
PODIUMUL DE PREMIERE - 
LA LOC DE CINSTE, 

CHIAR ÎN CENTRUL ORAȘULUI
Orașul Caransebeș a trăit du

minică o mare sărbătoare spor
tivă a tineretului, prilejuită de 
faza pe județul Caraș-Severin 
a „Crosului tineretului" și „Cro
sului pionierilor", desfășurată în 
localitate. Sub conducerea Co
mitetului orășenesc de partid, 
organele locale cu răspunderi și 
atribuții în sport au asigurat o 
organizare ireproșabilă celor 900 
de participant la întrecere. 
După o frumoasă paradă spor
tivă, care a străbătut, în sune
tele fanfarei orășenești, princi
palele 
voazat 
startul 
vîrstă,

străzi, din centru — pa- 
sărbătorește — s-a dat 
în cele cinci categorii de 

separat pentru fete și

băieți. Un numeros public, Îm
biat la plimbare de vremea În
sorită, a fost atras ca de un 
magnet de parada sportivilor și 
de Întrecerile intr-adevăr pasio
nante. „Culoare vii", s-au for
mat pe întreg traseul crosului. 
Prezența unul public foarte nu
meros a Încurajat șl a ambițio
nat mult pe competitorii veniți 
din orașele și comunele jude
țului. ,

Reporterul a_. alergat puțin 
alături de primii concurenți, ca 
să „simtă" pulsul întrecerii, a-

Doru Dina GLĂVAN, coresp.
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Ecourile marelui succes realizat de luptâtorii noștri

LA OSLO, UN VERITABIL TRIUMF ROMÂNESC!
Medaliile hărniciei, Talentului, ambiției și perseverenței

(Continuare In pag. 2—3)
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deconectează sistemul ner- 
organismul parcă se rege-

PARCUl HERĂSTRĂU, UN PARADIS SPORTIV

Duminică bucureșteană, cu 
’„cer variabil", cum spun meteo
rologii, totuși cu mai mult soare 
decîț nori, care îndeamnă la plim
bare, la mișcare în aer liber, la 
sport. Pentru cetățenii Capitalei, 
parcul Herăstrău este unul din
tre locurile preferate de odihnă 
și agrement, spre care se În
dreaptă, cu mic cu mare, fie că 
locuiesc în Balta Albă, Bercenl 
sau Militari. Dintre s-utele, miile 
de bucureșteni, eu care să stal 
de vorbă mai întîi? Fiecare poa
te fi eroul reportajului dumini
cal.

La terenurile de tenis ale a- 
sociației , Proiectantul®, inginerul 
pensionar Tudor Dumitrescu, de 
64 de ani. face o scurtă pau
ză. Profităm pentru a nota în 
carnet cîteva impresii : „Am 
constatat că, atunci cînd lucram 
intens, cîteva minute In compa
nia sportului îmi creau posibili
tatea unui randament sporit a

doua zi. Mișcarea activează sin- 
gele, ’
vos, 
nerează. Iată de ce, deși la pen
sie, păstrez acest bun obicei ca, 
de două-trel ori pe săptămînă, 
să fac sport, de preferință tenis*.

In apropierea bazei sînt cîteva 
mese de ping-pong. Aglomerație 
mare, partide îndîrjite. Este a- 
proape ora prtnzulul. Doi tineri 
se pregătesc să plece. Sînt Ga
briel Chirtcescu șl Gabriel Ta- 
lambă, ajutori de maistru, co
legi de muncă la întreprinderea 
textilă „Unirea*.  Amtndol au ve
nit aici pentru că la întreprin
dere nu prea au unde face sport, 
în Herăstrău șl-au găsit locul 
dorit șl sînt bucuroși că au pe
trecut cu folos cîteva ceasuri 
din timpul liber.

Emanuel FANTANEANU

OSLO, U (prin telefon). 
Duminică seara, la înche
ierea întrecerilor 
natelor europene 
in Ekberghallen, 
pină la refuz de 
ții __ 
Imnul de Stat al 
Republicii Socia
liste România a 
fost intonat de 
patru ori, cinstind 
marile succese ale 
tinerilor noștri 
sportivi Constantin 
Alexandru, Ștefan 
Rusu, Ion Draica 
și Roman Codrea
nu. El a mai ră
sunat o dată cînd 
antrenorului eme
rit Ion Corneanu 
i-au fost inmînate, 
in cadrul 
tații de i 
cupa și 
cuvenite i 
tativei 1 
pentru primul loe 
pe care l-a obținut in 
cele două clasamente, 
după totalul medaliilor șl 
al numărului de puncte.

Cam pi o- 
de lupte, 
umplută 
pasiona- 

.greco - romanelor",

— I-am condus pe 
luptătorii noștri la multe 
competiții internaționale 
de anvergură — ne spune 
Ion Corneanu — și de 
multe ori am trăit alături 
de ei satisfacția reușite-

Etaja a dcua a Diviziilor naționale A și B de scrimă

LIDERĂ, ECHIPA FEMININĂ
DE FLORETA STEAUA

Etapa a doua a Diviziilor na
ționale feminine A și B la flo
retă a fost precedată, tot In 
sala de scrimă Floreasca din 
Capitală, de un concurs indivi
dual menit să stabilească pe 
cele 12 finaliste care-și vor 
disputa, în luna august, titlul 
de campioană națională și de 
cîștigătoare a „Daciadei". 
cursul a fost ciștigat de repre
zentanta clubului Farul Con
stanța, Viorica Țurcan, urmată 
— în finală — de Marcela Mol
dovan (Farul), Ileana Jenei 
(Steaua), Suzaaa Ardeleana 
(C.S. S. Mare), Magdalena Che- 
zan (Steaua). Gabriela Betuker 
(C.S. S. Mare), alături de aces
tea obținînd calificarea și Mari- 
oara Gospodinov (I.E.F.S.), Flo
rentina Muntean» (Viitorul 
București), Carmen Docan (Di
namo), Adriana Bâcioi (Dina
mo), Eva Lukacs (Steaua) și 
Adriana Dragomir (Steaua).

Cea de a doua etapă a divi
ziei nu a mai reeditat surpriza 
anterioară, cvartetul constănțean 
nemaireușind să se impună in 
fața campioanei „en titre". 
Steaua (deși a terminat la ega
litate !). Formația din Satu Ma
re. condusă cu experiență și tact 
de Suzana Ardeleana și susținu
tă cu aplomb ofensiv de foarte 
tinăra Gabriela Betuker, se 
menține pe primul plan al în
trecerii, victoria in fața dinamo- 
vistelor, dar și partida pierdută 
in extremis la Farul (după ce 
scorul era 7—7) demonstrând 
posibilitățile floretistelor din 
Satu Mare. In schimb, Dinamo 
se pare că nu mai ține ritmul 
în lupta pentru titlu, înfrânge
rea categorică în fața Farului 
(4—12) și cea nescontată la C.S. 
S. Mare fiind dovezi in acest 
sens.

In partida decisivă, la scorul 
de 3—1 pentru floretistele din 
Constanța, antrenoarea echipei 
Steaua, Olga Szabo, a făcut o 
înlocuire ispirată, introducin- 
d-o, în locul Doinei Priscomiță, 
pe Eva Lukacs și determinînd 
o mai mare omogenitate a cvar
tetului de la Steaua care, în cele 
din urmă, a smuls victoria la 
tusaveraj (58—55 tușe date).

Rezultate tehnice : Steaua — 
9—7 Dinamo și C.S. Satu Mare,

Con-

14—2 C.S.U. Tg. Mureș și C.S.M. 
Cluj-Napoca, 8—8 (58—55 t.d.) 
Farul ; Farul — 9—7 C.S. S. 
Mare, 16—0 C.S.U. Tg. M., 13—3 
C.S.M. Cluj-Napoca, 12—4 Dina
mo ; Dinamo — 16—0 C.S.U. 
Tg. M., 13—3 C.S.M. Cluj-Napo
ca ; C.8. S. Mare — 12—4 C.S.M. 
Cluj-Napoca, 13—3 C.S.U. Tg .M. 
11—5 Dinamo : C.S.U. Tg. M. — 
9—7 C.S.M. Cluj-Napoca.

Clasamentul etapei a II-a : 1. 
Steaua 10 p, 1 Farul 8 p, 3. 
CJ5. Saiu Mare 6 p, 4. Dinamo 
4 p, 5. C.S.U. Tg. Mureș 2 p, 
6. C.S.M. Cluj-Napoca 0 p ; în 
Divizia B lider este Progresul 
București.

P. SI

i

l festivi- 
premiere, 

medalia 
reprezen- 
României ION CORNEANU

Voinicii voinicilor noștri 1
JTXe la jurnalul de seară la 
/ leel de noapte al televiziu- 

aii noastre, recolta de 
medalii europene a luptătorilor 
români a crescut duminică pină 
la bilanțul record înregistrat pe 
podiumul de onoare al campio
natelor europene ’78. Telexurile 
agențiilor anunțau pe glob că 
echipa României este pe pri
mul loc in Europa, în imp ce 
în sală acordurile Imnului nostru 
scump, „Trei culori", răsunau 
maiestuos, iar in numele tuturor 
medaliaților noștri, emoționați 
pini la lacrimi, antrenorul Ion 
Corneanu, meșterul acestor suc
cese, primea Trofeul suprem 
pentru România.

Ar trebui să cunoașteți pe a- 
cest antrenor vinjos, tăiat par
că din munte, pentru a înțelege 
cum trebuie să fie un luptător 
de mina intii, de la 48 la peste 
100 kg. Antrenori voinici, spor
tivi voinici, din părinți voinici,

Ș

urmași ai voinicilor de pe pla
iurile noastre milenare, Meda- 
liații români de la Oslo sini de 
fel din Argeș, Arad, Suceava, 
Olt, Ilfov, Mehedinți și Con
stanța, din comune în care spor
tul s-a răspîndit odată cu elec
trificarea, sau chiar mai tîrziu.

Cei mai buni din Europa, 
înaintea unor țări cu mari tra
diții in luptele greco-romane !

Primii pe continent, deși 
federațiile altor țări au un nu
măr dublu, triplu pină la înze
cit, de sportivi legitimați, 
in comparație cu federația 
noastră.

Cu atit mai strălucită apare 
această 
care pune 
tineretului _____ ,, _ ,_______
de a reuși să se ridice la o ca-

performantă sportivă 
in valoare talentul 
nostru, capacitatea

Marginalii la Campionatele internaționale de gimnastică

SPERANȚELE DE IERI
AU DEVENIT AZI CERTITUDINI
• Dumitrița Turner, o veritabilă revelație a întrecerii
de Ia Bacău • „Noul Tal" promite toarte mult

Ca prim concurs de anver
gură pentru cei mai mulți din
tre gimnaștii de frunte ai țării 
noastre, această a 21-a ediție a 
campionatelor internaționale ale 
României ne-a prilejuit nume
roase șt diverse constatări pri
vind pregătirea loturilor noastre 
reprezentative, forma sportivă 
atinsă de cei care — peste pu
țină vreme — vor fi desemnați 
să ne reprezinte In confruntări 
de și mai mare dificultate șl 
responsabilitate. După cum se 
știe, cu două excepții (absența 
Nadiel Comăned și a Teodorei 
Ungureanu a fost determinată 
de programul lor special de pre
gătire in perspectiva campiona
telor mondiale din toamnă), la 
Bacău au fost prezenți, practic, 
cei mal buni și cele mai bune 
gimnaste ale țării, situație re
flectată în mod corespunzător și

in clasamentele finale, în care, 
in mod firesc, reprezentanții 
noștri s-au situat, at.t la indivi
dual compus, cit și pe aparate, 
pe locurile fruntașe ale între
cerii.

Observațiile privind concursul 
feminin trebuie să pornească 
de la situația de fapt că, în 
absența unor valori reale (cu 
excepția, desigur, a lui Kathy 
Johnson) din țările care au o- 
norat invitațiile federației noas
tre de specialitate, gimnastele 
românce au fost cele care au 
dominat competiția, asiguri adu-i 
un nivel ridicat atit din punct 
de vedere tehnic, cit șâ specta
cular, 
motiv 
anele 
venit 
eonfirmîndu-și din plin calități
le. Și le avem în vedere, în pri-

i

lor. Vă spun sincer, nici
odată in cariera mea de 
antrenor n-am fost atîl 
de fericit ca in această 
scară minunată, de veri
tabil triumf al luptători
lor români. In această 
clipă mi gindesc cu adin- 
că recunoștință Ia parti
dul nostru iubit, care a 
asigurat mișcării sportive 
condițiile cele mai bune 
de activitate".

Succesul luptătorilor 
români la întrecerile „eu
ropenelor" de greco-ro- 
mane întrece tot ceea ce 
au realizat ei in decursul 
anilor la această compe
tiție : patru campioni eu
ropeni (Alexandru — pen
tru a patra oară, Draica 
— pentru a doua oară, 
Rusu și Codreanu — la pri
ma lor victorie), doi „vice- 
campioni" (Mihai Botilă 
și Ion Păun), doi meda- 
liați cu bronz (Nicu Gin- 
gă și Petre Dicu) și, în 
sfirșit. alți doi (Gheor- 
ghe Ciobotaru și Ivan 
Savin) clasați și ei pa

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)
(Continuare 
în pag. a 4-a)

Aurel NEAGU

Marilena Neacșu, pentru prima oară campioană absolută 
a „internaționalelor" de la Bacău

Fără îndoială, este un 
de satisfacție faptul că 
speranțe de ieri au de- 
reale certitudini astăzi.

mul rând, pe primele două cla
sate la individual compus, Ma- 
rilena Neacșu și Dumitrița Tur
ner. De la ultima lor apariție 
publică, în decembrie trecut, la 
Deva, aceste două gimnaste au 
făcut un progres calitativ consi
derabil in ce privește pregătirea 
și măiestria competitions1 â, a- 
nunțindu-se componente de ba
ză ale viitoarei noastre echipe 
reprezentative. De-a lungul în
tregului concurs de la Bacău

ele au dovedit o excelentă pre
gătire, o siguranță și precizie 
remarcabile in toate probele, 
atit la exercițiile impuse, rât și 
— cu deosebire — la cele liber 
alese și în finalele pe aparate. 
După cum s-a putut observa și 
din transmisia de televiziune. 
Dumitrița Turner (antrenori

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. « 4-a)



De azi și pină duminică in Capitală

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TENIS
(echipe) REZERVAT SENIOARELOR

Continuînd șirul competițiilor 
oficiale de tenis în aer liber, 
începînd de azi și pină dumini
că iubitorii acestui sport din Ca

Florența Mihai (Dinamo Bucu
rești), triplă laureată a ultimelor 

campionate internaționale 
Foto : D. NEAGU

pitală vor 
mărească 
anvergură : 
biican pe echipe rezervat se
nioarelor. Formula de desfășu-

avea prilejul să ur
ci nouă întrecere de 

campionatul repu-

rare este — ca și în proba mas
culină — modificată față de a- 
nul trecut Cele 6 echipe care 
alcătuiau seria I (Dinamo Bucu
rești, Progresul, Dinamo Brașov, 
U.T.A., Steaua și Politehnica 
București), împreună cu alte 8 
formații, din al doilea eșalon 
valoric, formează o singură gru
pă de turneu. După primele 
două tururi (eliminatorii), între
cerea continuă cu meciuri pen
tru locurile 1—4, 5—8 și 9—14.

In prezentarea de mai jos a 
echipelor, ordinea este determi
nată de clasamentul final de 
anul trecut. Se înțelege că Di
namo București, avînd în alcă
tuire pe cele mai redutabile ju
cătoare, deține și șansele majo
re de cucerire a titlului. O for
mație bună, cu multe jucătoare 
tinere, prezintă Steaua, iar din 
provincie brașovencele și ară- 
dencele par să fie cele mai 
vrednice de luat in considerație. 
Dar, firește, nu sînt de neglijat 
nici echipele care vin din eșa
lonul secund, iar dintre acestea 
.Tot înainte" pare cea mai va
loroasă. Se 
tîlnire, cite 
și unul de 
Davis").

Prima rundă se desfășoară 
azi, cu începere de la ora 9. pe 
terenurile Progresul și T.C.B.

joacă, la fiecare în- 
4 meciuri de simplu 
dublu (sistem .Cupa

Ion GAVRILESCU

LOTURILE CELOR 14 ECHIPE

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor A. Segărceanu și C. Hirju) : 
Virginia Ruzlci, 
Bzokci, Marilena 
nor T. Frunză) 
Onel ; DINAMO 
riac, Roxana Coclșiu ; U.T. ARAD (antrenor E. Takăcs) : 
rina Brăștin, Elisabeta Pălle, Adriana Moțica ; STEAUA (antre
nori C. Chlvaru șl Heonora Dumitrescu) : Valeria BaBaj, Laura 
Grtinberg, Mariana Pană. Carmen Cazacllu, Cristina Cazacllu, 
Mihaela Ionescu ; POLITEHNICA BUCUREȘTI (antrenor Gh. 
Boaghe) : Elena Popescu, Mihaela Dimltriu-Vergara, Melania 
Dvorjanschl ; TOT ÎNAINTE (antrenor T. Bădin) : Lucia Ro
manov, Maria Romanov, Cozmina Popescu ; CONSTRUCTORUL 
BRAII.A (antrenoare Elena Cotuna) : Elena Cotuna, Mariana 
Hadgiu ; TENIS CLUB BUCUREȘTI (antrenor Gh. Chitan) : 
Laura Ferfelea, Mihaela Drăghid, Cristina Bota ; DUNĂREA 
galați (antrenor P. Pavel) : Rod boa Gheorghe, Sanda Proca, 
Reia Anghelescu, Camelia Panait ; POLITEHNICA CLUJ-NAPO- 
CA (antrenori C. Mraz șl Gh. Rado) : Luminița Sălăjan, Liana 
Don, Lucia Sudu, Liliana Pop ; SANATATEA ORADEA (antre
nor B. Nagy) : Elena Jecu, Doina Szabo, Adriana Groza ; MU
REȘUL TG. MUREȘ (antrenor V. Dan) : Ana Breda, Maria Be- 
nedek, Reika Varga, Eva Bajtălan ; ELECTRICA TIMIȘOARA 
(antrenor L. JuhAsz) : Nadia Becherescu, Rodlca Precup, Mari
lena Iana, Crlstina Șipoș.

Florența Mihai, Mariana Simlonescu, Gabriela 
Totoran, Doina Ionescu ; PROGRESUL (antre- 

: Elena Trifu, Simona Nunweiller, Georgeta 
BRAȘOV (antrenor L Kerekeș) : Camelia Chi- 

Do-

CAMPIONATE • COMPETIȚII
9

Aradului, echipa bucurește&rA a 
reușit totuși sâ 
(Popa la Gyângyosy) ; 
$ouaii Buzău — B
cea 5—4 ; Gloria-Șoimii
— Politehnica București 
Voința Buzău — C.S.Ș. Box VU- 
cea 8—1 ; Metalurgistul Cugir — 
CJS.Ș.Slatina 7—2 ; C-SJhL QuT- 
Napoca — C.S.S. Craiova 4—S ; 
Voința Buzău — Politehnici 
București 7—2.

MASCULIN
Gloria-Șoimii Buzău — Progre

sul București 13—4. Romanescu. 
Badea cite 4 v, Moraru 1 v, sxo- 
ianov 1 v și dublul Romanescu 
— Moraru au punctat pentru 
gazde ; Găuri 2 v, Onețiu și Go
dini cite 1 v sînt autorii victo
riilor oaspeților ; Tractorul Bra
șov — Constructorul Hunedoara 
IZ—5. Vaida 4 v, Ancei 3 ▼, 
Ldrint și Bobirnoc dte 2 ▼ și 
dublul Ancei — Vaida au cl$u- 
gat pentru brașoveni ; Ardelean u
3 v și Ghenea 2 v pentru hune-
doreni ; C.S.M. ----------
tiva București
4 v, Domnaru 2 
matescu, Panait 
3 v, Scripcaru
Stamatescu 
Cluj-Napoca 
Mureș 17—0 
rești 

2—14 și C.S.Ș. 
iese — C.S.Ș. Craiova 7—10.

0 Partidele Politehnica Bucu
rești — Gloria- Șoimii Buzău și 
Comerțul Tg. Mureș — Progresul 
București din etapa a 5-a, pro
gramate inițial pe data de 3 și 
respectiv 4 iunie, se vor desfă
șura în ziua de 28 mai • Cam
pionatul republican individual al 
Juniorilor, etapa finală pe (ară, 
se va disputa în zilele de 9,' 10 și 
11 iunie la Arad • Etapa finală 
a „Daciadei “ — copii, categoria 
13—14 ani (proba individuală) și 
campionatul republican al copi
ilor la categoria 10—12 ani și 
13—14 ani, pentru probele de du
blu si dublu mixt, vor avea loc 
la Sf. Gheorghe, în zilele de 18, 
19 șl 20 iunie.

întreceri de yachting
PE LACUL HERĂSTRĂU

AUTOMOBILISTUL 
ANDREI BELU VICTORIOS 

LA PĂLTINIȘ
Duminică, pe drumul ce duce 

spre frumoasa stațiune Păltiniș
— Sibiu, s-a desfășurat prima e- 
tapă, din cele șapte ale Cam
pionatului național de viteză în 
coastă la automobilism. Ceea ce 
trebuie spus de la bun început 
este faptul că întrecerea celor 56 
de piloți, de un bun nivel teh
nic, a fost urmărită de un mare 
număr de spectatori, ceea ce 
vorbește de la sine de populari
tatea crescândă a 
pline.

In ce privește 
cuvine relevată în . 
toria meritată a tânărului Andrei 
Belu, pe o mașină, ca de obicei, 
bine pusă la punct, a echipei
1. A. Dacia Pitești, cît și a au
toturismelor Dacia 1300 (grupa 
a n-a), care au realizat cei mai 
buni timpi ai întrecerii.

Rezultate tehnice : clasa pină 
la 1150 cmc — 1. Doru Gîndu 
(Unirea Tricolor), 2. Radu Mar
țian (Tractorul Brașov), 3. Florin 
Hangu (CSU Brașov) — toți pe 
Dacia 1100. Clasa peste 1300 cmc
— 1. Eugen Ionescu (Unirea Tri
color) — pe Lancia, 2. Zoltan 
Szentpali (Tractorul) — Fiat 128 
Abarth. 3. Gh. Morassi (I. A. Da
cia Pitești) — Renault 12 Gor- 
dini. Clasa Dacia 1800, gr. I — 
L Ludovic Balint (CSU Brașov),
2. Dacian Banca (I.A. Dacia Pi
tești), 3. Mircea Popescu 
Brașov) ; clasa Dacia 1300 
TT-a — 1. Andrei Belu, 2. 
Grigoraș, 3. Dorin Motoc
1. A. Dacia Pitești). Clasament 
general: individual — 1. A. Belu,
2. N. Grigor aș, 3. 
chipe — 1. I. A. 
2. CSU Brașov, 3. 
lor și Tractorul Brașov.

Etapa următoare : Gutii — Ma
ramureș (25 iunie).

iile IONESCU — coreșp.

acestei Oisci-

(CSU 
gr. a
Nicu 
(toți

D. Motoc ; e- 
Dacia Pitești, 
Unirea Trico-

ETAPA 1NTÎI
A CAMPIONATULUI 

DE CONCURS COMPLET
LA CĂLĂRIE

SIBIU, 24 (prin telefon). Pe 
baza hipică din localitate s-au 
desfășurat Întrecerile din cadrul 
ultimei probe a etapei întli a 
campionatului republican de 
concurs complet. „Obstacolele" 
au produs modificări doar în 
ceea ce privește clasamentul ge
neral al categoriei mijlocii, de
oarece sibianul Aurei Lăpăduș a 
fost penalizat pentru o „bară" și 
a trebuit să cedeze locul Întli 
dtoamovistulul Eugen Ionescu, 
eu Pirandele. In rest, ierarhia 
nu s-a schimbat, primii clasați 
după două zile menținlndu-se In 
frunte. Iată clasamentele : cat. 
mijlocie : 1. Eugen Ionescu cu
Pirandelo — 70,10 p, 2. Aurel Lă- 
păduș cu Erou — 70,50 p, 3. 
Gheorghe Moișanu (Steaua) cu 
Pascal — 88.60 p : cat. ușoară : 
1. Gruia Deac (C.S.M. Sibiu) cu 
Saray — 42,51 p, 2. Mircea Nea- 
gu (C.S.M. Sibiu) cu Glorios — 
51,00 p, 3. Marian Simion (Dins- 
mo) cu Vienez — 73,50 p. (I. IO
NESCU — coresp.).

„DACIADA" LA CARANSEBEȘ
(Urmare din pag. 1)

poi s-a întors pe o scurtătură 
la locul de start-sosire. Un vie
zure de fată, Olguța Lepși, de 
la Liceul industrial nr. 2 din 
Bocșa, sosită prima la categoria 
11—12 ani, e îmbrățișată de o 
spectatoare, care îi spune cu la
crimi în ochi : „Mi-ai făcut o 
mare bucurie !“ Aflăm că e an- 
trenoarea și... mama ei, profe
soara de educație fizică Olga

PARCUL HERĂSTRĂU,
UN PARADIS SPORTIV

(Urmare din pag. 1)

Lepși, ea însăși nu de mult o 
bună atletă. La băieți, la ace
eași categorie de vîrstă iese pri
mul Adrian Milenovici (Șc. gen. 
din Belobreșca, de pe Clisura 
Dunării), încurajat puternic 
încă din start de mica delega
ție a școlii sale. Marcel Șerban 
— 13—14 ani — 
linia de sosire, 
generale nr. ! 
cîștigat de patru 
municipiu și își 
datura la primele 
la pe țară de la

Rozeta Gherga
Caransebeș) e campioana jude
țului la cat. 17—19 ani. Eleva 
profesoarei Iuliana Adam nu e 
la primul său mare succes atle
tic. Pregătirea examenului de 
bacalaureat și admitere în fa
cultate nu o îndepărtează de

- trece primul 
Elevul Școlii 

9 din Reșița a 
ori locul I pe 
anunță candi- 
locuri în fina- 
2 mai.

(Lie. ind. 2

atletism, din care și-a făcut un 
puternic 
Revelația 
stituit-o 
industrial 
gil Lazăr
17—19 ani), ocupanții
2—3, la mare luptă cu favoritul 
și cîștigătorul probei, Lazăr 
Bănuș (Lie. ind. 4 Reșița).

în proba băieților peste 19 
ani, vagonetarul Ion Gruia (în
treprinderea minieră Anina) a 
impresionat întreaga asistență 
prin bărbăția și vigoarea cu 
care a concurat, ca un veritabil 
alergător de fond.

Această întrecere de neuitat 
s-a încheiat in aplauzele care 
răsplăteau pe merituoșii cîști- 
gători, aflați pe podiumul insta
lat, la loc de cinste, chiar In 
centrul orașului.

suport la învățătură, 
concursului au con- 

elevii tînărului Liceu 
nr. 1 Caransebeș, Vir- 
și Ion Davidescu (cat 

locurilor

„CUPA STEAUA- 
LA CANOTAJ

Zilele trecute, pe apele lacului 
Snagov a avut Joc — in cadrul 
„Daciadei*  — „Cupa Steaua*  la 
canotaj. La Întrecere au fost 
prezenți sportivi și sportive de 
valoare de la cluburile Steaua, 
Dinamo, CkN.U. ș^l Timpul ex
celent și organizarea bună au 
contribuit șl ete ca rezultatele 
înregistrate să fie 
trecerile, foarte 
demonstrat forma 
care se află de 
canotori fruntași.
Iată cîștigătorii : fete, 2 f.c. : 

Marilena Za goni — Angelica 
Chertic (combinată Steaua — 
Dinamo) ; simplu fete : Aneta
Marin (Dinamo) ; băieți, 2 f.c. : 
Pavel Za goni — George Mereuță 
(Steaua); simplu : Nlcolae Popa 
(Steaua).

Clasament general : 1.
7,5 p, 2. Dinamo 5.5, 3. CJi.U.

valoroase. In- 
disputate, au 

remarcabilă In 
pe acum unii

Steaua
1.

ȘAH: TOJI CAMPIONII 
DE JUNIORI, 

DIN „PROVINCIE-I
Vacanța de primăvară a elevi

lor a coincis, tradițional, eu cea 
mal importantă competiție a ce
lor mai tineri șahiști — Campio
natele naționale de juniori șl ju
nioare — desfășurate în acest 
an sub marele generic al „Da
ciadei". s-a jucat „sistem elve
țian", pe distanța a 3 runde.

Turoeul Juniorilor I £dnă la 
20 de ani) a reunit la Tg. Mureș 
un număr record de partici
pând : 34 I Din start s-a des
prins favoritul concursului, Ovl- 
diu Foișor (campion al ultime
lor două ediții) : L OVTDIU FOI
ȘOR (Medicina Iași) 7% p (co
eficienți Bucholtz 53,0), 2. Adrian 
Negtticscu (Petrolul Ploiești) 
7'/, P (43,0), X loan Mărășescu 
(Medicina Timișoara) 7 p. X Ll- 
vlu Oltean (C.S.M. Cluj-Napoca) 
«V, p (52,0), 5. Petru Dodu (Ști
ința Reșița) 4*/,  p (50,5), X Cris
tian Ionescu (Politehnica Bucu
rești) t'h P (48,5), 7. Toma Crețu 
(I. T. București) r/> p (43,0).

Foarte disputată șl fcxtheiată 
cu o mare surpriză a fost Între
cerea junioarelor L găzduită de 
Alexandria. Candidata de maeș
tri Luminița Cftrmadu a reușit 
să le Întreacă pe cele două ma
estre prezente în turneu : 1. lu
minița CARMACIU (CAU. 
Brașov) 8 P, X Marina Pogore- 
vicl (CI. Sp. școlar Ploiești) 7*A  
p, 3. Viorica nie (Universitatea 
București) 6’/i P, X Edith Kozma 
(C.S.M. ----- ------------ * - ------
5. Zoe 
Ploiești) 
Crișan 
(43,50).

Juniorii „mici" (pină la 16 ani) 
și-au disputat întlietetea la Nep- 
tun. învingătorul — Lucian Va- 
silescu — a condus „din start la 
finiș", lăsînd doar două remize. 
Clasamentul : 1. LUCIAN VASI- 
LESCU (Petrolul Ploiești) 3 p, 
X Alin Ardeleanu (Bectromotor 
Timișoara) 7*/,  p, X Nlcolae Lo
rentz (Voința Deva) 7 p (52,0), 
4. Dan Mituletu (Medicii» Timi
șoara) 7 p (45,0), X Dan BArbu- 
lescu (I. T. București) fi/i P, X 
Florian Cismaru (Petrolul Plo
iești) C'/1 p (victoria directă a 
determinat departajarea).

O luptă extrem de echilibrată 
s-a dat și m finala junioare
lor n, unde ultima rundă a fost 
decisivă pentru stabilirea clasa
mentului : L CSILLA SAJTER 
(CI. sp. ZaJău) 7*/>  (55,0), X Ma
riana Bădicl (CI. sp. Farul Con
stanța) 1'1, p (-*7,5),  3. Gațneja 
Olărașu („Unirea" Iași) 7 p (51,0), 
X Mădălina Strole (Universita
tea București) 7 P (43,50), X Da
niela Solomon (Medicina Iași) 
S'!, p, «. Nineta Gae (Chimia Tr. 
Măgurele) t p.

REZULTATELE ETAPEI All-a 
DIN DIVIZIA A 

DE TENIS DE MASĂ

Cluj-Napoca) 3 p (500), 
Leila Costea (Petrolul 

< p (4X50), X Loretta 
(C.S.U. Brașov) « p

Simbătă și duminică in cam
pionatele Diviziei A la tenis de 
masă (echipe — seniori) s-au dis
putat partidele etapei a 2-a. 
Iată rezultatele șl cîteva amă
nunte :

FEMININ
C. S. Arad B — Spariae Bucu

rești 5—0. Liana Mlhuț. Magda
lena Leszay șl Eva Ferenczl, 
cite s victorii, n-au cedat nici 
măcar nn set bucureștenceior 
Stroe, Popa șl OmCHcaru ; C. S. 
Arad I — Spariae București »— 
In partida ou a <3oua formație a

lași — Locotno- 
C—11 : Macovei 
v, respectiv Sta- 
și Păuna cîte
1 ▼ șl dublul 

Păuna ; c.S.M. 
• Comerțul Tg.

; Politehnica Bucu- 
Universitalea Craiova 

Odorhelul Secu-

tos F

ec

SOMKI.

tlVi no
to 1960)

de o
Klfițâ.

a to
sulița $1

de
văzut -o
aruncări.
tr« 40 fi

Va fi
EmFi Dr

Pe undele lacului plutesc gra
țioase citeva zeci de iole. Se 
dispută campionatul municipal 
dc seniori, prețum șl un alt 
concurs, deschis șl juniorilor, 
ambele oferind o excelentă po
sibilitate de verificare pentru 
faza finală a „Daciadei", pro
gramată la Constanta. între cele 
SO de ambarcațiuni de la C.N.U., 
Electrica și Institutul Proiect 
București se află șl cea condusă 
de Mircea Carp șj Adrian Arendt, 
actualii campioni naționali la 
clasa ,,F.D.“. La concurență 
cu performerii, sutele de bărci 
de agrement brăzdează apa in 
lung și-n lat. Aștentărz sosirea u- 
nela dintre ele. Coboară Marian 
și Elena Chiriță, el lucrător la 
C.H.R. Athănăe Palace, ea lino- 
t'nistă la întreprinderea poligra
fii „13 Decembrie". Slnt veseli 
și bine dispuși, cum sînt, de
altfel, și cei trei copii care li 
însoțesc și care abia așteaptă o 
noul „rundă" în „orășelul co- 
pi'lor", unde mai toate anara- 
te e solicită din plin forțele mi
cuților.

Duminică bucureșteană In par
cul Herăstrău, cu mult soare, cu 
vată de zahăr, pepsi și rîsete, 
cu sute de oameni veseli, mari 
și mici, cu sport și cu sănătate.

SANCȚIUNILE ȘI-AU FĂCUT EFECTUL
Se pare că sancțiunile (mult 

prea blinde după părerea noas
tră) dictate Împotriva unui nu
măr de 10 driven pentru abateri 
pe linie profesională nu au ră
mas fără efect, deoarece, In reu
niunea de duminică, spre deose
bire de cea desfășurată cu șapte 
zile in urmă, cîștlgătoril s-au a- 
ftrmat din rindul cailor reco
mandați de performanțele ante
rioare. Tot duminică am reținut 
și nota de dârzenie cu care ma
joritatea concurenților au înțeles 
să-și apere șansele, fapt ilustrat 
prin sosirile strânse înregistrate 
aproape in toate probele. Pig
meu (nesperat de ascultător In 
mina aprantiulul R. Arsene) șl-a 
adjudecat principala probă a zi
lei, „Premiul Buzău", după o pa
sionantă luptă dusă pe aproape 
Întreaga linie dreaptă cu Joben 
(rtu ne-a plăcut felul in care a- 
cesta a terminat alergarea). 
Marțian șl Macrou. Satirica (bine 
angajată In cursă de A, Brailov- 
schi) a reușit să Întreacă, in ve-

cinâtatea sosirii, pa Hederic și 
Izmir (avem impresia că acesta 
din urmă ar fi arătat mai mult 
dacă 1 s-ar fi cerut), Lazăr (în 
vădită ascensiune de formă) a 
cîștigat pe o distanță — 2100 m 
— pe care o aborda pentru pri
ma oară, Franklin (condus cu 
mult tact de I. Crăciun) a re
făcut treptat terenul, întrecînd în 
final pe Jovmir, indian și Ru- 
miana, iar Epilog (finiș Impre
sionant), Nisipu șl Kandahar 
(suspect de mic even tul raportat 
de ultimii doi) au obținut vic
torii relativ ușoare. O notă bună 
pentru G. Tănase, cîștigător cu 
Abil și Suvana, ambii recunos- 
cuți ca fiind extrem de capri- 
cioși. Rezultate tehnice : cursa I: 
Satirica (A. Brailovschi) rec. 
1:31,3, 2. Hederic, simplu 6, 
dinea 56 ; cursa a n-a : Galera 
(N. Gheorghe) rec. 1:29,3, 2. Ja- 
nulia, 3. Sîrba, simplu 6, ordi
nea 30, event 26, ordinea triplă 
434 ; cursa a HI-a : Abil (G.
Tănase) rec. 1:33,7, 2. Heder,
«implu 1,40, ordinea 9, event 10 ;

or-

cursa a iv-a : Lazăr (N. Nlco- 
lae) rec. 1:3X9, X Rimifon, 3. 
Juvena. simplu 2X ordinea 54, 
event 11, ordinea triplă 75» ; 
eursa a V-a : Fmnkltn (L Cră
ciun) rec. I®,! X Jovmlr, sim
plu 4,90, ordinea 17, went 13, 
triplu clștigâtor 3*3  ; cursa a 
Vi-a ; Eplîog ent. Marinescu) 
rec. 1:30A X nta, X Hanger, 
simplu 4,14, ordinea S3, went 32, 
ordinea triplă 1000 ; eursa a 
VII-a : Suvana (G. Ținuse) rec. 
1 J5,l, X TtrrcuHet, simplu 0.40, 
ordinea ZX event <3, triplu dș- 
tigăitor 303 ; cursa a vm-a : Pig
meu (R. Arscne) rec. 1 :31,3, x 
Joben, X Marțian, simplu 3,00, 
ordinea IB, event 30, ordinea 

triplă 274; eursa a EK-a: Nlslpu
(A. BraUovschl) rec. i :33a X 
Otnian, simplu 330 ordinea U, 
event 25, triplu căștigAtw 370 ; 
cursa * X-a: Kandahar (A. Bral- 
lovschi) rec. 13X». X Harțag, 
simplu 3,00, ordinea X event X

rec.

Gh. ALEXANDRESCU

de 
a 

de

mal insistente șl 
s-au detașat obți-
Gheorghiu i, Jus- 
Antal, Popescu, 

pentru Steaua,

patinoarul 23 
tradiționalul 
nostru. în 

Steaua și Di
ft doua șl a

loc țl totre-
C.N.U." în

și A. Diber-

Pe Iacul Herăstrău se desfă
șoară campionatul municipal de 
yachting pentru seniori. După 
consumarea primelor două rega

te află Con- 
(Electrica

te, pe primul loc i 
stantin Ivanovici 
LD.E.B.).

Duminică au avut 
ceri pentru „Cupa _____ _
care primele trei locuri, ta clasa 
Optimist, au fost ocupate de : 

L G. Sorică (Electrica I.D.E.B.) ; 
2. M. Stoicescu (C.N.U) ; 3. Gh. 
Naum (Electrica I.D.E.B.).

ASTĂZI, MECIUL 
STEAUA - DINAMO 

LA HOCHEI
Ieri : Steaua - S. C. Mier

curea Ciuc 8—3
Avanpremieră a confruntării 

virf Om prima serie valorică 
Diviziei A La hochei, meciul _
ieri, dintre Steaua și S. C. Mier
curea Ciuc nu a purtat ampren
ta unei partide calme și fără pro
bleme, așa cum s-ar fi putut bă
nui, și așa cum ar putea lăsa să 
se înțeleagă după scorul final : 
8—3 (0—1. 2—1, &—1). Hocheiștii
din Miercurea Ciuc, confirmînd 
pofta de joc (cam târzie...) mani
festată în meciul anterior (un 
surprinzător 6—7 cu Dinamo) eu 
luat lucrurile în serios conducând 
cu 1—0 timp de 22 de minute și 
încheind La egalitate (2—2) pri
mele două reprize. Abia în ul
tima parte,- campionii, jucătorii 
de La Steaua, s-au regăsit și p»nn 
cîteva acțiuni 
mai închegate, 
nind victoria.

Au marcat : 
tinian, Nistor, 
Popa, și Ca zăcu ____ ______,
respectiv Gali, Gereb și Prakap^ 
A arbitrat bine la centru FI. Gu- 
bernu, ajutat la cele două_ linii 
de Gh. Mureșeanu 
naxilo.

Azi, de la ara 17, 
August găzduiește 
derby al hocheiului 
©are se întâlnesc 
namo. Reprizele 
treia vor fi televizate.

Călin ANTONESCU

ATLET1S 
atieți loca 
ce. Cele moi 
Vasil*  
Fuiop 22,3.

BASCHET 
treaor Maria 
Divizia A Ci 
disputate in
Mureș (97-54 
nu" Bistrița, 
Mureș, 65-39 
78-52 cu „U 
„U" Craiova) 
și ș-a
I, oare și 
șament final 
C.S.U. Tg. M 
Iova 25 p, 
24 p, 5. Llc. 
6. „U" Bucu 
multe meciuri 
mația Con 
minctâ. (C.

BOX ultfrTM 
ca mp ioreatehor 
ori, Faze pe 
In urma dis 
nici finale, 
cerît titlurile 
șl vor
neul fi real de 
®în ordinec 
I. Moise, A. 
Direamo), Gl 
I. Stan, Gh. 
Nicolaescu
(Steaua), M. 
Holonec ( 

P B 
: I. Stan

se), 
mari
rea nu

Șt Dl 
(Steauo),

CAIAC 
CANOE 
tra Junlcri

Au fost suplimentate locurile la cabane
1 ți 2 Mai I

De Io filialele ÎNTREPRINDERII DE TURi 
RESTAURANTE BUCUREȘTI se pot procura 
banele :

CUIBUL DORULUI - 1100 m altitudine, 
spre virfui muntelui Dichiu, cabana Chei: 
muntele Vinturiș.

CĂMINUL ALPIN — foarte ușor
numeroase posibilități de recreare ți 
tudine — 925 m.

GURA DIHAM — situată pe Valea 
de 987 m. permite cunoașterea muntelui 
atrăgătoare.

De asemenea, oferim amatorilor de 
petrecerii cîtorva rile plăcute in
PIRIUL RECE (lingă Predeal) ți PLAIUL

In zilele de 30 aprilie, 1 ți 2 Mai ou 
de o zi cu autocarul pe trasee muS soucAote
• București - Văleni - Cheia - Să cele
• București — Curtea de Argeș "
• București - Sinaia - Predeal - Poiana
• București - Tîrgovtște - Cimptriung - 
Ora de plecare în aceste excursii este

platoul din fața hotelului Intercontinental.
Filialele de turism din bd. 1848, nr. 4,

nr. 35, bd. Republicii nr. 68 ți col. Grhrțe 
gram zilnic intre orele 8 și 20.



' »• 
i. p»

de _____
Gmpuiung 
l-am văzut 
sprinturi pe 
<te gazon 
pe brăîteonul 

revertneanui 
reșițeanca Doina Mo-

NOI SPERANȚE OLIMPICE

On singur lob era suficient

cit 
al 

ne 
Iul 
ce

țtsa Iul 
singurii 
ansaja- 

ctoac cu

poposi pentru a doua oară in 
— F. C. Bihor 3—0).

așa cum 
C.S. Tlr- 

de-plasare. 
suporteri 

destul de

După tafringerea suportată 
famp.oaaa țării, Dinamo. In 
tui F.C. Constanța, situația 
mațiel bucureștene a devenit 
KU de critica. Dinamoviștii

a căutat toate spațiile, 
tre-

Plonjonul lui Albu este inutil ți balonul, expediat de Chitaru, va 
plasa porții orădene. (S.C. Bacău 

Foto : E. BATRlNU-Bacău

MEȘTERUL" EMIL DRAGAN

i pri-

dul, (profesor de educație fezl- 
oă) >1 Eva Zor go (psiholog), o- 
mindol campioni naționali ta 
1977. Un cuplu care ^aruncă" 
împreună 141,04 metri și care are 
toate posibilitățile, — yl ambiția 
— ca in noul sezon de concursuri 
să obțină moi mult ta totol-fcwni- 
He, dor șl ta individual, mcor- 
durXe personale ate celor doi 
soți fiind de 80,30 m și» respec
tiv, 60,24 m, amfodouă reoîlzote 
ta 1977.
• In vacanța de primăvară e 

elevilor, cei mai merituoși arun
cători juniori, dta întreaga țară, 
ou fost reuniți pentru dteva zfle 
Intr-o tabără de pregăflre ta 

Muscel, 
fdetod 

covorul 
taverzH, 

Emil

Romeo V1LARA

(proba de 500 m) : tineret : K 1 A. 
Sandu (Oiivppfa) ; C 1 x Gh. Ivancea 
(Olimpia) ; juniori : K 1 i M. Santo 
(Dinamo) ; K 2 x Dtoomo (Oh. E- 
neecu - M. loneseu) ; K 4 : G S. 
Școlar (Toocter - Mărariescu — fo- 
»lță — Rucăreanu) ; C 1 : I. Dvâgan 
eOMmpio) : K 1 F ! T. Drăgon (DK 
rxxno) ; K 2 F : Olimpia (A. Gbeor- 
ghe - F. Stingă) ; juniori H i K 1 i 
D. Neogoe (C.S. Școlar) ; K 2 z 
GS. Școlar (Oh. Butcă - A Horea) : 
K 4 : ONmpua (Oiștea — Dudă-u — 
Ion — Cîupac) ; C 1 : M. Tcmaț 
(OBmpla) ; K 1 F x Q Ion (OHm- 
pta) ; K 2 F : ORmpîa (E. Marta — 
S. Dtnuț). Dinamo a ocupat primul 
toc în ciasumentul pe echipe, dar 
•portlvH de ta Oiimpfic au ciștițpat 
cele mal m uite probe —

I
I
I
I
I

8. I
E fost 
PJ.

/*|/*|  ICM CAPITALA s-qVIv-LIOitI fâșurat teza municipa
lă c ©ampionatelor repubthxme te 
corrtratwnp individual ți semifond. La 
contratimp, kx categoria seniori, victo
ria a revenit iul I. Cojocaru 
(Steaua) care a obținut pe X 

kra 42:14 — medie orară 42.670
km. lată campionii municipali și 
te celelalte categorii • juniori 
mari (20 lan) - Gh. Lâutaru (C.S.Ș. 
I) 27:57 — medie orară 42,720 lan • 
juniori mici (15 Iun) — FL Coman 
(C.S.S. 1) 23:26 — medie orară XJ40 
km. La proba de semifond tWurite 
de campion} municipali au fost cu
cerite după cum urmează : seniori — 
G Bonei u (Steaua) ; juniori mari — 
Gh. Lâutaru 
— Gh. Fio rea

I
I
I
I

(C.S.Ș. 1) ; juniori mici 
(Olimpia).

rONESCU,

ASOCIAȚIA SPORTIVA 
RECORD CLUJ-NAPO- 

CA a organizat rufa egida „Docia- 
o reușită competiția dotată cu 

„Cupa Record**,  ta core ou partici
pat 6 echipe masculine, dintre care 
tre( divizionare A Trofeul a revent 
formației Voința duj-Napoca, vtce- 
oampioană o țării, cu «57 p cL Pe 
tocuniîe următoare s-au clasat : 2.
Bectromureș Tg. Mureș 5526 p d, 3. 
Record Cluj-Hap oca 5390 p d, 4. Vo
tata Tg. Mureș 5317 p d, 5. Selecțio
nata Clvj-btapoca 5000 p d, 4. Ero- 
fieom Mediaș 4995 p d. La Individual 
•u «ost premdcțs pentru cete moi 
bune wzukate St Deck (Voința 
OuJ-Napoca) - 994 p d - ta noted 
șl A. Bir o (Record) - 957 > ta ja

POPICE

I 
I
I
I
I
I

La meciul Urgoviște
F.C.M. Reșița, publicului l-a fost 
acordată, în oadrul wTrofeului Pet- 
»chovschl“. nota 7. Surprinzătoare, 
la prima vedere, o astfel de a- 
preciere Iși găsește explicația ta 
atitudinea reprobabilă a unui 
mare număr de spectatori (de la 
tribuna a doua ta special) care 
au scandat, minute ta șir. „ura
rea", adresată evident oaspeților: 
„B-ul, B-ul". Unei echipe care, 
in fond, venise să-și apere șan
sele, prin luptă sportivă, hiptlnd 
cu lndîrjire, ea să supraviețuias
că ta prima divizie, 
face de fiecare dată șl 
goviște cind joacă în 
Ciudată optică a unor 
care, uitind (se pare, _____ ___
ușor. într-un moment de satisfac
ție șl euforie) situația trecută șl 
chiar din perspectiva oompetițio- 
aală a propriei echipe, au găsit 
cu cale să afișeze o falsă supe
rioritate, umllindu-1 pe alții tn- 
tr-o conjunctură favorabilă lor. 
Există în popor multe zicale care 
s-ar potrivi de minune unei ast
fel de situații, cum ar fi, de pil
dă : „ce țle nu-U place, altuia 
nu-1 face" sau „cine sapă groa
pa altuia...". Amlntindu-le acum 
n-am vrea decît să facem un ser
viciu unui public, eare pînă du
minică, a Impresionat prin fru
mosul său devotament față de 
fotbal. (M.I.).

La Dinamo, pe Ungă slăbiciuni,
și ereri ale antrenorilor

de 
a» ța 
ioc- 
des- 

------------------------—__ sînt 
puși acum ta neplăcuta postură 
M a privi cu teamă claaamen- 
tul HI Chiar joi, bucureștenii te 
deplasează m Ploiești, unde îl 
așteaptă un med foarte greu, eu 
F.C. Petrolul. Capacitatea de ex
primare a echipei a scăzut vlxl- 
bU. Majoritatea jucătorilor rint 
de nerecunoscut. Intre piesele de 
bază ale formației, Sătmăreanu ți 
D. Georgescu au pierdut parcă 
peste noapte din calitățile șl ta
lentul lor. Se pare fosă eă fo 
derută au intrat nu mimai jucă
torii, CI ȘI AN1BENO1UI DINA
MO VIȘTI, care nu găsesc solu
ția ieșirii din impas. De exemplu, 
duminică, cind dinamoviștii erau 
conduși cu *—», situație ta care 
se impunea sporirea torței ofen
sive. antrenorii au comis o ciu
dată eroare tactică sootfndu-1 
din teren pe... Tătaar, singurul 
atacant mal periculos, și Mocuta- 
du-1 eu fundașul Ghiță. Această 
neinsptaală înlocuire nu a adus 
— firește — nimic bun ta expri
marea tactică a echipei, dimpo
trivă, jocul a devenit șl mal tn- 

llpsit de claritate.cflcit, mai 
(Gh. N.).

făcut tm joc excellentRadu II a____ ___ .__ ________
tn meciul cu Universitatea Craio
va. Calificativul este confirmat, 
dacă vreți, și de antrenorul Hie 
Dană, care a urmărit cu atenție 
toate mișcările vlrfului piteștean. 
în jocul eu Universitatea Oriaiova, 
Radu n a fost marcat cu stricte
țe de Tiilhoi. acesta fiind dublat, 
eu destulă promptitudine, de 11- 
bero-ul Ștefănescu, ca să nu mal

ȘTIRI,

punem La socoteală faptul că 
mijlocașul defensiv Ticleanu l-a 
aflat (și el) deseori în preajma 
„nouaiului“ lui Halagian. în ciu
da acestor precauții defensive, 
Radu II s-a desprins cu mare u- 
șurință. a combinat rapid, mai 
ales cu iovănescu, a angajat ex
tremele în „dulcele stil clasic**  și 
a fost „pikhamerul“ care a dis
locat deseori apărarea craiovea- 
nă. evident greoaie pentru sprin
turile și schimbările de direcție 
ale înaintașului piteștean.

Facem această subliniere 
pentru a-1 readuce La rampă 
Radu n — acesta a jucat în 
chipa națională, într-un meci 
Bulgaria, la Tîrnovo — d pentru 
a face observația că unii jucători 
Iși etalează valoarea în situații 
noi, de care nu se prea ține sea
ma. Duminică, la Pitești, Radu 
n a zburdat pentru că s-a elibe
rat. într-un fel, de tutela perso
nalității incontestabile a lui Do- 
brin. El șl-a mărit mult zona de 
acțiune, 
respingînd ideea că vlrful 
bule să fie neapărat lipit de sto
perul său de marcaj ; toate a- 
ceste demarcări insistente au pus 
în valoare o tehnicitate modernă.

Există In fotbalul nostru prac-

pău șl Ghergheli. ea să-1 numim 
doar pe cei care la Bacău au 
făcut simplă figurație. IrUr-ade
văr. el nu s-au angajat nici un 
moment, au sărit peste minge, 
au cedat la primul contact eu 
adversarul. Ghergheli chiar fuge 
de apărătorii adverșL Slab se

lETAPA S-A ÎNCHEIAT, 
^COMENT ARIILE CONTINUĂ

Uca unor prea rapide renunțări. 
Titularul exdude rezerva, dimi- 
nufodu-1 șansele. Dumltracbe, ta 
perioada sa de Înflorire, a deter
minat trecerea absolută in um
bră a lui Mureșan sau Oblemen- 
oo. Dudu Georgescu, ta rlndul 
său, a îndepărtat orice alt con
curent, eu sau fără voia lui... A- 
ceste două cazuri nu sînt singu
rele. Pornind de la Radu H, dar 
nu numai de ta el, trebuie să 
râminem consecvenți ideii că ori
ce Jucător trebuie să aibă drep
tul să-ți joace șansa In condiții 
egale cu cele acordate titularilor 
fără., contracandidat!.(I. Ch.).

Supărarea Iul I. Reinhardt
Luni dimineața am călătorit de 

ta Bacău la București Împreună 
ca Jucătorii de la F.C. Bihor. La 
aeroport le-a picat In mînă un 
„Sportul**  și dnd au citit cronica 
meciului, cîțlva dintre fotbaliștii 

Lucad) 
£1 uitat 

după o 
cu care 
eompor-

orădenl (In frunte cu 
s-au cam Îmbufnat... Să 
acești fotbaliști doar 
noapte scorul de forfait 
au pierdut și, mal ales, ___ ...
tarea submediocră a unora dintre 
el T ’Am avut însă și o satisfac- 

Antrenorul lui F.C. Bihor. 
Reinhardt, a rămas același 
lucid, corect, realist. wNu 
nemulțumit eel mai mult

oct
m-a . __ _____ ______
faptul eă am pierdut kt Bacău. 
M-am gindit că va II greu să ob
ținem un rezultat bun. S.C. Ba- 
ela este o echipă ttnără, vigu
roasă. care aleargă mult. M-a 
nemulțumit total comportarea Ju
cătorilor mei, apatia unora, In 
special a atacanților. Toți au im
presia eă pot face față doar eu 
unele calități tehnice. Iată că nu 
se poate. Așa se explică și supă
rătorul eșec din Cupă. Nu-1 În
țeleg, mal ales că unii au doar 
20 de ani”. Nu se poate așa, și 
trebuie să înțeleagă Fildan, Lu-

ȘTIRI, ȘTIRI

pentru o notă mare!
Fazeka, a fost cel mai bun ju

cător al mureșenilor la Satu Ma
re. In vervă deosebită, ambițios 
,1 tenace, ei ,i-a creat clteva 
mari ocazii de a înscrie la 0—0,

depășindu-1 cu ușurință pe Boc
șa, adversarul său direct. De ce, 
atunci, numai nota 7 ? Pentru 
că, ajuns în poziții ideale, Faze- 
kaș a ratat ca un începător, fi- 
naiizînd identic fiecare din acțiu
nile sale: șuturi cu... ochii în
chiși într-un portar ieșit lia risc 
dintre buturi. O singură dată 
dacă ar fi lobat balonul peste 
Feher, A.S.A. ar fi marcat. Dar 
Fazekaș nu cunoaște un astfel 
de procedeu tehnic. Și r e sin
gurul. Dealtfel, testele date de 
jucătorii divizionari în această 
primăvară au demonstrat clar 
de redus este bagajul tehnic 
atacanților noștri, îneît nu 
mal miră ratări ca și cele ale 
Eazekaș la Satu Mare, după 
a trecut cum a vrut de Bocșa, 
în privința acestuia, trebuie să a- 
rătăm că. din min. 35, antrenorul 
Staicu s-a decis să-l înlocuiască’, 
trknițîndu-I la încălzire pe Po
pa. Și Popa s-a tot încălzit pînă 
a dat în... clocot. Abia în min. 
68 a fost chemat Bocșa pe banca 
de rezerve. Ezitarea lui Gh. Stai
cu putea să coste echipa sătmă- 
reană. Pînă la urmă, F.C. Olim
pia a cîștigat grație inspirației 
hii Smarandache, autorul unui 
gol înscris cu un calm englezesc 
de pe post de... vîrf de atac. 
(L.D.).
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CE SE ÎNTÎMPLĂ CU RAPIDUL?
PUBLICUL LARG ? întrebare 
firească, dacă avem in ve
dere faptul câ, deși dispune 
de un lot de jucători supe
rior valoric celorlalte concu
rente La promovare (care ar 
trebui însă întinerit, împros
pătat), Rapidul nu reușește 
să se impună prin rezultate 
91 mai ales prin joc. Așa 
cum a evoluat (La un nivel 
mediocru) în destule meciuri 
dSLn acest campionat — chiar 
dintre cele pe care le-a cîști- 
gat —, dar îndeosebi în cel 
de sîmbătă, de la Ploiești, 

echipa giuleșteană nu justifi
că pretențiile de a reveni pe 
scena primei divizii !
Este, desigur, de datoria 

conducerii tehnice a echipei, 
a conducerii clubu
lui să analizeze cau
zele acestei situații 
neplăcute (după pă

rerea noastră ele țin îndeosebi 
de mentalitatea jucătorilor fa
ță de procesul de pregătire, de 
indisciplina și viața lor nespor
tivă) și să ia măsurile care 

9e impun, chiar dacă aceste 
măsuri ar trebui să fie ra
dicale.

Tot mal mwjți 
înscriu pe lista 
tort la tragerile

I

• REUNIREA LOTURILOR RE
PREZENTATIVE. Vineri urmează 
*ă se reunească, la București. lo
turile A, olimpic și de tineret. 
Lotul A va înitfflni miercuri 3 
mal, la București, reprezentativa 
Bulgariei în meci-tur din cadrul 
Cupei Balcanice. Loturile olimpic 
șl de tineret Ol ani) vor susține 
meciuri de verificare în compa
nia unor formații de peste ho
tare. In acest sens se duc tra
tative cu duhurile Videoton (Un
garia) șl Chemie Ilalle (R. D. 
Germană). Jocurile selecționatei 
olimpice șl echipei de tineret se 
vor desfășura, probabil, la Plo
iești șl, respectiv, la Buzău, ia 
date care vor îl stabilite ulterior.
• TRAGEREA LA BORJT A 

SFERTURILOR DE FINALA ALE 
„CUPEI ROMÂNIEI-. Joi 4 mai, 
la ora 12, va avea Joc la sediul 
FJtJ. tragerea ta sorți a mecta-

rilor din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei României, com
petiție care se desfășoară în ca
drul „Dacladei-. Sîcnt invitați de
legații celor 8 echipe calificate 
ta această fază : Universitatea 
Craiova, Dinamo, F. C. Argeș, 
U.T.A., Politehnica Iași, Olimpia 
Satu Mare, F.C.M. Galați și 
r. C. Brăila.
• REPROGRAM AR EA MECIU

LUI METALUL BUCUREȘTI — 
UNIREA ALEXANDRIA. După 
cum se știe, din motive obiec
tive, meciul Metalul București — 
Unirea Alexandria, din cadrul 
seriei a n-a a Diviziei B, nu s-a 
putut disputa duminică. FJt.F. 
a stabilit ea această partidă să 
fie reprogramată pentru mîlne, 
pe stadionul Metalul, de la ora 
M.30.

g

Simbătă, pe stadionul din 
Ploiești s-a produs una din 
marile aurpclze ale Diviziei 
B : infringerea la scor (0—3) 
a Rapidului In lata ultimei 
clasate din seria a n-a, Pra
hova, echipă care nu mai 
poete evita retrogradarea. Cu 
acest eșec, treu previzibil, 
giuleștenil și-au redus fc 
bună măsură șansele de a 
reveni In prima divizie, toc
mai Intr-un moment care le 
era deosebit de favorabil. 
Dar ceea ce a nemulțumit 
profund sutele de suporteri 
care au însoțit echipa Rapi
dului la acest meci a fost nu 
numai inlrlngerea tn sine șl 
scorul cam rușinos, ei mal 
ales jocul LAMENTABIL, DE
CEPȚIONAM1, PE 
CARE L-A PRAC
TICAT. Apărarea a 
fost depășită de o
manieră inadmisibilă, fiind u- 
neorl de-a dreptul ridiculizată 
de adversari, mijlocașii au de
ziluzionat total, iar atacanții 
(cu excepția, oarecum, a lui 
Manea) s-au dovedit simpli fi
gurant! plnă spre finalul 
partidei, ci nd au reușit să-și 
creeze cîteva situații de gol, 
ratate insă mai abitir ea În
cepătorii In ale fotbalului. O 
impresie foarte proastă a lă
sat șl indisciplina din teren 
a majorității jucătorilor (re
proșuri reciproce, lamentări 
către banca antrenorilor și 
comentarii jenante la adresa 
coechipierilor care răzbateau 
pînă in tribună).

Departe de a constitui un 
simplu accident, penibila 
comportare de sîmbătă a Ra
pidului pune cu șl mal multă 
acuitate întrebarea : CE SE 
ÎNTTMPLA CU ACEASTA 
ECHIPA DE VECHE TRADI
ȚIE ÎN FOTBALUL. NOSTRU 
ȘI ATIT DE ÎNDRĂGITĂ DE

Constantin FiRÂNESCU

P.S. O surpriză foarte plă
cută a constituit-o partenera 
de sîmbătă a Rapidului, Pra
hova. Apărîndu-și cu remar
cabilă sportivitate șansele, e- 
chipa ploieșteană a făcut un 
joc cu mult peste condiția ei 
de codașă a clasamentului. In 
schimb, o remarcă negativă 
la adresa unor suporteri ra- 
pldiști, care șl-au dat iarăși 
In petec. Chiar dacă supăra
rea lor era de înțeles, aceas
ta nu justifica insultele adu
se după meci jucătorilor, an
trenorilor șl președintelui 
clubului.
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TRAGERII PRO-

„GRUPUL INTENSIV" AL ARBITRAJULUI
CONTINUĂ ASCENSIUNEA

participant! se 
marilor cîștlgă- 
Prono expres.

Categoria 2 : 5 variante 25% a 
14.996 lei ; cat. 3 : 10 variante a 
7.498 lei ; cat. 4 : 73,75 a 1.M7 lei; 
cat. 5 : 182,75 a 410 iei ; cat. C : 
8.900,25 a 40 lei ; cat. 7 : 136.75 a 
290 lei ; cat. | : 3.156,25 a 40 led.

REPORT CATEGORIA 1 : 365.026 
lek

V-ara informat la vreme des
pre alcătuirea unul grup de 
foști jucători, dintre cel care 
s-au retras de curînd din acti
vitatea competițională, grup care 
a urmat un curs intensiv de ar
bitraj și a și intrat, încă din a- 
cest sezon, în activitate. Iată că 
șl traseul acestui grup către ca
tegoriile superioare de clasifica
re este la fel de intensiv și de 
rapid ca șl ' *
rlzare.

în primele 
lui, tinerii 
partide din categoriile 
re. Acum ei se află în etapa su
perioară, încredințîndu-li-se jocuri 
din Divizia națională de juniori 
și din Divizia C. Care sînt pri
mele observații, primele consta
tări asupra arbitrajelor lor ? Din 
ceea ce au văzut colegii noștri, 
din ceea ce am văzut și noi, din 

ceea ce ne-au spus mulți dintre

observatorii federali și ai Cole
giului central de arbitri, marea 
majoritatea a „grupului inten
siv'*  se comportă bine, promiță
tor. Asemenea aprecieri au cules 
arbitrajele prestate_ de Augustin 
Deleanu, 
cea

Jean
Stoenescu,

Grama. 
Mircea

Mir- 
Con-

perioada de școla-

meciuri ale sezonu- 
arbitri au condus 

inferioa-
Con-stantinescu (București), 

stan tin Moldoveanu (Ploiești), 
Alexandru Mustățea (Pitești), 
Mircea Axente și Gheorghe Gor- 
nea (Arad), Alexandru Comănes
eu (Bacău), Mihai Ivăncescu 
(Brașov), Francisc Kafka (Reși
ța), Mihai Adam (Cluj-Napoca), 
Alexandru Stocker (Petroșani), 
Vasile lanul (Iași), Ion Bungău, 
Petre Amăutu, Petre Regep (Ti-

mișoara), cu toții foști jucători 
de prima divizie. Dacă acest ve
ritabil grup al speranțelor arbi
trajului —
siunea 
cum, el 
sfîrșitul 
Divizia 
multă vreme, 
mai talentați și 
tre ei, la cîrma 
divizii.

Ii așteotăm cu 
eu încredere, fiind siguri că vor 
aduce în arbitrajul nostru un 
plus de competență, calitățile fi
zice și de cunoscători ai jocului 
(ca foști 
seriozitate 
conducerea 
unii care au cunoscut (poate) a- 
mărăclunea produsă de erorile 
de arbitraj sau chiar de unele 
incorectitudini în materie.

Eftimie IONESCU

nostru continuă ascen- 
eu siguranța de pînă a- 
va fi programat, pînă Ia 
sezonului, la meciuri de 
B. Și, poate, nu peste 

ii vom afla, pe cei 
competenți din- 
jocurilor primei
muite speranțe,

practicanți) și multă 
și corectitudine în 

unei întreceri, ca



LA OSLO, UN VEBITABIL TRIUMF ROMÂNESC!
(Urmare din pag. 1)

locuri fruntașe, 4 șl respectiv, 
6. Totodată trebuie consemnat 
dublul succes al reprezentati
vei române, lideră, la diferențe 
apreciabile, în clasamentele pa 
națiuni.

Milan Hercegan, președintele 
Federației internaționale de 
lupte, ne-a declarat imediat 
după festivitatea de premiere: 
^Luptătorii români s-au depă
șit pe ei, intrecînd toate aștep
tările. La Oslo au concurat, in 
corpore, la un nivel foarte ri
dicat, ceea ce demonstrează o 
foarte bună pregătire. Ii felicit 
călduros pentru prestația avută 
la aceste campionate continen
tale și Ie doresc, in continuare, 
succes !“.

Evident că rezultatele luptă
torilor români au constituit 
aici, mai ales la centrul de pre
să al C.E., subiectul cel mal 
comentat. „Luptătorii români 
au fost excepțional pregătiți — 
spunea Otto Jahnke, trimisul 
ziarului „Deutsche Sportecho* * 
din R.D. Germană. Ei sînt atît 
de dinamici și desfășoară un 
ritm de luptă atît de ridicat, 
incit nu lasă adversarilor nici 
o speranță". „Surpriza" de la 
ediția trecută a competiției, așa 
cum a fost considerat de unii 
bilanțul remarcabil al luptători
lor români la „europenele" de 
la Bursa, primește, iată, după 
un an, girul deplinei consacrări 
și al confirmării valorii repre
zentanților noștri.

Noah. Iată rezultatele In celelal
te finale : simplu femei : Brigit
te Simon — Fiorella BonlceW 
S—1. 4—6. S- S : dublu bărbați :
Jauffret, Dominguez — Smid. Ko- 
des 0—4, 6—0 ; dublu mixt : He
lena Anliot, Dowdeswell — Fio
rella Bonlcelll, Beust 6—2. 7—5.
• Turneul demonstrativ de la 
Tokio a fost cîștigat de Bjorn 
Borg. învingător cu 6—1. 6—2 tn 
finala disputată cu Jimmy Con
nors. Pentru locul trei: Orantes 
— Villas 3—S. 7—6. 6—4.

VOLEI. • In localitatea finlan
deză Eura selecționata feminină 
a S.U.A. a învins cu 3—0 (15—5, 
15—5, 15—7) echipa Finlandei.

Dar care este, în fond, se
cretul succeselor din ultima vre
me ale luptătorilor români T 
Mai înainte de a încerca să 
răspundem se cuvine să preci

zăm că Ia greco-romane luptă
torii noștri obțin, de peste două 
decenii, performanțe remarcabi
le, dar valoarea acestora a atins 
nivelul cel mai ridicat la Bursa, 
anul trecut și la Oslo, anul a- 
cesta. Este vorba, deci, și de 
talentul luptătorilor noștri, in
discutabil, dar este vorba, înain
te de toate, de excelenta lor 
pregătire, pe multiple planuri I 
Antrenorii noștri (Ion Corneanu, 
Ion Cernea, Station Popescu, 
Nicolae Pavel cit și dr. Nl- 
colae Ploeșteanu) au înțe
les, cu un ceas mai de
vreme. pretențiile pe care le 
emitea noul regulament inter
național al acestui sport, adică: 
o tehnicitate sporită, un ritm 
de luptă ridicat și o pregătire 
fizică ireproșabilă. De aceea, 
de doi-trei ani întregul proces 
de pregătire a sportivilor noștri 
fruntași — și nu numai a lor I 
— a fost îndreptat la asociații 
sportive, cluburi și loturi re
prezentative spre crește
rea capacității de luptă, către 
o ofensivă permanentă și susți
nută, pe fondul acumulării unor 
bune deprinderi tehnice.

Vom nota, de asemenea, at
mosfera de deplină responsabili
tate, de disciplină fermă șl se
riozitate care caracterizează, ta 
întregime, desfășurarea activi
tății acestei ramuri sportive ta 
țara noastră și vom avea astfel, 
în sinteză, explicația succeselor 
deosebite pe plan internațional 
ale luptătorilor^români !

Ziarele apărute luni Ia Oslo 
publică reportaje și comentarii 
pe marginea campionatelor e- 
uropene de lupte greco-romane 

Încheiate duminică în capitala 
Norvegiei.

Astfel, „Aftenposten*,  cotidia
nul cu cea mai largă circulație 
din Norvegia, publică sub titlul 
„România a fost cea mai pu
ternică dintre echipele partici
pante la aceste campionate 
europene de lupte greco-roma
ne*  un amplu reportaj din ziua 
finalelor, în care sint remarcate 
calitățile tehnice și de voință 
ale sportivilor români, precum 
și buna lor pregătire fizică. 
Ziarul „Arbeider Bladet*  publi
că un comentariu elogios la 
adresa sportivilor români. înso
țit de 2 fotografii ale noilor 
campioni europeni — românii 
Roman Codreanu, „campionul 
greilor*  și Ștefan Rusu. Repor
terul acestui ziar — Thorbjorn 
Skottam, cunoscut specialist în 
domeniul luptelor — arată in 
comentariu său că in mod evi
dent și binemeritat supremația 
continentală la lapte greeo-ro- 
mane a revenii echipei celei 
mal valoroase și aceasta a fost 
selecționata României.

N. R. Luptătorii români re
vin in Capitală astă-seară, tn 
jurul orei 21. cu avionul 
TAROM, cursa de la Copenhaga.

Cupele europene înaintea ultimului act

6 PROTAGONISTE Șl UN BILANȚ CU 244 DE COMPETITOARE

SPORTIVI ROMÂNI
DUPĂ 9 RUNDE ȘI DISPU

TAREA UNOR PARTIDE ÎN
TRERUPTE, în turneul feminin 
de șah de la Budapesta conduc 
Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.) șl 
Suzana Veroczy (Ungaria), cu 
cîte 7 p, urmate de Ivanka (Un
garia) — fi'/j p, Eretova (Ceho
slovacia) — 5‘;« p (1), Margareta 
Mureșan (România) și Szma- 
cinska (Polonia) — cu cite' 5 p. 
în runda a 9-a, Margareta Mu
reșan a remizat cu Veroczy.

ÎN COMPETIȚIA FEMININA 
DE BASCHET care se desfășoa
ră la Lodz, selecționata Româ
niei a învins, după prelungiri, 
cu scorul de 87—84 (43—43 ; 
78—78) formația Poloniei. Prin
cipalele realizatoare ale echipei 
române au fost Liliana Duțu 
(23 p) și Ștefania Glurea (20 p). 
Alte rezultate : Ungaria—Ceho
slovacia 71—61 (41—29) ; Cuba 
— Selecționata de tineret a 
U.R.SA. 89—65 (41—41).

TURNEUL DE TENIS DE LA 
HOUSTON s-a Încheiat cu vic
toria lui Gottfried, care l-a În
trecut in finală cu 3—6, 6—2, 
6—1 pe Die Năstase. în finala 
probei de dublu, cuplul Fibak,

PESTE HOTARE
Okker a dispus cu 7—5. —' 5e
Leonard, Machette.

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
LODZ A CONTINUAT CU 
RUNDA A 10-A, in care s-aa 
înregistrat următoarele rezu ■_»- 
te : Ghitescu — Brzbyl —‘S t 
Helmers — Espig 1—0 ; Poko- 
jowiecz — Sznapik 1—0 ; Barc- 
zay —Inkiov V’—Va ; Witkowski 
— Lengyel */, —%. Lider a! c a- 
samentulul se menține Ink -v 
(Bulgaria), cu 7 p, urmat da 
Helmers (Norvegia) — 5*j  p. 
Theodor Ghițescu ocupă locul C 
cu 4 puncte.

ASTĂZI ÎNCEPE ÎN ITALIA. 
LA ROMA, UN IMPORTANT 
CONCURS DE PENTATLON 
MODERN, concomitent cu • 
nouă ediție a „Cupei țărilor 
latine*,  la care va fi prezent! 
și echipa reprezentativă a țării 
noastre, aflată deja in Italia.' 
unde a efectuat un stagiu da 
pregătire. Antrenorul coordona
tor Gheorghe Tomiuc îi are la 
dispoziție pentru a alege echi
pa pe următorii sportivi : Du
mitru Spârlea, Iuliu Galovid.' 
Ștefan Cozma și Constantin Că
lina.

| VOINICII VOINICILOR NOȘTRI! g 

bronz, ta întrecerile euro- g 
pene, mondiale și olimpice. § 
De ia ridicarea zecilor de ș 
tone de haltere la manevre- £ 
le iscusite ale tehnicii 
luptă, de la tndeștarea 
pe zaltele, la zimbetal 
fericire de pe podium. _

Dragii noștri, ne mtndrim 
cu voi și e cazul sd recu- g 
noaștem ci uneori ttatem 
zgârciți cu spațiul, cu repo~- g 
tajele și cu laudele, pe cere 
le meritați nu numai atunci 
tind stnteți campionii con- 
tinentului sau ai lumii.

(Urmare din pag. 1)3

ă litate excepționali chiar 
dacă baza de masă, cantita- 
tea, stat incă insuficiente.

Toate acestea nu cad inși 
g: din cer.
0 Ar trebui sd-i vedem pe 
S; luptători în lunile ji anii de 
ț? muncă încordată, de renun- 

țări ji scrișnet de dinți, pen- 
Ș tra a se perfecționa, pentru 

a fi competitivi la nivelul 
S; medaliilor de aur, argint și

MARGINALII LA „INTERNAȚIONALELE- DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

Florica și Florin Dobre) a avut 
cel mai bun sol din concurs, 
elementele de acrobatică extrem 
de dificile fiind executate de 
această tînără gimnastă cu o 
ușurință uimitoare. Dar, aproa
pe în egală măsură, evoluțiile 
de la celelalte aparate au fost 
la fel de aplaudate și de bine 
primite de brigăzile de arbitraj.

Se cuvine să subliniem, de 
asemenea, reușita colectivă a 
centrului de pregătire din Capi
tală (antrenori Iosif Hidi. Geor
ge Condovici, Atanasia Alba — 
coregraf Victor Vlase) care în- 
tr-o perioadă extrem de scurtă 
a reușit să lanseze în marile 
concursuri, la nivel de maestre, 
un grup masiv de tinere șl 
talentate gimnaste, care nu mai 
departe decît în toamna trecută 
erau la categoria a Il-a de 
clasificare 1 Neîndoios, este me

24-30

HOCHEI 
FOTBAL 
BASCHET 
MOTO

BASCHET 
CICLISM
FOTBAL

25-14
26

26-U
27

2&-30
30

TENIS Tumw to Los Vegos. Tulea, OkioHomo (S.U.A.) >1 
Murcia (Spania)
„Cupa Sofia" (masculin — seniori)
Tuns! Spaniei
Poionia — Bulgaria ; Spania — Mexic ; Fino’a Cupei 
UE.r.A. (tur) : Bestia - P.S.V. Eindhoven
C.M. (grupa A), la Fraga
Tunisia — Peru
Turneu (feminin — senioare) la Halle 
„Mareie Premiu" al Austriei

AGENDA SÂPTĂMlNIi
<

TELEX @ TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM o La Westwood 

(California), americanul Steve 
Scott a realizat cea mal bună 
performanță mondială a sezonului 
în proba de 1 500 m, cu timpul 
de 3:33,10. Rezultate notabile au 
mai fost obținute de americanii 
Jeff Taylor — 5.50 m la prăjină 
și Randy Williams — 7.09 m la 
lungime

BOX • La San Remo, într-un 
meci pentru campionatul mondi
al la cat. mijlocie, argentinianul 
Hugo Corro a obținut o surprin
zătoare victorie la puncte în fața 
columbianului RMri-fo Valdes.

CĂLĂRIE @ Prima probă de 
obstacole a concursului de la Ro
ma a fost cîștigată de englezul 
David Broome. 

de g

ritul acestor priccputi tehnicieni 
că Angela Bratu, Mirela Oan- 
eea. Carmen Savu, Rodica Dun
ei au trecut cu succes primul 
mare examen competițional, 
evoluțiile lor situindu-se foarte 
aproape de nivelul celor mai 
bune dintre maestrele noastre. 
Mai mult chiar, aceste tinere și 
talentate gimnaste, veritabile 
speranțe pentru viitoarele noas
tre reprezentative, au avut multe 
noutăți in exercițiile lor, dove- 
dindu-se astfel și inițiatoarele 
unor elemente și mișcări origi
nale.

Perspectiva viitoarelor turnee 
internaționale și. mai cu seamă, 
cea a campionatelor mondiale 
din Franța reclamă o riguroasă 
structurare a pregătirii tuturor 
gimnastelor fruntașe, astfel in
cit succesele de la Bacău șl 
renumele mondial al gimnasticii 
noastre feminine să primească o 
nouă confirmare internațională.

CICLISM | Cea te a S4-» edi
ție a cursei Liege — Bastogne — 
Liege a revenit belgianului Jo
seph Bruy ere (341,700 km in 0 h 
37:42,0).

HALTERE • Campionatele u- 
nionale au continuat la Kiev cu 
întrecerile de la cat. 75 kg, In 
care victoria a revenit lui Alek
sandr Logunov, cu un total de 
332,500 kg.

ȘAH • După 12 runde. In tur
neul zonal de la Lvov conduce 
Iurl Balașov cu 6'/, p (1). urmat 
de Kuzmin — 6‘/s p. Kociev și 
Vaganian — cîte 6 p.

TENIS • Jose Higueras a ter
minat Învingător în turneul de 
la Ni®a, tn finala căruia l-a între-

Miine, pe teren propriu, for
mația franceză Băști» (din 
insula Corsica) va tntfinl ta 
prima manșă a finalei Cepei 
U.LFA reputata echipă olan
deză P. S. V. Eindhoven. Flu
ierul de începere al arbi
trului va marca, totodată, 
ridicarea cortinei ultimului act 
al ediției 19T719T3 a competiții
lor europene de fotbal, .tablou
rile" următoare avind drept de
cor Parisul (3 mai) și ca prota
goniste pe S.C. Anderleeht st 
F.C. Austria Viena, in disputa 
pentru ..Cupa capelor*,  Eindho
ven (9 mai) pentru retu
rul finalei Cupei U.E.F.A. șl. 
apoi. ca moment culminant, ta 
10 mai. Londr». unde actuala 
deținătoare a Capei eampioaîler 
europeni. F.C. Liverpool, va în
cerca, pe Wembley, reeditarea 
succesului ta fata echipei F.C. 
Bragea Că aceste echipe stat 
deja conectate la Înalta tensiu
ne a finalelor nu mai este ca
zul s-o demonstrăm, doar două 
exemple fiind pe deplin edifi
catoare. chiar dacă se află ta 
poli opuși : F.C. Bruges a pier
dut, neașteptat, in campionatul 
belgian, pericliilndu-și poziția 
de lideră, iar F C. Liverpool în
cearcă să nu-și mai disperseze 
forțele (cum a făcut-o deseori 
ta ultimii ani), echipa Angliei, 
care a tatilnit zilele trecute Bra
zilia, neavind ta componența sa 
nici un jucător al echipei luâ 
Bill Paisley—

Ce a relevat actuala ediție a 
cupelor europene ? In primul 
rind, faptal că dintre deținătoa
rele trofeelor doar Liverpool a 
fost ta înălțimea titlolal, in timp 
ce Hamburg (eîștigătoarea .Ca
pei cupelor") a fost eliminată 
de Anderleehi (ajunsă ta fina
lă). iar Javenlus (usvînriUoare 
anul trecut ta Cana U.E.F.AJ 
a ratat „transferul" ta C.C.E.. 
neputind trece ta semifinale de 
F.C. Bruges. Dacă mai mențio
năm ta acest context elimină
rile mai mult sau mai puțin 
timpurii ale unor formații cu 
renume in scccerul european, 
ca de pildă. Ajax. Monchen- 
gladbach. Atletico Madrid. Bar
celona. Ipswich, Carl Zeiss Jena, 
Torino, califîcindu-se în finală 
echipe-surpriză, ca Bastia sau 

F.C. Austria, se ridică, firesc, 
întrebarea : trec, acum, marile 
cluburi printr e perioadă de 
criză ? Răspunsul nu se poate 
referi doar la o echipă sau alta 
șl doar la o ediție, ci trebuie 
să concluzioneze o perioadă de 
timp, necesară pentru a putea 
defini • valoare competitivă a 
unui soccer, dincolo de conjunc
tură. Să apelăm, deci, la facto
rul statistic, care are — oricum
— girul obiectivitătii.

Ți ni nd seama de numărul di
ferit de ediții în cele trei Cupe 
europene (C.C.E. se află acum 
la a 23-a. Cupa cupelor la a 
18-a, iar Cupa U.E.F.A. — pen
tru câ derivă din fosta Cupă a 
tirgurilor — numără 20 de edi
ții), luînd ca etalon semifinale
le, rezultă că s-au calificat ta 
această fază superioară 244 de 
echipe. Acestea reprezintă : 1) 
Anglia — 40 semifinaliste ;
D Spâni» — 36 ; 3) Italia — 31; 
O R.F.G. — 27 ; 5) Scoția — 
17 ; 8) Olanda — 15 ; 7) Unga
ria — 12 ; 8) Belgia și Iugosla
via — 11 ; 10) Portugalia — 10; 
11) Franța — 6 ; 12) R.D.G. șl 
Hveția — 5 ; 14) Cehoslovacia 
și UJLSJS. — 4 ; 16) Austria,
Bulgaria. Polonia și Grecia — 
2 ; 20) Țara Galilor și Turcia
— L

Deci, din cele 33 de țări a- 
filiate la HLF.A, 21 au intrat 
ta palmaresul semifinalelor cu
pelor europene intereluburi, cla
samentul arătind. cu mici ex
cepții (surprinde, evident, ab
sența Suediei, țară a cărei echi
pă reprezentativă a jucat In a- 
cest timp un rol de prim plan

IRAN-O DEBUTANTĂ ÎN TURNEUL FINAL 
AL CUPEI LUMII

Reprezentativa Iranului poate 
fl socotiți drept una dintre 
revelațiile ultimilor ani. Șl asta 
pentru câ, iată, după neașteptata 
calificare In turneul final al 
competiției de fotbal din cadrul 
J.O. de la Montreal, din 1976, a 
urmat tot atît de neprevăzuta sa 
prezență la turneul final al edi
ției nr. 11 i C.M., ceea ce este 
o onoare pentru soccerul acestei 
țări, mal de curînd prinsă tn fe
bra fotbalului șl care demon
strează că cele două calificări 
nu au fost rodul unor lntîm- 
plărL Dacă cucerirea titlului de 
campioană a Asiei, în 1976, nu a 
impresionat prea mult, tn 
schimb cele două reușite ulteri
oare sînt demne de aplaudat, 
tn 1976, la Montreal, „11“-le ira
nian a fost eliminat de U.R.S.S., 
cu 2—1, in sferturile de finală 
(în grupă, Polonia cîștlgase greu, 
cu 3—2, după ce fusese condusă 
la pauză cu 1—0 !) De data 
asta, calificarea este și mai va
loroasă, ținînd seama de adver
sarele din turneul final al zonei 
Asia — Oceania. Marea învinsă 
s-a numit Australia, reprezen
tanta zonei la C.M. din 1974, 
care a pierdut în fața Iranului 
chiar la Melbourne (0—1). A fost 
victoria care a deschis învingă
torilor drumul spre Buenos 
Aires.

Pregătită de antrenorul Hesh- 
mat Mohajerani, echipa Iranului 

la campionatele mondiale), rea
litatea ultimelor decenii. ȘI 
chiar dacă o echipă eu „firmă*  
intră intr-o perioadă de eclipsă; 
chiar dacă schimbul de genera
ții poate întrerupe Ia un mo
ment dat șiroi succeselor alteia, 
chiar dacă apar meteoriți sa» 
stele noi pe firmament, puterea 
competitivă a fotbalului dintr-o 
tară este dată de valoarea cam
pionatelor naționale, a căror re
prezentante evoluează, an de an. 
ta confruntările europene inter- 
dabori.

Echipele românești n-au reu
șit nici ta actuala ediție să de
pășească bariera turului doi (a 
mediocrității), campioana țării, 
Dinamo, fiind eliminată la de
but (2—1, 0—2) de Atletico Ma
drid (calificată ulterior pînă în 
sferturile de finală), câștigătoa
rea Cupei României, Universi
tatea Craiova, singura ajunsă în 
turul IL a ratat calificarea 'a 
penaltyuri (după 0—2 și 2—0) in 
meciul cu Dinamo Moscova <a- 
junsă pînă în semifinale), iar 
ta Cupa U.E.F.A. Steaua n-a pus 
nici un fel de probleme echipei 
C.F. Barcelona (1—5, 1—3), care 
a continuat cursa pînă în semi
finale, A.S.A. Tg. Mureș a ră
mas și ea cu gustul amar al 
înfrîngerii după manșele cu 
A.E.K. (1—0, 0—3), echipă
pătrunsă pînă în faza „optimi
lor*.  După cum se vede, repre
zentantele campionatului nostru 
n-au nici măcar scuza că au 
fost eliminate de vreo formație 
ajunsă ta finalele cupelor euro
pene—

Paul SLAVESCU

are în componența sa jucători 
cu o mai mare experiență com- 
petițională (fundașul EsKandari» 
an, mijlocașul Ghassempour, a- 
tacanțil Parvin și Mazîumi), ală
turi de jucători tineri, posesort 
ai unei bune pregătiri tehnice yl 
fizice : portarul Gorbkandi, fun
dașii Pandjani, Diuvarsadeh. 
Cbodjai și Chachghaian, mijlo
cașii Nayebagha, Khalilian șl 
Sadeghi, atacanții BechKar, Tey- 
muru și Lurai.

' Handicapul principal al echipei 
este însă lipsa de experiență m 
meciuri internaționale și compe
tiții de anvergură. De aceea, 
forța echipei a fost verificată cu 
prilejul cîtorva partide cu ad
versari de valoare, susținute la 
Teheran, pe modemul sta di o» 
Aryamehr (80 000 locuri). După ce 
a terminat la egalitate (6—0; eu 
iugoslavia, a pierdut — recent — 
în fața Tării Galilor (0—1). A 
urmat un nou stagiu de pregă
tire pe malul Mării Caspice, 
după care fotbaliștii iranieni vor 
veni ta Europa pentru un joc c*  
„ll“-le Franței (11 mai) și par
ticiparea la turneul in terna ț onal 
de la Paris (16—16 mai), alături 
de reprezentativa Olandei șl echi
pele F.C. Bruges șl Paris St. Ger
main. La 26 mai. traversarea A- 
tlanticulul. Reamintim că echipa 
iraniană va evolua în grupa de 
ha Mendoza, împreună cu Olan
da, Peru și Scoția.


