adese
ori formei prea fluctuante și 
capricioase a lui Răducanu 
sau Ciugarin, echipa studen
ților bucureșteni a intrat 
din toamna trecută intr-un 
regim de lucru fără compro
misuri, indiferent de „vede
ta" care era în cauză. Rădu
canu cel șugubăț, interna
ționalul care lua goluri de 
la 30 de metri la Ploiești 
fără să clipească, a fost in
vitat pe tușă. Ciugarin, cel 
mai bun fundaș al Sportului, 
candidat și el la un loc în 
lotul reprezentativ, a fost

S-ar 
că 

fără 
Ră-

temeinic de 
nu întimplător 
și în echipa

structură
(unul din obiectivele 

colectivului de teh
nicieni) în care pi
oni de bază sînt, 

de fundași, Chihaia, 
Ionescu, Aurică 
jucător care în

alături 
Octavian 
Rădulescu, 
ultimele luni a înflorit pur 
și simplu sub ochii noștri. 
Dar marea vedetă a echi
pei a ajuns ECHIPA ! Și 
aici, primul merit îl are, in
contestabil, antrenorul Mir
cea Rădulescu. Fără să se 
plîngă, ca alți confrați de ai 
săi, de necazurile inerente 
ale fotbalului, de autoritate 
subminată de alții, de influ
ențe nedorite etc., tînărul 
și „anonimul" Mircea Rădu
lescu a muncit in tăcere, 
ambițios, înverșunat, neclin
tit, a luat decizii de mare 
răspundere, pe care nu știm 
cîți alți antrenori, cu firmă, 
le-ar fi luat, a mers ferm pe 
calea pe care și-a ales-o.

Primele rezultate se văd. 
Chiar dacă nu va cîștiga ti
tlul, Sportul studențesc a 
ajuns azi o adevărată echi
pă. Iar 
de ieri 
nume, 
lucru ?

anonimul ei antrenor 
și-a cîștigat azi un 
Credeți că e puțin 

Noi credem că nu.

Marius POPESCU

SECVENJE DIN DIVIZIA C
• Unii joacă In „10" pentru că no au juniori! • Un șofer 
amendat (pe stadion) cu 1000 de lei • In seria a Vl-a.

„cap la cap"trei echipe
Din etapa a XXl-a a Diviziei C 

am desprins cîteva aspecte inte
resante i

• In partida dintre Minerul Ro- 
vinari șl Dierna Orșova (seria a 
VH-a). disputată la Tg. Jiu s-a 
Înregistrat un fapt puțin obișnuit: 
Minerul a Început și a terminat 
meciul in 10 oameni ! Motivul : 
au a avut... juniorul prevăzut de 
regulamentul competiției. Deși 
handicapați, fotbaliștii de la Ro- 
vlnari au cîștigat cu 1—0. dar 
„penuria de tineret" ia Minerul 
Rovinari ar trebui să dea de gta- 
dit conducerii echipei 1

trei protagoniste Viitorul Sooml- 
eeștl, Progresul Corabia (fost li
der timp de 13 etape) și Flacăra 
Moreni — au același număr de 
puncte (cite 29) : Viitorul a jucat 
deja cu Progresul (1—0) și eu 
Flacăra (2—3). Duminică este 
programat „derby"-ul dintre Fla
căra ți Progresul, lnvingătoarea 
urmînd să rămînă In cursa pen
tru șefia serie! (T.R.).

LOTO-PRDNOSPORT INFORMEAZĂ
duminica

• După terminarea Jocului de 
la Timișoara, dintre Electromotor 
șl Vulturii textila Lugoj (0—0), un 
huligan a sărit la unul dintre ar
bitrii de tușă și l-a lovit cu o 
sticlă. Autorul acestui fapt con
damnabil a fost prins pe loc de 
spectatori, adevărațl suporteri al 
echipei timișorene, și predat or
ganelor de ordine. După cum ne 
transmite corespondentul nostru, 
șt. Marton, autorul acestei grave 
infracțiuni se numește GHEOR- 
GHE BALTANOIU și este șofer 
Ia LILA. nr. 13 Timișoara. Pe 
baza art. 2 din decretul nr. 153, 
Gh. B, a fost amendat cu 1000 
de lei (nr. bltndă pedeapsă!!!). 
Să sperăm că gestul lui nesăbuit 
va ti discutat și In colectivul din 
care tace parte.

• Pasionanta dispută din frun
tea seriei a Vl-a continuă. Cele

ȘTIRI • •• ȘTIRI...

J3apnlie 1978
tragere excepțională

PRONO-
EXPRES

• ARBITRII OPTIMILOR
PE1 ROMÂNIEI' --------
(rolul Ploiești : 
— C. Raica ' “ 
București)

Steaua —
CHILIBAR 
descu (Galați) 
(Tecuci)

Universitatea Craiova 
sirmei C. Turzii : M. 
(Suceava) — N. Lambru și Fr, 
Nasuto (ambii din Rm. Vîlcea)

S.C. Bacău — F.C. Argeș : T. 
BALANOVICI (Tașl) — I. B-raun 
și C. Teodorescu (ambii din 
Buzău)

F.C. Corvlnul — F.C. Olimpia : 
N. RAAB (CImpla Turzii) — T. 
Gaboș (Cluj-Napoca) șl A. Hîtra 
(Gherla)

Dinamo — F.C. Constanța : O. 
ANDERCO (Satu Mare) — P. Că
priță și T. Podaru (ambii din 
Brăila)

F.C. Bihor — F.C.M. Galați : 
GEORGESCU — T. Istrate și 
Isăcescu (toți din București)

Politehnica Timișoara — F. 
Brăila : GH. RACZ — R. 
trescu și Gh. Ionescu (toți din 
Brașov)

_,CU-
U.T-A. — pe-

C. DINULESCU 
și N. Suciu (toți din

Politehnica 
(Pitești) - 

și T.

Iași : L 
V. Paln- 
Cruceanu

- InJ.
FEDIUC

N. 
D.

C. 
Pe-

• DUMINICA, IN CAPITALA 
sini programate două tntîlniri in 
cadrul etapei a 26-a a Diviziei A. 
Meciul Dinamo — F.C. Constanța 
va avea loc pe stadionul Dinamo, 
cu Începere de la ora 16,30 (in 
deschidere, de la ora 14.45, In- 
tllnirea echipelor de Juniori), iar 
partida Steaua — Sportul studen
țesc. pe stadionul Steaua tot de 
la ora 16,30 (In deschidere, de la 
ora 14,45, se intllnesc formațiile 
de juniori)

Salonul filatelic 
de primăvară al 

revistei „SAPTAMINA" 
organizat în colaborare cu 

Filiala A.F.R. București _ și 
cu sprijinul editurii „Scîn- 
teia" va putea fi vizionat 
zilnic, intre 21—28 aprilie 
1978, in holul Sălii mici * 
Teatrului Național și in sala 
Filialei A.F.R. București, 
din str. 13 Decembrie nr. 19.

Vi se oferă un nou prilej de a 
obține :
• autoturisme „Dacia 1300“ e 

ciștiguri în bani — de valoare 
fixă : 50 000 Iei sau la alegere o 
excursie dublă în U.R.S.S. — Fin
landa sau R.P. Ungară — Austria 
sau R.D. Germană și diferența în 
numerar ; 15 000 lei sau la ale
gere o excursie în U.R.S.S. — Fin
landa sau R.P. Ungară — Austria 
(de cîte un loc) sau R.D. Ger
mană (de două locuri) și dife
rența In numerar — și de valoa
re variabilă.

La cele 8 extrageri repartizate 
în 2 faze se extrag în total 44 
de numere. Puteți participa pe 
bilete de 6 și 15 lei varianta sim
plă. Biletele de 15 lei iau parte 
la toate extragerile.

REȚINEȚI ! Biletele se pot 
procura pînă sîmbătă 22 aprilie 
a-c.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
▼a fi transmisă la televiziune în 
pauza meciului de fotbal U.T.A. — 
Petrolul din optimile de finală 
ale „Cupei României4*.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 APRILIE 
1978

Categoria 1 (13 rezultate) : 96,50 
variante a 1.791 lei

Categoria a 2-a (12 rezultate) r 
2.264,50 variante a 178 lei.

Cîștigul de categoria a 3-a fiind 
sub plafonul minim de 40 lei, 
fondul acestei categorii conform 
regulamentului a fost atribuit 
celorlalte două categorii (1 și 2)*.



in campionatele internaționale de tenis

TOȚI FAVORIȚII RÂMÎN ÎN CURSĂ
Aproape 10 ore de întrecere 

și un total de 33 de meciuri, 
disputate ieri, au redus de la 
67 la 32 numărul competitorilor 
care asaltează titlurile de sim
plu din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale țării 
noastre. Triere importantă, care 
aduce acum un lot select de ju
cători și jucătoare la startul 
celui de al doilea tur, al opti
milor de finală. Toți favoriții 
(oficiali sau previzibili) rămîn 
în cursă, nici o surpriză deose
bită nefăcindu-și loc în rîndul 
rezultatelor acestei prime zile. 
Afară doar, poate, de replica 
minoră a unora dintre invitații 
noștri, care au dispărut de pe 
tablou la prima încrucișare de 
spadă cu gazdele. Dar Emm
rich, Laszlo, Petrov și Navratil 
au rezistat asaltului, calificîn- 
du-se cu suficientă prestanță 
pentru a promite întilniri echi
librate cu jucătorii români, în 
zilele următoare.

La fete, succese similare a- 
parțin tinerelor Camelia Chiri
ac, Marilena Totoran și Cos- 
mina Popescu, dar am remarca 
și rezistența depusă de Lumini
ța Sălăjan în fața jucătoarei 
din R. D. Germană, Christine 
Schultz. Principalele concurente 
iau startul azi, direct în turul

REZULTATELE PRIMEI ZILE
SIMPLU BĂRBAȚI, tur preliminar : L. Bucur — D. Bucătaru 

6—1, 6—2 ; D. Nemeș — S. Nisiparu 6—2, 6—3 ; A. Leonte — R. 
Bădin 1—6, 7—6, 6—1 ; C. Dumitrescu — O. Pavel 7—5, 7—5 ; C. 
Curcă — E. Pană 6—3, 6—4 ; B. Almăjan — FI. Niță 6—2, 6—3; 
S. Niculescu — L. Țiței 6—2, 6—3 ; turul I : Th. Emmrich 
(R.D.G.) — O. Vîlcioiu 6—0, 6—4 ; S. Mureșan — L. Bucur 6—2, 
6—2; M. Mîrza — Z. Rode (Polonia) 6—1, 6—4 ; D. Nemeș — S. 
Farid (Sudan) 6—2, 6—1 ; L. Petrov (Bulgaria) — A. Viziru 6—2, 
6—3 ; Tr. Marcu — A. Leonte 6—3, 6—3 ; FI. Segărceanu 
Sziraky (Ungaria) 6—3, 6—4 ; J. Navratil (Cehoslovacia) — M. 
Tăbăraș 6—3, 6—4 ; D. Kulhaj (Cehosl.) — I. Kerekes 6—7, 6—3, 
6—0 ; A. Dirzu — C. Dumitrescu 7—5, 7—€ ; C. Curcă — T. Ar
nold (R.D.G.) 6—1, 6—3 ; J. Bircu — S. Velev (Bulg.) 6—2, 6—3;
B. Almăjan — Z. Gorczak (Pol.) 6—2, 6—4 ; B. Laszlo (Ung.) —
C. Popovici 6—2, 6—2 ; S. Niculescu — M. Omer (Sudan) 6—4, 
6—2 ; D. Hărădău — A. Silto 6—3, 6—3.

SIMPLU FEMEI, turul I : P. Kajetanowlcz (Pol.) — S. Nun- 
weiler 6—0, 6—2 ; V. Balaj — E. Popescu 6—4, 6—7, 6—-3 ; C. 
Chiriac — J. Staboszewska (Pol.) 6—1, 6—2 ; J. Szdreny (Ung.) 
— M. Hadgiu 6—3, 6—3 ; M. Totoran — K. Fodor (Ung.) 6—4, 
6—2 ; L. Romanov — M. Dimitriu 6—0, 6—1 ; K. Skronska (Ce
hosl.) — c. Cazacliu 6—1, 6—o ; C. Popescu — M. Tomova 
(Bulg.) 6—4, 6—3 ; C. Schultz (R.D.G.) — L. Sălăjan 7—6, 6—2 ; 
E. Trifu — L. Griinberg 6—3, 6—1.

doi, cînd vom vedea evoluînd 
pe multiplele noastre campioa
ne Virginia Ruzici, Florența Mi
hai și Mariana Simionescu, a- 
lături de tinăra jucătoare ceho
slovacă Lea Flchova, cotată nr. 
4 în tabelul probei, dar și în 
clasamentul țării sale.

Astăzi, pe terenurile din par
cul sportiv Progresul, progra
mul începe la ora 9 și se des
fășoară în continuare. Se dispu
tă turul doi la simplu masculin

A XXI-a ediție a „internaționalelor" de gimnastica

SPORTIVI Șl SPORTIVI DE FRUNTE Al ȚĂRII, 
ÎN ÎNTRECERE PENTRU TOCURILE ERUNTAȘE
Avem toate motivele să apre

ciem că cea de-a XXI-a ediție 
a Campionatelor internaționale 
ale României va înscrie noi și 
prestigioase succese în palma
resul gimnastelor și gimnaștilor 
noștri, care vor fi prezenți cu 
loturi valoroase atît în întrece
rea feminină, cit și în cea mas
culină. Biroul federației noas
tre de specialitate a hotărît ca 
la concursul de la Bacău (pro
gramat — după cum am mai 
anunțat — la finele acestei 
săptămîni) să alinieze 8 gim
naste și 9 gimnaști, componenți 
ai loturilor reprezentative.

Astfel, în întrecerea feminină 
vor lua startul Marilena Neac- 
șu, Anca Grigoraș, Gabriela 
Trușcă, Dumitrița Turner, An
gela Bratu, Carmen Savu, Mi- 
rela Oancea și Rodica Dunca. 
Primele trei sportive fac parte 
de mai multă vreme din lotu
rile reprezentative și au fost 
în nenumărate rinduri selecțio
nate în sextetul de bază al țării. 
Marilena Neacșu pare să se 
afle într-o formă sportivă deo
sebită, dacă avem în vedere că, 
recent, la Londra, într-o com
panie selectă, a ocupat locul 
doi în „Turneul campionilor", 
învingîndu-le, între altele, pe 
Vera Cerna, cea mai bună gim
nastă a Cehoslovaciei la aceas
tă oră, pe Silvia Hindorff, ma
rea speranță a gimnasticii din

R.D. Germană, pe sovietica 
Svetlana Agapova și pe Eva 
Ovari din R.P. Ungară. Anca 
Grigoraș a evoluat săptămîna 
trecută la Liubliana, unde și-a 
probat din plin atît binecuno
scutele ei calități de concurentă 
cit și pregătirea efectuată în 
ultimele luni. O formă remar
cabilă a dovedit la ultima ei 
apariție publică și campioana 
de junioare a țării, Dumitrița 
Turner, învingătoare în finalele 
campionatelor școlare desfășu
rate în Capitală. Angela Bratu, 
Carmen Savu, Mirela Oanoea 
și Rodica Dunca se află la de
butul lor într-o mare competi
ție internațională și ne amin
tim că, acum cinci ani, Nadia 
Comăneci, pe atunci în vîrstă 
de numai 11 ani și jumătate, 
cucerea toate cele cinci locuri 
I în Campionatele internațio
nale ale României ! Iată de ce 
așteptăm performanțe și rezul
tate mari și de la „noul val* 
al gimnasticii noastre feminine.

La masculin, lotul nostru este 
prezent în totalitate, în frunte 
cu Dan Grecu și Sorin Cepoi, 
campionii absoluți ai țării pe 
anul 1977, cărora li se alătură 
alți sportivi de recunoscută va
loare : Nicolae Oprescu, Ion 
Checicheș, Aurelian Georgescu, 
Li viu Mazilu, Radu Branea, Ga
briel Popescu și Romulus Bucu- 
roiu.

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

o frumoasă boltă, detașează e- 
chipa noastră : 3—1. De Magis- 
tris și echipa sa nu se dau 
bătuți, același Schervan a fost 
eliminat a treia oară și Si- 
meoni a redus din handicap, 
pentru ca în repriza a treia 
scorul să ajungă egal : 3—3 (De 
Magislris din 4 m). Din acest

R\\\\\\\\\\\\\\Vâ
PROGRAMUL DE AZI : de la 

ora 10 : România A — România 
B, Ungaria — Bulgaria, Iugo
slavia — Italia, de la ora 17,30 : 
Iugoslavia — România B, Un
garia — Italia, România — Bul
garia.

\\\\\\\\\\\\\\\V 
moment în bazin nu a mai 
existat decît o singură echipă. 
Românii s-au dezlănțuit real
mente, tăind orice posibilitate 
de replică italienilor și, deși 
s-au aflat de șase ori în infe
rioritate (au beneficiat doar de 
patru superiorități), reprezen
tanții țării noastre au realizat 
două goluri unul mai frumos 
decit celălalt : Slavei (4—3),
Răducanu (5—3). La acest scor, 
portarul Spînu a fost eliminat, 
dar am rezistat, și apoi Viorel

Rus a înscris un gol rarisim, a- 
nulat in mod inexplicabil de 
arbitrul Rașmajdan. Și in con
tinuare, spectatorii au putut a- 
plauda frumoasele combinații 
ale echipei favorite, încheiate 
cu goluri spectaculoase, realiza
te de Rus, Răducanu și Claudiu 
Rusu. Beneficiind de superiori
tățile de care am amintit, ca și 
de o altă lovitură de la 4 m., 
oaspeții nu au putut decit să 
reducă din handicap (De Ma- 
gistris de 2 ori și Ferri), recu- 
noscînd în final în mod sportiv 
superioritatea românilor. A- 
ceastă frumoasă partidă a fost 
condusă cu unele greșeli de 
Rașmajdan (U.R.S.S.) și Angella 
(Franța).

într-o altă partidă, România 
B și Bulgaria au terminat la 
egalitate : 6—6 (1—2, 4—1, 0—2,
1— 1). Au marcat Munteanu 2, 
Mirea 2, Gyarfas și Ilie Gheor- 
ghe, respectiv Gheorghiev 3, 
Gadgev 2, Kiriakov. Au arbitrat 
Timoc (România) și Tomov 
(Bulgaria).

în ultimul meci al serii : Un
garia — Iugoslavia 6—6 (1—2,
2— 0, 2—0, 1—4). Au marcat Bu- 
davany 2, Somossy 2, Csapo și 
Heltay, respectiv Trifunovici 3, 
Popovici 2 și Galjas. Au arbi
trat Alan (R.F.G.) și Gose (O- 
landa).

L.

și feminin, urmat de primele 
partide din cadrul probelor de 
dublu.

Radu VOIA

LUPTĂTORI DIN PESTE 20 DE ȚĂRI 
LA „EUROPENELE" DE GRECO-ROMANE 
9 Delegația noastră pleacă astăzi spre oslo

Pregătirile luptătorilor frun
tași din Europa în vederea par
ticipării la campionatele conti
nentale de la Oslo s-au înche
iat

în informațiile primite din 
partea organizatorilor, se apre
ciază că la startul acestei com
petiții vor fi prezenți luptători 
din peste 20 de țări, în rindul 
cărora se vor număra principa
lele forțe ale luptelor greco- 
romane din Europa : Bulgaria, 
Cehoslovacia, Finlanda, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, 
România, Suedia, Ungaria și 
U.R.S.S.

întrecerile vor avea loc la 
Ekeberg Idrettshall, arenă care 
poate găzdui 3000 de spectatori.

Meciurile din cadrul tururilor 
eliminatorii se vor disputa pe 
patru saltele, iar în ziua fina
lelor (în funcție de numărul 
partidelor), întîlnirile se vor 
consuma numai pe una sau 
două saltele. Primele meciuri

sînt programate vineri de la 
ora 11 (ora locală), iar ultima 
reuniune va avea loc duminică, 
de la ora 16 (ora Bucureștiu- 
lui).

La ora cind apar aceste rin
duri, reprezentanții României la 
competiția continentală se pre
gătesc de plecarea spre Oslo. 
Vor face parte din echipă ur
mătorii sportivi, în ordinea ca
tegoriilor : Constantin Alexan
dra, Nicu Gingă, Mihai Rotilă. 
Ion Păun, Ștefan Rusu, Gheor- 
ghe Ciobotaru, Ion Draica, Pe
tre Dicu, Ivan Savin și Roman 
Codreanu. Sportivii români vor 
fi însoțiți de antrenorii Nicolae 
Pavel și Simion Popescu. An
trenorul emerit Ion Corneanu 
va fi prezent în calitate de re
prezentant al F.I.L.A. Ca arbi
tri au fost desemnați Ion Cer
nea și Gheorghe Marton.

Mihai TRANCA

UNGARIA REVINE DUPĂ 12 ANI

ÎN TURNEUL FINAL AL C. M.
După efectuarea tragerii la 

sorți a grupelor turneului final 
al C.M., cei doi conducători ai 
fotbalului ungar aflați la Bue
nos Aires — Istvân Kutas, pre
ședintele federației, și Lajos 
Baroti, antrenorul principal al 
reprezentativei — au exclamat: 
„Aceasta este groapa leilor*, 
într-adevăr, o grupă formată 
din Argentina, Italia, Franța și 
Ungaria este deosebit de echi
librată și nimeni nu ar putea 
da un pronostic exact asupra 
primelor două clasate.

De aproape trei ani de 
cînd Baroti a revenit la 
cîrma naționalei, fotbalul ungar 
a obținut cîteva rezultate bune, 
rcafirmîndu-se pe plan inter
național. Anul trecut, din cele 
15 partide, prima echipă a cîș- 
tigat 9, a pierdut și a terminat 
la egalitate cite 3, realizînd un 
golaveraj de 33—20. Astfel, se
lecționata Ungariei revine în 
arena turneelor finale după o 
absență de 12 ani.

Este greu de făcut o compa
rație între echipa de azi și cea 
calificată în 1954 în finala de 
la Berna, cînd în componența 
„ll“-lui ungar figurau cîteva 
elemente de o excepțională cla
să internațională. Dar se poate 
spune că actuala formație 
se impune prin omogenitate, 
pregătire fizică, ritmul susținut 
în care joacă. Baroti insistă a- 
supra pregătirii fizice intense, 
care se desăvîrșește îndeosebi 
prin meciurile de campionat. 
Iată de ce — fapt unic in is
toria fotbalului ungar — re
turul campionatului a progra
mat cite două etape pe săptă- 
mînă (miercuri și sîmbătă). 
Astfel, la 22 aprilie, campio
natul se va încheia, după care 
va urma o pregătire în comun, 
iar după 15 mai programul va 
cuprinde cîteva partide amica
le cu echipe de club din R.F. 
Germania, la 24 mai un meci 
cu Anglia, la Londra, și un joc 
în Franța cu Sochaux. La 28 
mai, lotul va pleca spre Buenos 
Aires.

Deocamdată, din lotul lărgit, 
selecționat de Baroti, fac parte 
40 de jucători, dintre care 22 
vor fi reținuți pentru „El Mun
dial". Este greu de prevăzut de 
pe acum care vor fi aceștia, 
dar, dacă între timp nu inter-

vin unele accidentări sau ieșiri 
neașteptate din formă, Baroti 
contează pe cîțiva jucători de 
bază, ca decanul de vîrstă Fa- 
zekas, mezinul lotului Torocsik, 
pe impetuoșii fundași Martos, 
Kereki, mijlocașii și atacanțil 
Nyilasi, Pinter, VâradI, precum 
și pe portarul Gujdăr.

într-o emisiune a televi
ziunii au fost prezenți Faze- 
kas, Gujdăr și Văradi. Primul 
a declarat că „Argentina est» 
adversarul cei mai periculos, 
mai cu seamă că în urmă eu 
un an ea ne-a învins cu 5—1 
la Buenos Aires", portarul 
Gujdăr a spus că „Italia este 
adversarul cel mai dificil", iar 
Văradi, posesorul „ghetei de 
argint* în 1977, a afirmat că 
„Franfa poate furniza cea mai 
mare surpriză*™ Ceea ce l-a 
determinat pe reporterul tele
viziunii să afirme în concluzie 
că grupa 1 este poate, singura 
cu... 4 favorite !

ȘTIRI
AZI. pe stadionul „Wembley* 

din Londra, se va desfășura în- 
tîlnirea dintre echipa Angliei șl 
selecționata Braziliei, aflată in 
turneu In Europa. Meciul suscit* 
un mare interes, toate cele 92 50t 
bilete puse In vînzare fiind epui
zate.

Tot astăzi sînt programate in- 
tflnirile Suedia — R.F. Germa
nia, R.D. Germană — Belgia șl 
Irlanda — Țara Galilor.

FEDERAȚIA poloneză de spe
cialitate a selecționat un lot lărgit 
de 40 jucători din care va fi al
cătuită echipa pentru turneul fi
nal al C.M. Din lot fac parte, 
printre alții, cunoseuții fotbaliști 
Tomaszewski (portar) ; Gorgon, 
Zmuda, Szymanowski (fundași) ; 
Deyna. Boniek. Kupcewicz (mij
locași) ; Lato, Lubanski, Szarmach 
și Kusto (atacanți).

ANTRENORUL echipei Argen
tinei, Cesar Menotti. a prezentat 
lista de 40 de jucători ce va fl 
înaintată la F.I.F.A. In acx'st lot 
lărgit, din care vor fi aleși în 
cele din urmă 22 de jucători, 
figurează și fotbaliști de valoare 
aflați actualmente la cluburi 
străine, cum ar fi Osvaldo Piazza 
(St. Etienne) și Mario Kemnea 
(Valencia). în cadrul pregătirilor 
pentru C.M. echipa reprezentati
vă a Argentinei susține azi un 
joc amical cu Irlanda, la Buenos 
Aires.

»\\\\\\\\\\\\\\^^
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...SCAMATORII
Scriam — mai de mult — tot la aceasta rubrică, despre „făcătorii 

de minuni* care au pătruns m ultima vreme fl pe târimuî sportului, 
operînd cu succes mai ales prin lumea agitată fi plină de contraste 
a fotbalului. Aci au un torg ci mp de acțiune tot felul de „magicieni**, 
unii chior din rindurile mîouitorrtor condeiului, capabili să execute 
numere de „prestidigitație** încerc înd să transforme ceea ce este alb 
in negru sau invers.

Dintre aceste numere de „soamcrtorie* pub!8cîstîcâ, unul ne-a atras 
atenția in mod deosebit. Poate fi pentru câ se referea la populara 
echipă de fotbal a Braziliei. Incercind sâ explice declinul fotbalului 
„cariocas**, corespondentul k> Rio de Janeiro ol unor publicații sportive 
pariziene execută, sincer vorbind, destui de sting aci, un număr de 
scamatorie ziaristică. El pune scăderea valorică a fotbaliștilor brazi
lieni, oare, zice-se, nu moi au harul dinainte, pe seama cui crede# ? 
Pe seama dezvoltării industriale a acestei țâri I Acum, tineretul lucrează 
pe șantiere, te fabrici sau in uzine. Fotbal, ni se spune, nu mori are 
cine juca. Adică, vedeți dumneavoastră stimați cititori, dezvolțindu-se 
industria, tinerH nu-și mai pierd timpul pe imensele și însoritele plaje 
ale oceanului, încing înd renumitele „pelado” (un fel de miuțe de-a le 
noastre...), unde 
brazilieni.

In mod logic, 
o altă concluzie 
slabe la fotbal._________
nM Sovietice, Angliei, Suediei, Cehoslovaciei sau R.D. Germane — ea 
sâ luăm door cîteva exemple — or trebui sâ se afle pe uftimele 
locuri ale clasamentelor marilor competiții...

Sâ fim serioși I Cauzele regresului fotbalului bnozifian (dacă un 
asemenea regres există realmente vom vedea în curind Io turneul 
final ai C.M.) este bine sâ fie căutate în altâ parte. Avem convinge
rea oâ ta țora fui Pile fi a celor trei titluri mondiale sînt tehnicieni 
pricepuți core pot câuta nu numai explicațiile reale, concrete ale 
unul asemenea nedorit fenomen, cf fi căile de rezolvare a acestuia, 
la old un caz. Insă, prin... scamatorU I

Călin ANTONESCU

au crescut și s-ou format marii jucători de forixri

un asemenea raționament duoe, mai departe, la 
: țările puternic industrializate trebuie sâ fie foarte 
Cu alte cuvinte, selecționatele R.F. Germania, Uniu-

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
ECHIPA FEMININĂ DE 

FLORETA a țării noastre (Mar
cela Moldovan, Viorica Țurcan, 
Magdalena Chezan și Adriana 
Dragomir) s-a clasat pe locul 
secund în marele concurs in
ternațional de la Minsk (19 e- 
chipe din 10 țări). După ce a 
învins cu același scor (9—4) echi
pa Moscovei și pe aceea a R.F.G., 
selecționata noastră a cedat în 
finală la reprezentativa R.S.S. 
Bieloruse cu 3—9. De notat că 
Marcela Moldovan a obținut o 
prețioasă victorie la multipla 
campioană mondială și olimpică 
Elena Belova.

ÎN CURSA DE 22 DE KM, 
pe șosea, de la Milano, Ilie 
Floroiu s-a clasat pe locul III

cu lh 05:30,0, victoria revenind 
italianului Franco Fava in lh 
04:37,0.

ÎN CONCURSUL DE ȘAH 
DE LA BUDAPESTA, Marga
reta Mureșan a remizat în run
da a 5-a cu Macek (Iugoslavia), 
în clasament, conduce Veroczi 
(Ungaria)—4 p, urmată de Mu
reșan, Ciburdanidze (U.R.S.S.), 
Eretova (Cehoslovacia), Ivanka 
(Ungaria) și Worch (R.D.G.) — 
3’/, p.

DUPĂ 4 RUNDE, ÎN TUR
NEUL DE ȘAH DE LA LODZ 
conduc Ivkov (Iugoslavia) și Ki
rov (Bulgaria), Lengyel și P. 
Lukacs (Ungaria), Espig (R.D.G.) 
— 2'h P, urmați de Th. Ghițes- 
cu (România) — 2 p (1).

2
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TELEX
ATLETISM , La Tuscaloea 

(Alabama) : 400 m — Smith 44,73; 
100 m — Glance 10,17 • In con
cursul de la Frankenberg (R.F.G.), 
L. Fleschen a stabilit cea mat 
bună performanță mondială la 25 
km : lh 13:57,8 • A 82-a ediție a 
maratonului de la Boston (4006 
de concurent! din Z7 de țări) a 
revenit americanului Bin Rod
gers Sn 2h 10:13,0.

HOCHEI • Pregătiri pentru 
grupa A a C.M. : R.F.G. — Ceho
slovacia B 0—1 șl 2—2. Ambele 
jocuri au avut loc la FCssen 
(R.F.G.).

TENIS • A început turneul de 
Ta Houston : Rose wall — Fibak 
7—5. 6—7. 6—2. Gottfried — Duprt 
4—6 6—1. 6—2, Okker — Leonard
6—0, 6—1. Stockton — 3. Llovd 
6—3. 6—0 • Turneu demonstrativ 
la Copenhaga : Gerulaitis — Vflaa 
6—2, 6—1, Borg — Cox 7—5. 6—1
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