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In intreaga fără, intr-o atmosferă sărbătorească

Miercuri au luat sfirșii lucră
rile Plenarei Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii, des
fășurate sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Participanții la lucrări au 
intimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la sosirea in sala 
Radiodifuziunii, cu vii aplauze, 
eu ovații Îndelungate. Cei pre
zent! — reprezentanți ai tuturor 
oamenilor muncii din Întreaga 
tară — au dat glas sentimente
lor de stimă și inaltă prețuire 
pe care întregul nostru popor le 
nutrește față de secretarul ge
neral al partidului, pentru acti
vitatea sa neobosită pusă in 
slujba cauzei progresului, bună
stării și fericirii Întregii noastre 
națiuni.

Pe marginea punctelor înscri
se Ia ordinea de zi a plenarei, 
au luat cuvîntul mai mulți par
ticipant! Ia lucrări.

După încheierea dezbaterilor, 
plenara a aprobat in unanimi
tate Raportul cu privire la des
fășurarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, care au 
avut loc în perioada ianuarie — 
februarie 1978 și modul în care 
au fost aplicate holăririle adop
tate de Consiliul National al 
Oamenilor Muncii din octombrie 
1977, cu privire la activitatea 
politică și cultural-educativă de 
masă, desfășurată de consiliile 
oamenilor muncii pentru înde
plinirea sarcinilor din planul 
național, cu privire la angaja
mentele de depășire a planului 
pe 1978.

A fost adoptat, de asemenea, 
în unanimitate, Raportul privind 
analiza pe bază de bilanț *

ETAPA A IV-a ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL
Accelermdu-și ritmul de desfășurare, campionatul masculin 

de handbal, Divizia A, programează astăzi etapa a IV-a. Vor avea 
loc meciurile :

Dinamo Brașov — C.S.M, Borzești
Universitatea Cluj-Napoca— Steaua
Politehnica Timișoara 
Știința Bacău 
Rclonul Săvineșii

(După cum se știe, Relonul 
Săvinești își dispută meciurile 
programate acasă pe terenul 
din Piatra Neamț).

Toate partidele au o impor
tanță deosebită pentru configu
rația clasamentului. Primele

t Astăzi, etapa a 27-a a Diviziei A de Sotbal

„SUBSOLUL" ATACĂ PE TEREN PROPRIU...
Iată o etapă — cea progra

mată astăzi — care nu poate 
schimba liderul și „lanterna ro
șie*. întilnind acasă echipa la 
fața căreia a capotat in „Cupa 
României*, Steaua pornește ca 
mare favorită în meciul cu Po
litehnica Iași. Iar F.C.M. Reși
ța, chiar dacă va încinge pe 
F.C. Argeș, va rămîne pe ace
lași ultim loc pe care se află 
încă din etapa a 10-a !

între locurile 2 și 17, clasa
mentul va continua să se „fră- 

CLASAMENTUL
1. STEAUA 24 12 6 8 57-36 30
X Sportul st 26 14 2 10 36-32 30
X Politehnica Tim. 26 12 5 9 3X28 29
4. F.C. Argeș 26 12 5 9 39-39 29
S. fLSJL Tg. M. 26 12 4 10 44-28 28
6. U.TJL 26 11 6 9 42-41 28
7. F.C. Olimpia 26 12 3 11 34-36 27
8. C.S. T-viște 26 11 5 10 2X27 27
9. S.C. Bacâu 26 10 7 9 37-44 27

10. M 26 12 2 12 44-38 26
11. Dinamo 26 11 4 11 37-33 26
12. Unrv. Craiova 26 10 5 11 27-26 25
IX F.C. Constanța 26 11 3 12 3X38 23
14. F.C. Bihor 26 11 2 13 29-41 24
IX F.C. Petrolul 26 9 5 12 33-35 23
16. F.C. Corvinui 26 7 9 10 26-36 23
17. Polit. lași 26 8 6 12 30-30 2k
IX F.C.M, Reșița 26 8 3 15 26-42 19
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rezultatelor economico-financia- 
re obținute in anul 1977 și in 
trimestrul I al anulai 1978.

Plenara * aprobat, in unani
mitate, Proiectul de îmbunătă
țire a Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii, 
proiect care urmează să fie de
finitivat pe baza propunerilor 
făcute de participanții la ple
nară, după care va fi supus 
dezbaterii publice.

Plenara a aprobat, de aseme
nea, In unanimitate, Proiectul 
de lege cu privire la organi
zarea *1 conducerea unităților 
socialiste de stat, ce urmează a 
fi definitivat pe baza propune
rilor făcute de participanții la 
dezbateri.

In încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
deosebii interes, cu deplină sa
tisfacție șl aprobare de cei pre- 
zenți, fiind subliniată in repe
tate rindurl cu aplauze și urale. 
Participanții, reprezentanți di
rect! al oamenilor muncii din 
intreaga țară — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— au dat expresie hotăririi fer
me a întregii noastre clase 
muncitoare, a întregului nostru 
popor de a milita fără preget 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de secretarul general al 
partidului, cu privire la ridica
rea eficienței întregii activități 
economice, la transformarea can
tității intr-o nouă calitate.

Gloria Arad
Dinamo București 
H.C. Minaur Baia Mare

trei clasate (Steaua, Dinamo 
București și Gloria Arad) evo
luează In deplasare, în timp ce 
ultimele clasate, care au la ac
tiv trei Infrîngeri, susțin par
tide pe teren propriu și au, 
deci, prilejul să... spargă gheața.

minte*, fiecare punct cîștigat 
contlnd enorm în... fuga de re
trogradare sau apropierea de 
Înscrierea într-o cupă europea
nă I Este, aceasta, o realitate. 
Dar dincolo de ea se află — 
prea puțin camuflată — ME
DIOCRITATEA tntrecerii celor 
18 divizionare A, care In aceas
tă primăvară ne-au oferit fot
bal cu lingurița !

Poate că etapa de astăzi va 
fi o excepție. E o speranță a 
iubitorilor fotbalului nostru, mai 
ales în perspectiva apropiatului 
meci cu echipa Bulgariei din

?a\\\vwă\\\vw^\\\\'m PROGRAMUL

I Hunedoara : F.C. CORVI NUL 
Timișoara : 
Reșița : 
Petroșani : 
Constanța :
Ploiești :

POLITEHNICA
F.C.M.
JIUL
FOTBAL CLUB
F.C. PETROLUL

(med televizat)
F.C. BIHOR - C.S. TiRGOVISTE
STEAUA - POUTEHNICA IAȘI

(stadionul Steaua)

UNIVERSITATEA - S.C. BACĂU

Oradea : 
București

Craiova
Toate partidele vor începe la ora 16,30 ă

AMPLE ACȚIUNI Șl COMPETIȚII SPORTIVE
IN CINSTEA ZILELOR DE 1
Sfir/ltul acestei săptămini țt începutul celei viitoare vor fi 

deosebit de bogate in întreceri, demonstrații ți acțiuni sportive 
organizate in intreaga fără, in cinstea zilei de 1 Mai, sărbătoarea 
muncii, ți 2 mai, Ziua tineretului. Toate acestea rint inscrise sub 
mobilizatorul generic al celei mai mari competiții a sportului ro
mânesc, „Daciada". Iată, tn această privință, eiteva din numeroa
sele vești primite la redacție :

CARAȘ-SEVERIN. încă de 
săptămlna trecută, in nume
roase localități ale județului — 
cum sînt Oravița, Bocșa, Mol
dova Nouă, Oțelul Roșu, Reși
ța și altele — au început în
trecerile pe asociații ale com
petițiilor dotate cu cupe oma
giale, „1 Mai“ și „2 Mai“, la 
volei, handbal, popice, tenis de 
masă, șah, fotbal, atletism. 
Pentru zilele de 30 aprilie, 1 
și 2 mai, toate bazele din mu
nicipiul Reșița sînt pregătite 
să primească o mare afluență 
de iubitori ai sportului. Com
plexul Minda va găzdui între
ceri pe județ la handbal, po
pice, tenis de cîmp, volei. In 
Valea Domanului se va desfă

Succesul luptătorilor, exemplu pentru toate loturile reprezentative

„AM REUȘIT DATORITĂ UNEI PREGĂTIRI ÎNDÎRJITE, 
EFECTUATĂ CU ABNEGAȚIE DE SPORTIVI** 

Interviu cu antrenorul emerit Ion CORNEANU

cadrul Cupei Balcanice, chiar 
dacă la Hunedoara, Ploiești, O- 
radea, Constanța și Craiova sînt 
programate meciuri „tari*, in 
care echipele gazdă — după 
cum ni s-a comunicat cu ocazia 
primirii „ultimelor vești" —sînt 
hotărite să joace la capacitățile 
lor maxime pentru obținerea 
ambelor puncte.

Fără să uite însă — subli
niem noi — SĂ JOACE IN 
PRIMUL RÎND FOTBAL. Pen
tru că evoluînd la un bun ni
vel se pot obține punctele atît 
de mult rlvnite.

ETAPEI \\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
SPORTUL STUDENȚESC 
A.S.A. TG. MURES'
F.C. ARGEȘ
U.T. ARAD
F.C. OUMPIA 
D1NAMO BUCUREȘTI 

șura turneul de handbal fete 
— echipe din școli și licee — 
șl Întreceri de fotbal, iar pe 
Valea Birzavei se vor intiini 
cei mai buni atleți ai județu
lui. In ziua de 2 mai se va 
desfășura Festivalul sportului 
severinean, in organizarea Co
mitetului județean al U.T.C. 
(Doru GLAVAN — coresp.).

BIHOR. Printre cele mai 
ample acțiuni din județ, orga
nizate în cinstea zilelor de 1 
și 2 mai se numără „Festivalul 
sportiv al petroliștilor", care 
va avea loc duminică, la Su- 
placul de Barcău, și în cadrul 
căruia sînt programate între
ceri de handbal, volei, fotbal,

Luptătorii români, victorioși la 
in țari, pe aeroportul Otopeni

Odată încheiate întrecerile 
continentale de lupte gre- 
co-romane, acum, cind de

legația țârii noastre s-a întors 
victorioasă în țară, am consi
derat necesară o discuție cu an
trenorul emerit ION CORNEA
NU, principalul făuritor al suc
cesului de la Oslo, ca și al 
celorlalte succese din ultimii 
22 de ani.

— Ați realizat cea mai 
mare performanță din isto
ria luptelor din țara noas
tră. Cărui fapt considerați 
că se datorește această răsu
nătoare victorie ?

— în primul rînd consider că 
este necesar să mă refer la 
condițiile foarte bune de pregă
tire de care — prin grija con
ducerii de partid și de stat — 
am dispus în anii din urmă. 
Așa se face că astăzi avem o 
largă bază de selecție. secții 
puternice, cu antrenori pri- 
cepuți, capabili să depisteze și 
să pregătească la un nivel ri
dicat tineri cărora le sint ac
cesibile performanțele pe plan 
internațional. Un alt factor, a 
cărui importanță nu trebuie mi
nimalizată, este tradiția lupte
lor greco-romane in țara noas
tră. Mai consider necesar să 
amintesc calitățile native, vi
goarea, forța fizică și tempera
mentul tineretului român, fără 
de care ar fi extrem de greu

Șl 2 MAI
oină, ciclism, atletism și nu
meroase jocuri distractive. Tot 
duminică se vor desfășura eta
pa județeană a concursului de 
tir (10—14 ani), Festivalul atle
tic școlar și Concursul de tenia 
de masă dotat cu „Cupa 1 
Mai*. Luni vor avea loc fi
nalele „Cupei 1 Mai" la fotbal, 
popice, handbal, volei, iar In 
ziua de 2 mai, în numeroase 
localități din județ, mari cro
suri ale tineretului.

ARAD. Suita competițiilor o- 
magiale programate la Arad 
va începe cu un program cul- 
tural-sportiv organizat sîmbătă 
în Sala polivalentă. In zilele de 
1 și 2 mai, bazele sportive de aid 
vor găzdui întreceri de hand
bal, fotbal, volei, șah și alte 
discipline, cu participarea ele
vilor și a tinerilor din între
prinderi și instituții. Pe Mureș 
vor avea loc demonstrații șl 
întreceri de canotaj.

C.E, de la Oslo, la înapoierea 
Foto : Dragoș NEAGU

să se realizeze asemenea per
formanțe.

— Dar contribuția dv„ a 
tehnicienilor care au eondua 
pregătirile ?

— întregul colectiv pe care-1 
conduc, antrenorii Ion Cernea» 
Nicolae Pavel, Simion Popescu, 
dr. Nicolae Ploeștcanu și ma
sorii I. Teodorescu și N. Lăcri- 
țeanu, au muncit temeinic. Sînt 
oameni harnici, pricepuți și 
disciplinați, tn întregul lot e- 
xistă o atmosferă de disciplină 
fermă și o activitate plină de 
dăruire. La noi, felul în care 
privește munca un sportiv con
stituie unul dintre principalele 
criterii de selecție. Altfel nu se 
poate. Unul dintre exemplele 
cele mai grăitoare în acest sena 
este Roman Codreanu. Sportiv 
dotat cu calități deosebite pen
tru acest sport, in ultimii ani 
n-a făcut totul pentru buna sa 
pregătire, motiv pentru care a 
rămas de multe ori acasă atunci 
cind colegii săi reprezentau 
România în mari competiții in
ternaționale. De la începutul 
acestui an însă el și-a mani
festat dorința de a munci fără 
menajamente, așa cum fac toți 
ceilalți componenți ai lotului. 
Codreanu s-a ținut de cuvînt în

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)



Gimnastică î LOTUL NOSTRU MASCULIN A RATAT
PREA MULT LA „INTERNAȚIONALELE** DE LA BACAU

rr

Antrenorul emerit Ion Popa:

4IW ÎNCREDERE ÎN POSIBIL

Pentru a doua oară consecu
tiv, întrecerea masculină din 
cadrul Campionatelor interna
ționale de gimnastică ale Româ
niei a fost cîștigată de un spor
tiv străin (dealtfel același Kurt 
Thomas — S.U.A.), deși la start 
au fost prezenți cei mai buni 
gimnaști români, in frunte cu 
campionul mondial la inele Dan 
Grecu. Acest fapt ridică, pe bu
nă dreptate, întrebarea : nu 
puteau oare cîștiga gimnaștii 
români cea mai importantă 
competiție internațională orga
nizată în țara noastră ?

Incercînd să răspundem, vom 
menționa din capul locului că 
nu unul, ci trei dintre gimnaș
tii români au avut reale șanse 
să termine învingători, și-i a- 
vem în vedere pe Dan Grecu, 
Aurelian Georgescu și Sorin 
Cepoi, sportivi din generații di
ferite dar de o valoare probată 
ta numeroase competiții de an
vergură, cu toții dornici să-și 
înscrie numele în tabelul de o- 
noare al „internaționalelor" noas
tre. în cronica concursului am 
menționat că victoria gimnastu
lui american a fost obținută pe 
merit. Nu vom exagera însă cu 
nimic dacă vom spune că mul
tiplul nostru campion Dan Gre
cu ar fi putut la fel de bine 
să cîștige și chiar cu mai bine 
de un punct în fața învingăto
rului ! Nu s-a întîmplat însă 
așa pentru că, mult mai mult 
decît altă dată. Dan Grecu a 
ratat, chiar în momente-cheie 
ale competiției, irosindu-și ast-

>
fel șansele reale pe care le avea. 
Dacă adăugăm acestui fapt și 
pe acela că nu numai Dan 
Grecu, dar și ceilalți gimnaști 
de frunte ai lotului nostru re
prezentativ au avut în concursul 
de la Bacău prea multe ratări, 
ajungem — implicit — la cau
zele care au determinat nereu
șitele componențelor lotului nos
tru reprezentativ masculin.

Din cauza unei insuficiente 
pregătiri fizice, la ora actuală 
gimnaștii noștri de frunte tac 
cu greu față rigorilor unui con
curs complet (exerciții impuse, 
liber alese, finale pe aparate). 
I-am urmărit tacă din iarnă ta 
cadrul pregătirilor efectuate la 
complexul 
Arsă sau 
prea bine 
al lotului 
dual de pregătire fizică și teh
nică. Dar, așa cum se prezintă 
lucrurile astăzi, nu stat motive 
să fim prea mulțumiți de ni
velul la care se află marea ma
joritate a gimnaștilor care, peste 
puțină vreme, vor trebui să 
participe la confruntări mai 
dificile, care angajează tatr-o și 
mai mare măsură prestigiul 
mișcării noastre sportive. Nu 
este ta intenția noastră să al
cătuim un bilanț al greșelilor 
săvirșite ta concurs de gimnaștii 
români, dar vom consemna un 
fapt de-a dreptul îngrijorător : 
cel puțin trei ratări au avut 
toți gimnaștii noștri, ceea ce, 
s-o recunoaștem, este o situație 
cu totul inacceptabilă. Se știe

sportiv de la Piatra 
in Capitală si știm 
că fiecare component 
are un plan indivi-

prea btae câ victoria tatr-un 
concurs depinde uneori de o 
singură zecime de punct, sau 
chiar de 5 sutimi, cum a fost 
cazul la Bacău. Ce ne facem 
însă cînd unii dintre cei mai 
buni gimnaști ai noștri nu ce 
pot concentra suficient și pierd 
nu zecimi, ci puncte întregi T în 
foarte multe situații ratările au 
apărut în finalurile exercițiilor, 
uneori chiar din elemente re
lativ ușoare, ceea ce probează 
o dată în plus lipsa de rezistență, 
fizică și psihică, a gimnaștilor 
noștri.

Și tacă un aspect asupra că
ruia am dori să atragem aten
ția. Cum era și firesc, mulți 
dintre componenții lotului și-au 
modificat exercițiile, prin adău
girea unor elemente de mai 
mare dificultate. Din păcate 
tasă concursul de la Bacău a 
evidențiat neputința unora din
tre sportivi de a executa inte
gral noile exerciții. Or, tatre a 
prezenta o evoluție cu ratări 
sau cu multe ezitări și tatre a 
avea un exercițiu mai .ușor", 
se pare că e preferabilă cea de 
a doua soluție. Dorința firească 
a sportivilor de a-și îngreuna 
exercițiile, care este dealtfel ta 
spiritul prevederilor Codului in
ternational de punctaj, trebuie 
să meargă mină ta mină eu 
executarea coiectâ și exactă a 
noilor elemente, căci numai ast
fel ele vor fi apreciate favora
bil de brigăzile de arbitraj ta 
viitoarele mari întreceri.

Constantin MACOVEJ

LUI S. CUȚOV, T. DINU Șl F».
Peste 9 zile, la Belgrad, gon

gul electronic din sala „Pionir" 
■va vesti startul oficial al celei 
de a doua ediții a campionate
lor mondiale de box — întîl- 
nire cvadrienală (taterolimpică) 
a pugiliștilor amatori din lumea 
întreagă. Timpul e, firește, prea 
scurt pentru a mai obține pro
grese spectaculoase în pregă
tire ; iată de ce grija grupului 
de antrenori de la centrul din 
Siliștea Snagovului este de a 
menține (sau a aduce) ta forma 
sportivă cea mai bună pe cei 
desemnați să facă parte din e- 
chipa completă a României care

(în limitele categoriei acestuia : 
63,5 kg), Simion Cuțov credem 
eă poate aspira la cele mai 
înalte trepte ale podiumului 
mondial — opinie împărtășită 
și de presa internațională de 
specialitate care-1 consideră 
printre favoriți. De asemenea, 
cu voința neclintită, inteligența 
ta ring și inepuizabila sa stră
danie în pregătiri, Teodor Dinu 
poate rîvni la rezultate (nalte 
și la medalia pe care și-o do
rește atîta !

In formație mai stat doi bo
xeri care și-au mai încercat pu
terile ta arena internațională:

volei: PREGĂTIREA NON-STOP 0 NECESITATE
Un ultim antrenament in aer liber, la Siliștea Snagovului

Foto : N. DRAGOȘ

Turneul final al campionatu
lui național de volei (junioare) 
a prilejuit celor prezenți In 
Bala sporturilor din Deva cîte- 
va constatări referitoare la pre
gătirea. evoluția și perspectiva 
tinerelor talente. Jocurile au 
fost urmărite cu multă atenție, 
cunoscîndu-se hotărîrea federa
ției de specialitate potrivit că
reia echipa reprezentativă fe
minină va fi absentă la cam
pionatele mondiale din acest an, 
pregătindu-se mai temeinic ta 
vederea campionatelor europene 
din 1979. prin care se urmă
rește calificarea la J.O. în a- 
ceastă situație, specialiștii (din
tre care a lipsit însă antrenorul 
federal, deși federația îi anun

ță 
de

țase prezența) au încercat 
vadă care stat elementele 
perspectivă. ..noul val" ee 
poate „recruta" pentru lot

Ca si la turneul juniorilor, 
s-a putut constata apariția ta 
scenă a unor veritabile talente.

La turneu s-au prezentat echipe 
cu cite 3—4 elemente de per
spectivă imediată pentru lotu
rile de junioare si tineret si cu 
una-douâ tinere pentru lotul o- 
limpic : Gutaiza Gelil. Elena 
Caradima, Florina Perianu 
(CJS.Ș. Medgidia). Luminița Bă
lan, Mioara Bistriceanu. Maria
na Șipoteanu, Anca Olteana 
(C.S.Ș. P. Neamț), Maria Mitite- 
lu. Cornelia Tomeci. Aurelia 
Ciobanu („Tricolorul" Lie. M. 
Viteazul Ploiești), Daniela Roș
ea. Cristina Cosma. Viorica Flo
tilei (C.S.Ș. Timișoara), Nico
tină Stanică. Mariana Olteana, 
Vasilica Bică, Georgeta Ltmru 
(CS5. 1 Buc.). Dar. la acest 
turneu au fost si echipe care 
s-au prezentat cum se zice, 
„eu traista goală* sau aproape 
goală, avind doar una sau cel 
mult două Jucătoare mai răsă
rite (Șc. gen. 75 Reșița. Ide N. 
Bălocscu din Cluj-Napoca. C-S.Ș, 
6ibiu).

• PENTRU NOUL SEZON 
ESTIVAL, constructorii de na
ve gâlățeni real^eazâ 5 bazi
ne Dlutitcare (de dimensiuni 
de 50x20x5 ml care vor fi am
plasate tn zonele de axrement 
de ne faleza Dunării sl folo
site ca... strand. • LA BACAU 
se desfâsoarâ tn aceste zile 
numeroase comnetitil tnehlna- 
te zilei de 1 Mal. Astfel, la 
A. s. Metalurgica s-a oreant- 
zat o frumoasă Întrecere de 
handbal clstisată de echina 
acestei asociații, care ■ dis
pus tn finală eu 14—10 de Li
ceul sanitar. Cunoscuta aso
ciație sportivă Letea a Inițiat 
un turneu de baschet băieți, 
la care a luat parte si o for
mație a studenților africani 
care Învață In România. Cupa 
a revenit baschetbalistelor de 
la A.S.A. Bacău. • PESTE 50 
DE STUDENȚI din București. 
Cluj-Napoca. Oradea. Sibiu si 
Timișoara, care practică cul
turismul s-au reunit Intr-un 
concurs la sala de cultură a 
studenților din Timișoara. Câș
tigători au fost V. Pruteanu 
(București) — categ. 1.65 m, 
G. Crâciunescu (București) si 
E. Deczeg (Oradea) — categ. 
1.72 m și Gh. Humă (Sibiu) 
— categ. peste 1.72 m. • PE 
ARENA DE POPICE C.F.R. 
Sighișoara s-a disputat, tn ca
drul „Daciadei". competiția 
dotată cu „Cupa Tirnavei" Ia 
care au fost prezente echipe 
feroviare din București. Clui- 
Napoca. Brașov, Dej. Tg. Mu
reș si Turda. Pe primele trei 
locuri s-au situat : C.F.R. Si
ghișoara 2312 b d. C.F.R„ 
Cluj-Napocâ 2243 p d sl De- 
pou-Triaj București 2216 d d. 
La individual sl la perechi au 
ctstigat I. Varga (C.F.R. Clu1- 
Napoca) si. respectiv. Gh. Fi- 
11P — I. Cioanta (C.F.R. Si
ghișoara). • LA COMPLEX! L 
SPORTIV Unirea Suceava s-a 
dat tn folosință un teren tn 
exclusivitate pentru rugbv. Lu
crările de amenajare — In va
loare de 50 000 lei — au fost 
executate, prin muncă patrio
tică. de către activiștii spor
tivi. activiști a C.J.E.F.S.. si 
A.B.S. și rugbyștii din oraș, 
4» DESPRE SOARTA UNOR 
TERENURI DE FOTBAL din 
comunele sl satele județului

mov s-ar putea acrie multe. 
Amintim doar câ la Colibasi 
mei acum nu s-a repartizat un 
loc potrivit pentru terenul 
dezafectat anul trecut. Da 
Clorozirla. comună care ta 
urmă cu cttiva ani avea e- 
ehibâ în Divizia C si. firește, 
teren omologat de F.R.F„ are
na de fotbal se află tntr-o 
stare deplorabilă Iar la Moara 
Vlăsiei. In locul terenului des
ființat s-a dat o Hsie de oă- 
mlnt care necesită o mare 
cantitate de muncă pentru ■ 
fi transformată In cîntu de 
joc. Nu stat gospodărite co
respunzător nici bazele spor
tive simple din Vadu Lat. Tă- 
mădău si Balotesti. • O 
NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA 
la Negrești — Oas Uud. Satu 
Mare). Aceasta se numește 
Voința. - si are pentru început 
450 de membri si trei secții 
pe ramură de sport : sah, te
nis de masă si box. Președinte 
al noii asociații este Gheorghe 
Chiriti. • 200 DE ELEVI din 
Lupeni s-au întrecut Intr-un 
cros organizat In cinstea zilei de 1 Mai. Printre eistigători 
s-au aflat Felicia Frădean si 
St. Kiraly (Șc. gen. 3) — la 
categ. 13—14 ani. Maria Păun 
(Llc. 1) și p. Zoltan (Se. gen. 
1) — la categ. 15—16 ani. Vio
rica Dănciulescu (Lie. 1) și s. 
Sweatlan (Lie. 2) — la categ. 
17—18 ani. • SPORTIVII DIN 
BRAILA vor avea la dispo
ziție tn noul sezon o serie de 
noi terenuri : o mică bază 
compusă din terenuri de tenis, 
volei si handbal la I.J.G.C.U. 
un teren de fotbal In stațiu
nea Lacul Sărat și unul ta 
cartierul Brăilita. Iar la T.C. 
Ind. a început amenajarea 
unor spatii pentru tenis. • 
TN ETAPA DE MASA a noU 
ediții a „Cupei României* la 
fotbal au debutat sl 30 de 
noi arbitri din Curtea de Ar
geș. Printre cei evidențiat! la 
meciurile de debut s-au nu
mărat C. Neagu. Gh. Vldan. P. 
Bârbulescu. Gh. Nicut. D. La- zăr.

Specialiștii (în general. antre
nori ai unor echipe din Di
vizia A) au putut constata pre
zenta unor sextete care, aproa
pe ta totalitate, stat formate 
din jucătoare înalțe n bine în
zestrate 
C.S.Ș P. 
si echipe 
prezență 
voleiului __
deosebi Șc. gen. 75 Reșița).

„tveni tot ce ne trebuie, 
spunea D. Bleier. antrenorul ti- 
misorencelor: elemente talen
tate. tehnicieni priceput!, bază 
materială. îndrumări excelente. 
Lipsește al 5-lea... cerc olim
pie : prezenta fetelor la antre
namente. știut fiind eă ele apar
țin uneori de 5—6 scoli eu pro
grame diferite". Jtn București 
există scoli cu profil de baschet, 
handbal— dar de volei — nu !“ 
— spunea S. Chiriță. antrenorul 
echipei campioane, C.S.Ș. L „în
tre pauzele, prea largi, ale cam
pionatului, nu avem cu cine ju
ca", ne-a declarat S. Ene, an
trenorul echipei din Medgidia.

Discuțiile cu unii specialiști, 
cum stat antrenorii citat! mai 
sus. ne-au condus la unele con
cluzii : necesitatea — si nu nu
mai ta București, ci si ta alte 
orașe mari — unor școli eu pro
fil de volei ; junioarele (ca si 
juniorii dealtfel) au nevoie de 
cit mai multe turnee, competi
ții etc. care să umple golul 
dintre un campionat si altul, 
mai ales ta timpul vacantei 
mari ; strădania pentru găsirea 
de jucătoare talie" trebuie 
îmbinată cu o mai intensă pre
gătire de specialitate si. pentru 
ca această pregătire să nu aibă 
discontinuități, vîrsta junioratu
lui — pe plan Intern — trebuie 
menținută.

Toate acestea trebuie să con
ducă. în fond, la pregătirea 
Jion-stop" a tinerelor talente, 
prin antrenamente si tacuri cit 
mai multe, care să le confere 
un sumum de cunoștințe tehnice 
si o rezistentă de concurs exem
plară.

fizic (C.S.Ș. 1 Buc, 
Neamț), dar au văzut 
de— minione. a căror 
ta „înalta societate* a 
nu se motivează (ta-

Sever MOLAN

RELATĂRI DE LA : T. Si
rio pol, E. Telrău. D. Vatau. 
I. Turjan, I. Mindrescu. D. 
Moraru, A. Verba, I. Cotescu. 
Tr. Enache și E. Sterescu.

va face (la 3 mai) deplasarea 
spre capitala iugoslavă.

După cum se știe, formația 
are doi lideri potențiali, pe te
meiul performanțelor anteri
oare : Simion Cuțov — vice- 
campion mondial (1974) șl olim
pic (1976), dublu campion euro
pean (1973 și 1975) la catego
ria semiușoară (acum opttad, 
cu înțelepciune, pentru clasa 
superioară : ușoară) și Teodor 
Dinu — vicecampion european 
la categoria cocoș, tuiul trecut 
Cu dîrzenia sa obișnuită, cu 
voința de a șterge umbrele eșe
cului de la Halle, dar și cu in
contestabila sa clasă, redovedită 
cu prilejul recentei finale a 
„Centurii de aur", cînd l-a în
vins net pe vicecampionul olim
pic, cubanezul Andres Aldama

musca Faredin ibraim (învins 
ta turneul olimpic — la cate
goria cocoș — de cel ce avea să 
devină campion : Ciu En Zo) și 
semigreul Costică Chiracu (eli
minat- din primul tur la Halle, 
după o stupidă rănire în chiar 
prima repriză !). Iată deci doi 
pretendenți care au ocazia să a- 
rate de-a binelea ce pot. Cu 
puțină șansă, credem, constăn- 
țeanului și gălățeanului succe
sul le stă La îndemină.

Pe lingă aceștia, echipa Româ
niei are particularitatea de n 
prezenta la campionatele mon
diale nu mai puțin de 7 debu
tant i în competiții de anver
gură ! Ceva mai experimentați 
— și deci avizați tatr-un ring 
Internațional — stat atît Ion 
Vladimir cit și Carol HajnaJ

_a_-_ ** 
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Duminică, in Capitală

CONCURS DE AUTOMOBILISM - VITEZĂ FE CIRCUIT
Duminică, taceptad de la ora 

9, amatorii de automobilism din 
Capitală vor putea urmări un 
interesant concurs organizat tn 
cadrul „Daciadei": cea de a 
șasea ediție a circuitului de vi
teză dotat cu trofeul „Memo
rialul Jean Calcianu". întrece
rea se desfășoară pe un traseu 
de 3 000 m care străbate plat
forma Pipera din cartierul To~ 
boc-Tei și este rezervată mai 
multor clase de concurs: ptaă 
la 1150 cmc, peste 1150 cmc și 
autoturismelor românești Dacia 
1100 și Dacia 1300, grupele I 
fi n.

Pentru cupa chalange »Me- 
morialul Jean Calcianu" se va 
disputa o întrecere separată la 
care vor participa 6 autoturis
me românești (primele 3 cla
sate Ia categoriile Dacia 1100 și 
Dacia 1300). Duminică este pro
gramată și o cursă specială re
zervată piloților începători. Ei 
vor parcurge traseul de 5 ori, 
iar cei avansați de 8 ori.

De la organizatori aflăm că la

startul aoestei ediții se va afla 
(hors-concurs) și un pilot ita
lian, de formula 2, 
nă Fiat 131 Abarth
Giordano — același 
ticipat anul trecut 
premiu al orașului

pe o mași- 
— Alfonso 
care a par
ia „Marele 
București".
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„AM REUȘIT D
UNEI PREGĂTIRI I

(Urmare din pag. 1)

1-ați
ad-

ULTIMELE iNTlLNIRI CU HOCHEIȘTII
In acest sezon

De astăzi și ptaă sîmbătă (ta 
fiecare zi, la ora 18,36) ce va 
desfășura ultimul tur al celui 
de al 50-lea campionat națio
nal de hochei, la capătul că
ruia tricourile și cupa tradi
țională a campionilor vor fi 
înminate hocheiștilor de la 
Steaua, de pe acum dștigători 
ai competiției. înaintea parti
delor ultimului tur Steaua are 
un avantaj de 8 puncte asupra 
urmăritoarei sale directe, Di
namo, și de-31 de puncte (t) 
asupra formației Sport club M. 
Ciuc.

Iată și programul acestor 
partide : joi : Steaua — S.C.M. 
Ciuc, vineri : Dinamo — S.C.M. 
Ciuc și simbătă: Steaua — 
Dinamo. —_

M. CIUC, 26 (prin telefon). 
Pe patinoarul din localitate 
au continuat partidele din ca
drul grupei fecunde a Diviziei 
A. Cele trei meciuri au fost 
de slab nivel tehnic și specta
cular, în schimb ele au abun
dat în iregularități ceea ce i-a 
determinat pe arbitri să acorde 
un număr record de minute de 
penalizare: 92 de minute! Iată 
rezultatele înregistrate : Unirea 
Sf. Gheorghe — C5. Școlar 
M. Ciuc 16—3 (4—3, 2—6. 4—6), 
36 min. penalizare !, Sportul 
studențesc ASE Buc. — Agro
nomia Cluj-Napoca 8—3 (1—1, 

3—0, 4—2), 28 min. și Dunărea 
Galați — Tirnava Odorhei 
16—7 (6—3, 7—0, 3—4), 28 min. 
fValer PASCANU — corespj.

întreaga perioada de pregătire 
și rezultatul s-a văzut.

— Cu ee credeți eă 
depășit pe principalii 
versari din Europa 7

— întregul nostru lot este ta 
plenitudinea forței, chiar dacă 
unii dintre sportivi stat tacă 
tineri (Draica, Rusu, Savin). 
Reprezentanții noștri dispun de 
o bogată experiență internațio
nală, iar noi, antrenorii, am în
țeles ceva mai devreme decît 
ceilalți cum trebuie să ne a- 
daptăm la ultimele cerințe ale 
regulamentului. Toți cei zece 
sportivi români s-au prezentat 
excelent pregătiți, cu o deose
bită capacitate de luptă și în 
permanentă ofensivă, nelăsîn- 
du-le adversarilor răgazul de a 
Iniția procedee. Acesta a fost 
elementul surpriză. Am reușit 
datorită unei pregătiri neîndu
plecate, acceptată cu abnegație 
de sportivi. Pe viitor vom con
tinua să ne pregătim ta același 
mod.

— Pentru că ați amintit 
de viitor, ce program aveți 
in continuare ?

— Luptătorii vor avea o pe
rioadă de odihnă, după care 
vor începe din nou antrena
mentele pentru campionatele 
mondiale din luna august. No 
tehnicienii, ne reunim chiar în

aceste zile 
stabili, ta 
mul de 
competiției 
dad de Me 
mos presti; 
să-l apărau
>\\\\\\\\\\\\\\\\\
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PÎNĂ LA CAPĂT
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; • fi fost se- 
omportare Ia 
r lor maxi- ' 
riad sorții • 

4» adversari ;

_ E? .martic’ în cadrul tur- 
„•nțernational „Centura 

la București, bo- 
făcut kîlar4an CuIineae este •acut R.o. în rundul 2 al me- 
nez“qixtA u • DU?1Iis‘ul cuba- _Soria- La 11 aprilie, 
M CulS 23 de Zilc’ acelasi 
m. Cuhneac este convocat ea 
partener la un meci de verifi- "a«onaiesn£ 
^că^d? pSrnoat^e.- ?Ytr; 
«cF chUutoDotrlva 1U1 Cos- 
rn« împrejurare aunomi CUCr‘e, cel putin două norme obligatorii. In primul

[ „BULETINUL
f ■ •p-c-cokvinul HUNEDOA- 
f I Plătește în liniște partida
> * cp Sportul studențesc, punctul
> I ta Plnt^UminiCă în dePtasarc,
: I * constituind un ade-
■ * rtaailieasa de oxigen- Antreno-

rul ILe Savu preconizează ace- 
|ea$i formație ca în etapa pre- 

TF«nta’- SPORTUfi STUDEN- 
♦ Lbu, in schimb, îi are, duDă 

Icum ne-a spus dr. FL Brătilâ 
indisponibili pe Grosu și Manea,’ 
ambu cu piciorul în ghips duDă 
meciul cu Steaua. P

I ARBITRII PARTIDEI : N Di- 
I nescu (Rm. Vilcea) — E. Pău 
| E Si V’ GriSOrescu <Cm-

1, uepiasare,. Ploiești, constituind un ade- 
de oxiSen- Antreno-

DE ȘTIRI- AL
pendat pentru 3 cartonașe gal
bene. Va aștepta verdictul me
dicului in privința lui Bucu- 
S» ^i.LraC.he’.Kusu Si P.
Grigore, deveniți incerți după’ 
jocul de la Iași. U.T.A. a plecat 
ieri cu autocarul spre Petroșani 
nrj>wenorul Ioa l0Desc» nu are 
probleme de lot, așa incit el a- 
m . .fo.rtaația care a învins 
duminica în derbyul bănățean.

ARBITRII PARTIDEI: M 
Arh’UC /T M‘ Abramiuc și Gh Arhire (toți din Suceava).

CELOR 18 DIVIZIONARE A

sariea „băie-
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tlm că. dincolo de litera rr-m 
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Victor BĂNCIULESCU X

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA anunță posibilele reintrări 
ale lui Lața și Vișan, care și-au 

: etapa de suspendare în
: I acumulării a cite trei
’ • MUPF*e galb?ne- A.S.A. TG. 

cu efectivul complet, 
Ia sosit miercuri seara, cu tre

nul, la Timișoara.

ARBITRII PARTIDEI: C. 
I C’ Braun’ Gh- IonescuI (toți din Brașov).

I • F.C.M. REȘIȚA s-a întors 
duminică noaptea de la Tîrgo- 
viște. Luni, jucătorii au urmat

Iun program de refaceri 
resei este suspendat 
pentru acumularea a tr

un program de refacere. Atodi- 
I £îSet* este suspendat o etapă I pentru acumularea a trei carto- nașe galbene. Locul £l fa ?o°- 
I î?a.tle ya fi îuat de Telescu sau | Joja. F.C. ARGEȘ are t^ ““ 
_ dlospotabilităti ; Dobrin, Iatan și

Inoșu.

ARBITRII PARTIDEI : N
Rainea (Bîrlad) — Fr. Cotași și

---------- 1 (toți din Bucu-IC. Dinulescu 
rești).
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ȘI Both I, accidentați.

ARBITRII PARTIDEI : Gh 
,u,?nT (Mediaș) — c. Bizinichi rești) Ivanovici (ambii din Buciî-

hn rZ1 5i Ia ’“disponibilitatea 
ui Georgescu (încă inapt pen? 

de 8 f5CUt aotrenamente 
Blcău^dî1-6 după, tocul de la 
1 VA , mai de feti
ca. Va conta și pe Kun II 
de 4 e'ipe)ertCl^trefwPtan<^bH? 
C?S. mVotW^Ta^^’ 

f^deeapiaa^’înVgSdXÂ

ARBITRII PARTIDEI • N 
fctriccanu _ Em. Svitlec și Al.' 
Iomța (toți din București).

. STEAUA. Noul lider a par
curs programul normal de pre- 
ffortn-Se fac’ în continuare, 
eforturi pentru recuperarea lui Sameș și c. 2amfir. Nu ya 
ca Zah.u, care a acumulat trei 
cartonașe galbene. POLITEHNI
CA LAȘI. A sosit ieri la Bucu-

cești, cu efectivul complet An
trenorul Leonida Antohi inten- 

sâ dosească acetari 
ARmTRIaTPa £ d™ci

TS4 BJTRU PARTIDEI : V. 
și VF Gh Unetoara) ~ c- Vtase 
tava). Gheorghe (ambd din Cra-

să folosească acelașiani __ « *

VA* p?’IJpR?ITATEA CRA1O- 
m.Tl' reȘ.atlri!e au decurs nor- 
™al: conform planificării. O 
rrintr-6 fwa de etapa trecută : 
re nțra Marcu. S.C. BACAU. 
mart ad‘re.nam.entele de luni și 
marți, bacauanii au plecat cu 
spreCCr« n mr-rtî duPă-amiază 
Statina î? ’ faClnd ° esca!ă la 
♦rS; Sln8ur semn de în-
tat d^nTcTanU’ U5°r aCCiden- 
. ARBÎTRII PARTIDEI : O 
«5^.eriv?< “7 I'- Taar (tanbii din 
Satu Mare) Ș1 V. Catană (Ca-

Reperele bizare ale etapei a 26-a
ter? I’C. PETK°LUL a efectuat 
mentdî?ine^ta antrena
ment in vederea dificilei parti- 
reaCUli^II|lam0; Pentru fortifica
rea „u -im pi01eștean, V. Stă- 
cta ?iUAVa r.eintroduce pe Stan- 
ft.nrfA • Angelescu în liniile de 
DINAMO51’ Are.spectiv’ ’“’jîocași. DINAMO. Antrenorul Nunweil- 
rZ ai1 putea aIinia aziMoldovan (3 etape sus- 
?e ®ădilaS O cartona
se galbene), dar speră să-l re
cupereze pe Cheran, prezent la 
antrenamentul de marți,

ARBITRII PARTIDEI : I. Ie- 
Logofătu și L Honig 

(toți din Arad).

ODDO GEORGESCU Șl SĂTMĂREAW = 4,
MERLA Șl PANAIIf = 8!

Rinduri pentru trezirea „senatorilor de drept"
af\e • ° siH’Plă expresie a 

rom £ c?mpaFatia Pe care o vom face in nndurile care 
urmează? Să vedem...

. ef31?? de duminica ti»«-

„S3^.e i?-au obținut inter- 
•>»•! nunliini

în Argentina. Iată această echi
pă, cu notele obținute în ziua 
de 23 aprilie :

RĂDUCANU 3
CHERAN — accidentat, ME
HEDINȚII 6, SĂTMĂREANU 
4. VIGU 8.
ROMILĂ 8. DOBRIN — acci
dentat (IORDANESCU 7), 
BOLONI — suspendat. 
LUCESCU 7 (HAJNAL 4), D. 
GEORGESCU 4, RADULESCU 
7 (FANICI 6).
Dacă facem media celor 11 

jucători care au jucat în etapa 
a 26-a, ajungem la 5,82, ceea ce 
reprezintă cu aproape un punct 
sub media obișnuită a campio
natului nostru și așa diluat.

Pe de altă parte, vă oferim, 
tot în urma etapei de duminica 
trecută, o echipă ta care toți 
jucătorii au primit nota 8, Radu 
n și Coraș fiind notați chiar 
cu 9.

WINDT
ELISEI. GALAN, MERLA, 
BUTUFEI
IGNAT, SOLOMON, PANAITE 
ANGHEL, RADU II, PENIU 
(CORAȘ).
Cu alte cuvinte, exceptind 

portarul și pe cei trei din atac, 
o echipă de anonimi, dar care 
găsește, totuși, resursele nece
sare suplinirii unei lipse de 
experiență.

Această comparație între echi
pa internaționalilor și echipa a- 
nonimilor spune foarte mult, ta- 
vitîndu-ne să ne întrebăm dacă 
nu cumva asistăm la un feno
men de inerție în atenția care

se acordă deseori juci‘- '
‘tală. s-a spus 

sodica ori, se poate forma 
pe foarte multe criterii. Amin
tim, printre altele : 1) criteriul 
osaturii unei echipe de club în 
formă, 2) criteriul valorii, 3) cri
teriul formei etc. etc. Iată însă 
că la startul sezonului interna
țional selecționerii nu beneficia
ză de avantajul eventual al 
primului criteriu, cunoscînd fap
tul că în momentul de față nu 
se desprinde nici o echipă de 
club. De asemenea, media sub
mediocră a echipei de interna
ționali dă de gîndit, punînd la 
îndoială valabilitatea criteriului 
valoric într-o perioadă în care 

. consacrații manifestă o anume 
uzură psihică și fizică. Ar ră
mîne. deci, criteriul formei 
sportive, reflectat de exemplul 
echipei anonimilor.

Din păcate, apropiatul meci 
oficial va reduce, poate în mod 
firesc, șansele unei echipe noi, 
căreia ar fi trebuit să i se acor
de credit a doua zi după meciul 
eu Iugoslavia, de Ia București.

Aceste rînduri trebuie înțelese 
doar ca o sugestie de ansam
blu. Momentul actual întărește 
ideea că în fotbalul nostru echi
pa de tineret trebuie să șe 
bucure de o atenție cel puțin 
egală cu „echipa mare". Această 
atenție sporită (concretizată în 
primul rind printr-o forțare a 
calendarului) ar putea să con
tribuie, pe de o parte, la for
marea unei echipe capabile să 
ia din mers locul celei titula
re. iar pe de altă parte ar a- 
vea rolul de a atima deasupra 
acesteia din urmă o sabie ame
nințătoare. care să atragă aten
ția „senatorilor de drept" că o 
medie ca aceea de duminica 
trecută (5,82) nu poate rămîne 
nesancționată.

loan CH1RILA

naționalii care an evoluat recent*_^yL.aL® destule probleme.
---- 1 nu-1 

va putea folosi pe Sălăjan, sus-I* JIUL ars destule prob 
Antrenorul Traian Ionescu

ALERGĂTORILOR NOȘTRI

• F.C. EIi"'" 
partid-------------------

-JTIR/, ȘTIRI, ȘTIRI

de cunoștințe (la secțiile Metalul 
București. Rapid Arad si Clubul 
municipal Brăila), care nu ©ot în
druma ©asii tinerilor pe drumul 
performantei. De asemenea. în 
pofida faptului că în fiecare se
zon forul de resort dotează cele 
cinci secții de dirt-track existente 
cu mașini si combustibilul nece
sar. materialele respective nu au 
fost judicios întrebuințate, ne- 
existînd o suficientă pre
ocupare pentru depistarea si creș
terea cadrelor talentate. Urmarea: 
nu mai avem alergători nici mă
car pentru formula de disputare 
a «Cupei F.R.M.-, ajungîndu-se 
în situația de a se anula prima 
etapă a competiției. In sfîrsit. 
pregătirile pentru preliminariile 
C.M. s-au făcut în pripă si fără 
un plan metodic al vreunui antrenor care să-și asume respon
sabilitatea atingerii obiectivelor 
propuse. Mai sînt și alte defi
ciente care frînează dezvoltarea 
acestui sport. Fiind cunoscute so
luțiile. sperăm că Biroul federal 
nu va rămîne indiferent fată de 
acest nou eșec în confruntările 
peste hotare.

Traian IOANIȚESCU

i
i
i
i

• BOGAT PROGRAM INTER
NATIONAL SAPTAMINA VIITOA
RE. -------------- ---------
rile 
nele 
nate 
Iată

Luni 1 mal, la Russe : Dunav 
Russe — Sportul studențesc (meci 
amical)

Marți 2 mai. Ia Buzău : SeL 
olimpică — Chemie Halle (R. D. 
Germană)

Marți 2 mai. la Ploiești : SeL ti
neret — Videoton (Ungaria)

In săptămîna viitoare, lotu- 
noastre reprezentative si u- 
echipe de club sînt angre- 
în meciuri internaționale, 
programul acestor jocuri :

| LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARE SUCCES LA

1 LOZUL
I primăverii
I

Miercuri 3 mai. ora 17, la Bucu
rești (stadionul «23 August") s

ROMANIA — BULGARIA (meci 
în cadrul Cupei balcanice)

Miercuri 3 mai, la Sofia : Sla
via — Jiul (meci în cadrul Cupei 
balcanice inter-cluburi)
• BRIGADA DE ARBITRI RO

MÂNI LA FINALA «CUPEI 
U.E.F.A.". Meciul-retur din finala 
„Cupei U.E.F.A.*, Eindhoven — 
Bastia, care va avea loc la 9 mai 
la Eindhoven, va fi condus de un 
trio de arbitri români : N. Rai- 
nea — C. Dinulescu. F. Coloși. 
Este pentru prima oară cînd o 
finală a unei cupe europene este 
arbitrată de o brigadă de ..cava
leri ai fluierului- din România.
• METALUL BUCUREȘTI —

UNIREA ALEXANDRIA 4—0 
(2—0). Partida, restantă din etapa 
a 25-a a campionatului Diviziei B. 
seria a II-a. a fost urmărită de 
peste 3 000 de spectatori. Net su
periori. bucureștenii au cîstigat 
la scor prin golurile marcate de 
Popa (min. 5), Sebe (min. 30), 
Gh. Marin ’
(min. 59). 
băcăuanul 
coresp.).

(min. 53) si Georgescu 
A arbitrat foarte bine 
Al. Ghigea. (N. Stefan,

La bazinele „23 August* 
(telefon 21.61.15) șl Floreas- 
ca (telefon 79.37.85) din Ca
pitală continuă cursurile de 
inițiere la Înot pentru co
pil. Bazinul „23 August* 
este pus și la dispoziția 
publicului, pentru Înotul de 
agrement.

I
I
I
■

LA 1NTILN1REA CU „PRIMĂVARA’ 78IU

os de către organizatorii de turism, sezonul 
ii A VARA ’78“ oferă amatorilor de drumeție 
role pentru mini și maxi-vacanțe. In acest 
jelor a sporit, dîndu-se posibilitatea turiști- 
■fc-. soluția cea mai atrăgătoare.

VALE A PRAHOVEI se prezintă cu o serie 
•.oare, dintre care amintim : telefericul ce 
xițteni cu platoul Babele, traversînd sălba- 
□r ; OLTENIA DE SUB MUNTE, cu peisajul 
ferele opere de artă ale lui Brâncuși ; 
ȘANUL cu atrăgătoarele popasuri ce se pot 
-Cumpăna", „Capra", „Bilea-Iac“ și „Bîlea- 

RSÎI LA CABANE situate în apropierea 
JUKll . „Voina" (masivul Iezer), complexul 
(munții Ceahlău), „Costești" (munții Sebeș), 

ții Bihorului) ; CIRCUITUL TURISTIC AL 
‘ prilejuiește contactul cu realizările impre- 
te in anii construcției socialismului.
itre traseele oferite de către OFICIILE JU- 
■RISM și ITHR București. La acestea se pot 
alese de dv„ in oricare din zonele țării.

di,ții confortabile de călătorie și cazare. Masa 
inități de categoria preferată.
'ilialele oficiilor județene de turism fi ale 

vă stau la dispoziție pentru relații și in-

f

I
i
I
I
I
I
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I
I

Această emisiune specială limi
tată Lansată de A. S. Loto-Pro- 
nosport pentru acordarea de noi 
șanse de cîstig participantilor îsi 
dovedește din plin eficienta. Ast
fel, cu fiecare zi lista marilor 
cîștigători în autoturisme «Da
cia 1300“. premii de 50 000. 10 000, 
5 000 lei si alte sume — se com
pletează cu nume noi din întrea
ga tară. Vă prezentăm. în conti
nuare, cîtiva dintre cei mai re- 
cenți cîștigători :

Hădăreanu loan din Tîrnăveni. 
jud. Mureș — 50 000 lei

Nedelea Gheorghe din corn. 
Plosca, jud. Teleorman — 50 000 
lei.

Todor Ioan din com. Periam. 
Jud. Timiș — 50 000 lei.

Soharianu Liviu din com. He- 
leșteni, jud. Iași — 10 000 lei

Eghet Mihai din orașul 
Gheorghiu-Dej, jud. Bacău 
10 000 lei

Toboș Voica din Buzău — 10 000 
lei.

Leșan Constantin din Rodna. 
jud. Bistrița-Năsăud — 10 000 lei.

REȚINEȚI ! Noua 
cială limitată Loz 
buie suplimentar — 
cial — cîștiguri în 
de 1 700 000 lei !

Grăbiți-vă ! Marile cîștiguri 
ferite de LOZUL PRIMĂVERII 
așteaptă !

Gh.

emisiune spe- 
in plic atri- 
din fond spe- 
valoare totală

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXjPRES 

DIN 26 APRILIE 1978

• GAZ METAN MEDIAS - 
INDUSTRIA SlRMEI C. TURZII 
4—0 (1—0). Divizionara B a jucat 
foarte bine în acest meci amical 
șt a cîstigat prin golurile mar
cate de Orza. Socaci, Ioniță si 
Husar. (Z. Rișnoveanu, coresp.).
• PENTRU MECIUL Steaua — 

Politehnica Iasi, care are loc as
tăzi pe stadionul din bd. Ghen- 
cea. biletele de intrare se găsesc 
de vînzare la casele obișnuite.

ABSENȚE NEMOTIVATE ALE ANTRENORILOR BUCUREȘTENI

o- 
vă

16
39

Extragerea I : 45 40 44 21 29
Extragerea a II-a : 2 15 37 

27 38
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

1.150.475 lei din care ‘ ’
report la categoria 1.

Plata cîștigurilor de 
tragere se va face 
municipiul București 
la 4 mai 1978 pină 
1978, in țară de la 

‘la 26 iunie 1973,
date poștale începînd cu data de 
8 mai 1978.

365.023 lei
la această 
astfel : în 

începînd de 
la 26 iunie 
8 mai pînă 

iar prin mari-

Colegiul antrenorilor din muni
cipiul București, reorganizat In 
luna ianuarie a acestui an. si-a 
propus, asa cum se Intîmplă de 
obicei la început de drum nou. 
un program de activitate cuprin
zător în ceea ce privește munca 
din sfera instruirii si educației 
jucătorilor la toate nivelele com- 
petitlonale. A fost constituit și 
un birou, alcătuit din zece mem
bri. avînd în componenta nucleu
lui operativ de conducere pe L 
Lupaș, președinte. St. Miu. vice
președinte, si D. Ignat, secretar, 
activiști cu o bogată experiență 
profesională, animați de dorința 
convertirii în fapte a unor sarcini 
Si deziderate mai vechi sau mal 
noi. legate atît de pregătirea an
trenorilor 
echipelor 
conduc.

Colegiul 
tală a 
printre 
bilirea 
clare a 
tențl la 
în „controale". întocmirea planu
lui tematic al consfătuirilor de 
lucru lunare în vederea pregătirii 
acțiunii de verificare a cunoștin
țelor teoretice si practice progra
mate în această vară, participarea 
efectivă la organizarea sl desfă-

bucurestenl. cit si a 
pe care aceștia Ie
antrenorilor din Capi- 

pornit la drum înscriind 
primele sale realizări sta- 
unei evidente nominale 
celor 274 antrenori exis- 
sfîrsitul anului precedent

recentei testări fizlco- 
a jucătorilor divizionari, 
a răspuns masa de an- 
bucureștenl la apelul fă- 
colegiul municipal pentru 

■ — In

surarea 
tehnice

Cum 
trenori 
cut de ---- „— — .concentrarea tuturor fortelor< 
așa fel ca munca să poată fi real
mente colectivă, la nivelul între
gului corp de tehnicieni si să 
poată da rezultatele scontate ? 
Deși este încă prematur să tra
gem o concluzie în această pri
vință, reținem totuși, ca deose
bit de semnificativ, faptul că la 
ultima plenară, tinută la începu
tul acestei săptămîni, numărul ce
lor prezenți n-a depășit cifra de
50 ! Dintr-un total, hai să nu 
spunem de 274 cîți sînt în eviden
ța de bază, ci de 174 antrenori 
cu contract. Cu alte cuvinte, mai 
puțin de o treime (29 la sută) !
51 printre cei care au lipsit, multi 
care ar fi trebuit să servească, 
prin prezenta lor activă, un 
exemplu mobilizator pentru cei
lalți. Este vorba de antrenorii 
cluburilor divizionare bucurestene 
(reprezentați doar de V. Zavoda. 
I. Greavu, N. Drăgan. T. Codrea- 
nu și Tr. Ivănescu) care, chiar 
dacă am admite că n-ar mai avea 
prea multe de învățat (deși, sin
cer, ne îndoim de acest lucru) 
aveau oricum obligația de a îm
părtăși din experiența lor ace
lora care lucrează la eșaloanele

competiționale inferioare. Șl a- 
ceasta in timp ce antrenori la 
vîrsta pensiei ca L. Sfera sau L 
Costea, de pildă, au ținut, ca și 
în alte împrejurări, să fie în ©ri
mele rînduri ale strădaniilor ob
ștești de 
fotbalistice 
planuri.

La drept 
rui fapt se 
situație.

sprijinire 
pe cele

a activității 
mai diverse
nu știm că-vorbind. — —

__  —_ datorește o astfel de
Ignorării unor obligații 

care decurg din însuși conținutul 
profesiei de antrenor ? Lipsei de 
considerație fată de intențiile lău
dabile ale colegiului municipal 
sau pur și simplu unei amnezii, 
sperăm, accidentale ? Indiferent 
care ar fi adevărata cauză. ..pro
misiunea" forului municipal de 
a lua măsuri severe împotriva 
tuturor acelora care se sustrag, 
premeditat și repetat, de la sar
cinile și îndatoririle ce le revin 
în virtutea profilului lor profesio
nal, am vrea să nu rămînă o 
simplă... promisiune. Si am mai 
sugera Colegiului central al an
trenorilor să-și facă simtită pre
zența. cît de cît. ca organ de în
drumare și control. în viata co
legiului municipal București, prac
tic cu cea mai mare pondere în 
viata fotbalului nostru.

*îihai IONESCU



In „Cupa campionilor europeni" la sabie PESTE HOTARE

STEAUA A FOST
Este o reflecție exprimată de 

foarte mulți. specialiști care au 
urmărit asalturile recent în
cheiatei ediții a „Cupei Euro
pei" la sabie, cu precădere 
meciul Steaua — Ț.S.K.A., din 
deschiderea turneului tinaL 
în acest meci, campioana țarii 
noastre a trecut pe lingă o 
mare victorie. Adversara sa, 
de bună seamă o formație-pu
ternică, n-a mai avut — ca 
altă dată — strălucirea cunos
cută. Cu excepția lui Sidiak, 
sabrer de mare regularitate, 
autor a 3 victorii, ceilalți sen- 
meri moscoviți, campionul o- 
limpic Krovopuskov și rutinatul 
Nazlimov au punctat doar de 
cîte două ori, la fel ca și 
Burțev, mezinul lui Ț.S.K.A.

Ar fi fost, deci, un excelent 
prilej pentru Steaua să ter
mine în avantaj această par
tidă, țel spre care tinde, din 
1975. I-a lipsit, însă, o anumi
tă omogenitate in comportare, 
nu în pregătire, pentru că sa- 
breril bucureșteni au respectat 
parametrii procesului de antre
nament. Nu a fost firesc ca 
greul să-1 suporte un singur 
sportiv, Irimiciuc (cu 3 victo
rii) și în parte C. Marin, cu 
două victorii (dintre care una 
la Sidiak). Pop, în schimb, 
după un valoros 5—0 la Nazli
mov a pierdut la toți ceilalți 
trăgători adverși în timp ce 
Nilca s-a limitat la o victorie 
de palmares, în fata lui Kr07 
vopuskov (5—4). Or, cu inca 
o victorie fiecare, Pop și Nilca 
ar fi putut asigura succesul e- 
chipei noastre campioane, start

APROAPE DE SUCCESUL DEPLIN 
favorabil în turneul final, și 
ascendent moral în meciul cu 
VaSas Budapesta, campioana 
Ungariei. Trebuie să-i reP;®' 
șăm lui Pop o anumita labili
tate în fazele decisive. El nu 
acționează întotdeauna ‘^tr-o 
manieră ofensivă, nu pregăteș
te atacuri clare, care să anu
leze reticențele unor președinți 
de juriu și să le ofere posi
bilitatea de a lua decizii fer
me. Trebuie să semnalăm fap
tul că și alți sabreri din echi
pa Steaua nu caută să găseas
că o anumită linie de condu
ită, ca de pildă C. Marin. După 
meciul cu Ț.S.K.A. a fost de 
nerecunoscut : o singura victo- 
rie în fața trăgătorilor de la 
Vasas și NICI UNA la Ujpesti 
Dozsa ! ? Exagerat de nervos, 
ireverențios față de arbitri, a- 
cest scrimer s-a pus în situa
ția de a avea un dublu ad
versar, unul pe planșă și altul 
(sau chiar alții) în afara aces
teia. Un reproș și pentru Nilca, 
sabrer sobru, conștiincios, evi
dent în formă bună, dar, cum 
s-a văzut, cu o strategie persona
lă : a evoluat, protejîndu-se, in 
„C.C.E.", apoi a dat totul in 
„Cupa Hungaria", unde a ajuns 
în baraj pentru locul I ! în
țelegem că pozițiile de frunte 
pe care Nilca s-a situat în a- 
cest sezon (la Moscova, 
via, Hanovra) îl obligau intr-un 
fel să se repete în perspectiva 
ocupării locului de lider in 
„Cupa Mondială" (unde se și 
află deocamdată). în aceeași 
măsură, însă, i se cerea o pre
zență mult mai activa in cea

mai importantă competiție ofi
cială de pe continent dedicata 
echipelor, așa cum a făcut-o 
în ultimul meci din turneul 
final, cu Ujpesti-Dozsa, in care 
victoria echipei Steaua a fost 
hotărîtă tocmai de aportul sau, 
prin reușita în asaltul cu 
Rapay (5—2).

Se resimte, în special pentru 
competițiile pe echipe, necesi
tatea unei anumite pregătiri 
speciale, bazată pe aportul co- 
lectiv. pe o anumita omogeni
tate a randamentului la acest 
capitol, ceea ce a lipsit evident 
la „Cupa Europei". Este o ca
rență pe care o dorim elimi- 
nată la viitoarele confruntări 
ale scrimerilor noștri fruntași, 
multe și dificile în lunile care 
urmează. . ....

Tibenu STAMA

Tompa. Lideră este Maia C5- 
burdanidze (U.R.S.S.) . 9 P,
urmată de Veroczi (Ungaria) — 
8 p (1), Ivanka (Ungaria) — 7 p 
(1). Margareta Mureșan (Roma- 
jjia) _  6 p, Eretova (Ceho
slovacia) 5*/i P (2).

ilie nAstase a fost în
vins în turneul international da 
tenis de ta. Las Vcgas de către 
Kim Warwick cu 6—3, 6— 
Alte rezultate: Fibak_ — 
ming 6—3, 6 7, 3 ' „_ - .
zzutti - Franuloviri^

Gottfried - Cahill 6—4, 
7—5.

TINERII TENISMANI FLO
RIN SEGĂRCEANU, ANDREI 
DlRZU ȘI MARIAN MÎR.ZA a» 
fost invitați ta circuitul de tur
nee din Marea Bntanle. Intra 
8 mal sl 12 iunie.

IERI DIMINEAȚĂ a plecat în 
Italia lotul reprezentativ femi
nin de gimnastică al țării noas- 
tre ca'TA —■ după cum s-a mai 
anunțat — va efectua un stagiu 
de pregătire, va susține cîteva 
întîlniri demonstrative precum 
și un meci oficial cu echipa si
milară a țării gazdă, în zilele 
de 3_4 mai, la Roma. Lotul 
este alcătuit din următoarele 
sportive: Nadia Comaneci, Teo- 
flora Ungureanu. Marilena 
Neacșu, Dumitrița Turner, An
gela Bratu, Carmen Savu, Ro- 
diea Dunca, Mirela Oancea și Dibley /^Okk 
Adina Fărcuț.

ȘAHISTA MARGARETA MU- 
REȘAN a remizat In runda a 
11-a a turneului internațional 
de la Budapesta cu Kriszan 
(Ungaria), rezultat consemnat și 
între Kasz - Macek șl Po- 
rubsld — Worch. Ciburdamdze 
a ciștigat la Eretova, Sikova la

VA hTchip"ÂustrÎeTObRE^LAJIE 
SI ÎN TURNEUL FINAL AL C. M.?

lotului pentru „

i"E i cvir-fo române la turnee internaționale de baschet
Continuîndu-și evoluția ’ m 

cadrul tradiționalului turneu 
internațional de baschet femi
nin de la Lodz, reprezentativa 
României a repurtat victoria în 
întîlnirea cu selecționata de 
tineret a U.R.S.S. : 74—72
(34—34). întrecerea a fost deo
sebit de echilibrată și specta
culoasă, desele modificări de 
scor, frecvența ridicată a ac
țiunilor ofensive și a aruncă- 
rilor_ la coș menținînd perma
nentă atentia publicului. Prin 
această victorie (a doua in

menține ÎNVINȘI printre fruntașele’’ A!-?*’ » ’ 
Cele mai multe puncte : Diana 
Băla? 20. Ștefania Giurea 15, 
respectiv Galina Krisevici 26.

Alte rezultate : Cuba — Un
garia 72—68 
slovacia — 
(26—34).

(38—27), 
Polonia

Ceho-
63—59

CAMPIONATUL FEMININ 
DE TENIS PE ECHIPE
Intrînd miercuri în competi

ție, cele două echipe favorite 
Dinamo București și Progresul 
au conferit un plus de atrac- 
tivitate Diviziei naționale femi
nine de tenis. Evoluțiile Virgi- 
niei Ruzici și Marianei Simio- 
nescu au fost urmărite de mulți 
spectatori. Este drept că dina- 
movistele nu au avut o misiune 
grea în fața echipei Sănătatea 
Oradea, care dealtfel nici nu a 
reușit să cîștige vreun punct 
Rezultate : DINAMO BUCU
REȘTI — SĂNĂTATEA ORA
DEA 5—0 (Ruzici — Jecu 6—4, 
6—1 ; Simionescu — Toth 6—0, 
6—1 ; Ruzici — Toth 6—0, 6—0; 
Simionescu — Jecu 6—1. 6—0 ; 
Ruzici, Simionescu — Toth. Jecu 
6—3, 6—3) ; TOT ÎNAINTE — 
DUNĂREA GALAȚI 5—0 (L. 
Romanov — Proca 6—0, 6—1 ; 
Popescu — Anghelescu 6—0, 
6—3; L. Romanov — Anghe
lescu 6—1, 6—0 ; Popescu — 
Proca 6—1, 6—1 ; L. Romanov, 
Popescu — Proca. Anghelescu 
6—3, 6—1) ; POLITEHNICA
BUCUREȘTI — CONSTRUCTO
RUL BRĂILA 2—1 (întrerupt) ; 
PROGRESUL — STEAUA 4—1. 
Pe terenurile de la Tenis club 
s-au disputat întîlnirile pentru 
locurile 9—14. Rezultate : U. T. 
ARAD — TENIS CLUB 3—1 
(întrerupt) ; POLITEHNICA 
CLUJ-NAPOCA — DINAMO 
BRAȘOV 2—2 (întrerupt). Un 
rezultat foarte bun a fost ob
ținut de formația brăileană 
Spartacus. Rodica Gheorghe și 
Elena Dumiiriu sînt principalele 
realizatoare ale punctelor echi
pei din orașul de pe malul Du
nării. Rezultat final : SPARTA
CUS — MUREȘUL TG. MUREȘ 
4—1. Programul de azi : de la 
ora 9 se vor juca întîlnirile în
trerupte ieri din cauza ploii. In 
continuare (după amiază pro
gramul începe la ora 14,30) vor 
avea loc meciurile : T.C.B. — 
Spartacus, U. T. Arad — Poli
tehnica Cluj-Napoca și Mureșul 
Tg. Mureș — Dinamo Brașov.

S. IONESCU — coresp.

Pregătirile lotului pentru „El 
Mundial" continuă paralel cu 
meciurile de campionat (care: se 
apropie de sfîrșit, F.C. Austria 
fiind virtuală ciștigatoare a 
titlului), prin cantonamente aa 
scurtă durată și partide interna
ționale de verificare. D1^ 
meciurile mai importante pre
văzute in program figurează 
cele cu Olanda, la 20 mai la 
Viena, și cu formația vest-ger- 
mană de club V.f.B. Stuttgart. 
£» mai, după care lotul au
striac se va deplasa în ArSe?“ 
tina, unde își va avea reședința 
In pitoreasca stațiune Morena, 
situată la 25 km de Buenos M- 
res. Curios, austriecii și-au 
contractat șederea aici doar pina 
la 14 iunie, deci, numai pina la 
încheierea partidelor din gru- 
ns Să fie oare acesta un semn 
de pesimism 7 „Nu, deloc, a 
răspuns Senekowitsch. Dar i“- 
k»'juuuina este mai bine sa fu 
fereastră. Dacă MP’lțLJ’anli
va fl deloo greu să ne prelun
gim șederea noastră la „El 
Mondial"...

ceastă componentă deosebit de 
puternică 7 Președintele Iede»- 
ției de specialitate din Austria, 
Karl Sekanina, a fost cit se 
poate de clar și concis in de
clarația făcută recent. „Șa ia 
săm la o parte calculele și pro
nosticurile ! In centrul atenției 
noastre trebuie sa fie munca 
conștiincioasă, pregătirea temei 
rdX care va trebui valorificau 
în Argentina. Deci, la, treaba - 

Intr-adevăr, pregătirea te
meinică, seriozitatea și. ț^ans 
gența față de orice abatere au 
călăuzit munca inimosuluisi 
priceputului antrenor 
Senekowitsch. Deși in TJITflă_ F^ 
peste 10 ani, Senekowitsch nua 
fost un jucător de valoare deo
sebită. el a devenit un an 
trenor cu calități deosebite: 
«uitoritar, consecvent în pia 
selecția cif 
ficientă. El a depistat o serie 
de jucători, cărora le-a trans
mis încrederea in sine, dragos
tea de a munci sîrguincios, dis
ciplinat și serios. Astfel, el se 
bazează pe cîțiva titulari de 
certă valoare ca Hickersberger, 
Krankl șl Prohaska (atacanți), 
pe fundașul Sara și portarul 
Koncilia — decanul de vîrstă, 
cu o mare experiență și con
stanță.

După o lungă perioada de 
anonimat, fotbalul austriac s-a 
afirmat în ultimul timp pe plan 
internațional. Mai concret, du
pă o absență de 20 de am, e 
chipa Austriei este Pr^enta 
din nou în turneul final al C.M. 
după ce a ciștigat grupa pre
liminară din care mai facwu 
parte selecționatele R.D Ger 
mane, Turciei și Maltei. Pe de 
altă parte, formația F.C. AU 
stria din Viena s-a calificat m 
finala Cupei cupelor, fapt care, 
atestă progresul soccerului din Stă tară. Palmaresul repre
zentativei confirma și el ascen 
siunea de care vorbeam mal 
sus. Anul trecut, reprezentativa 

I rectaiel nu a pierdut nici o 
baliștii austrii JL .^Vrerapt 
1—0 in fața Belgiei, dar apoi » 
urmat reabilitarea prin victo
ria obținută în deplasare cu El
veția, la Basel (1—0).

După tragerea la sorți, in 
care Austria a fost repartizată 
in grupa a 3-a s-au făcut mul
te comentarii. Pe bună drepta
te se spune că după grupa I 
(Argentina, Franța, 
și Ungaria), grupa a 3-a este 
cea mai echilibrată : r . 
Suedia, Spania și Austria ! Ce 
șanse pot avea austriecii in a-

★
(prin telefon)SOFIA, ____ ______

Absența lui Popa și Ivasccncu 
(accidentați) constituie un im
portant handicap pentru selec
ționata Bucureștiului partici
pantă la turneul internațional 
de baschet „Cupa Sofia", dar 
trebuie adăugat că înfrîngerile 
de pînă acum se datorează și 
pregătirii fizice deficitare, par
tida cu echipa Havanei fiind e- 
locventă în acest sens. Sportivii 
bucureșteni conduceau în repri
za secundă cu 56—47, dar in 
continuare nu au rezistat pre
singului adversarilor care, în 
scurtă vreme, au ajuns la 57—56 
și în final au obținut victoria 
cu 85—74 (41—39). Intr-un alt 
med, București — Paris 76—86 
(36-44).

Alte rezultate : grupa A: 
Moscova — Havana 85—34 
<12—47), Varșovia — Sofia II 
100—76 (45—41). Moscova — So
fia n 94—71 (55—40) ; grupa
B : Praga — Budapesta 89—81 
(51—44), - - -
(39—36), 
(31—34).
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Brazilia, MECIURI • CAMPIONATE

grupa

Sofia I — Viena __
Berlin — Viena "4—69

71—66

TOMA HRISTOV

A ÎNCEPUT C.M.

DE HOCHEI (GRUPA A)
Ieri, la Praga, a început cea 

de a 45-a ediție a campionatu
lui mondial de hochei (grupa A). 
In medul inaugural echipa Su
ediei a dispus cu 6—2 (2—0, 3—1, 
1—1) de selecționata R. F. Ger
mania. în cel de al doilea joc 
echipa U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 9—5 (3—2, 1—2, 5—1) for
mația S.U.A.

LA „EL MUNDIAL", PERUANII VOR FI 
DECANI DE VÎRSTĂ!

terminînd ta egalitate (1—1) pe 
teren propriu cu Bulgaria. Deși 
posedă jucători de certă va
loare, selecționata Perului este 
considerată drept cea mai vîrst- 
nică formație care va fi pre
zentă ta turneul final : media 
de vîrstă a jucătorilor depășeș
te 28 de ani ! „Decanii" sînt cel 
cinci care depășesc 30 de ani a 
portarul de rezervă Sartor; fun
dașul Chumpitaz (34) 1. înain
tașii Cubillas — celebru cu ani 
in urmă, Ramirez și Soții (in 
prezent operat de menise și a 
cărui participare este incertă). 
Dintre ceilalți membri ai lotu
lui majoritatea se apropie de 
30 de ani, șl numai patru sînt 
tinere speranțe : fundașii Rojas 
(21 de ani), Leguia (22), mijlo
cașul Gorrittl și atacantul Mos
juera — ambii de 22 de ani.

„Pentru a ne califica — spu
ne antrenorul Calderon — va 
trebui să punem la punct pre
gătirea fizică a „bătrînilor*. O- 
dată realizat acest obiectiv, pu
tem spera la o victorie cu Ira
nul și la cite un punct în tata 
Olandei și Scoției. In orice caz. 
va fi foarte, foarte greu (dar nu 
imposibil !) să ajungem în gru
pa semifinală".

Reprezentativa Perului este 
prezentă pentru a 3-a oară în 
turneul final al C.M. După ce 
a participat la ediția inaugurală 
din 1930, ea s-a mai _ calificat 
printre cele mai bune „16“ abia 
după 40 de ani, în ediția mexi
cană din 1970 ! Anul trecut, in 
urma preliminariilor, ea a fost 
a doua formație sud-americană 
(după Brazilia) care și-a cuce
rit dreptul să fie prezentă la 
„El Mundial". Palmaresul peru
anilor din 1977 a fost destul 
de bun : din 11 partide au cîș- 
tigat 5 ; 4 s-au încheiat la ega
litate: două le-au pierdut : gol
averaj 22—12.

Pregătirile din acest an au 
început cu multă minuțiozitate, 
sub conducerea antrenorului 
Marcos Calderon, cunoscut fiind 
faptul că reprezentativa Peru
lui face parte dintr-o grupă 
grea (a 4-a), alături de Olanda, 
Scoția și Iran, în care primele 
două sînt favorite pentru a se 
califica în grupa semifinală. 
Dintre meciurile mai importan
te disputate pînă acum, peru
anii au pierdut două, cu se
lecționata Argentinei (1—2 la 
Buenos Aires și 1—3 la Lima !),

Aseară în prima manșă a fina
lei Cupel U.E.F.A. : Bastia —
PS.V. Eindhoven o—o. Returul la 
* mai ta Eindhoven.
• La Lima, selecționata R.p.' 

Chineze a fntîlnlt reprezentativa 
Perului, aflată în plină pregătiră 
pentru turneul final al c.M. vic
toria a revenit echipei gazdă cu 
I—1 (2—0). Au marcat Mosjuera 
șl Rojas pentru învingători, respectiv Han-pin.
• Selecționata Poloniei a sus

ținut un joc de verificare la Var
șovia în compania selecționatei 
Olimpice a Cehoslovaciei, de caro 
a dispus cu 3—0 (2—0), prin 
punctele înscrise de Boniek (2) șl Terlecki.
• Selecționata Argentinei a 

susținut la Montevideo un ioc de 
verificare cu reprezentativa U- 
ruguayulul. Fotbaliștii din Uru
guay au terminat învingători cu 
scorul de 2—0 (0—0). golurile tă
ind marcate de Manelro (min. 70 
■t Morena (min. 03).
• Ieri, la Varșovia, în med 

mieat : Polonia — Bulgaria 1—0 
(0—0). A marcat Lato (min. 67).
• Selecționata iranului, calificat!

pentru apropiatul Campionat mon- 
SUalJ1l.n Argentina, a susținut ieri la Teheran, in fata a 40 000 da 
spectatori, un med amical cu 
o selecționată a Bulgariei. In. 
tunlrea s-a terminat la egali
tate 1 (1—1). Rolurile fiind
marcate de Parvin (min. 23) sL 
respectiv. Sokolov (mln. 3S).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Norman (O- 

klahoma). americanul Bob Roggy 
a stabilit cea mai bună perfor
mantă mondială a sezonului la 
aruncarea suliței : 88,59 m. La
400 m r Gregg Byram : 50:70,1.

CICLISM • s-a dat startul în 
cea de-a 33-a ediție a Turului 
Spaniei, care se va desfășura timp 
de 20 de zile pe un traseu 
însumînd 3189 km cu participa
rea a 99 de rutieri. Etapa „pro- 

disputată contracronometru 
individual la Gijon. a fost cîsti- 
gată de francezul Bernard Hi- 

t înre«istrat pe distanta de 8,600 km cu timpul de 11 min.

17 sec. Pe locurile următoare s-au 
clasat belgianul Fredl van den 
Haute — 11,46 și spaniolul Jose 
Luis Viejo — 11.51.

HALTERE • Campionatele 
U.R.S.S. de haltere s-au încheiat 
la Kiev cu întrecerile de la ca
tegoria supergrea. Sultan Rah- 
manoy a stabilit un nou record 
mondial la stilul ..smuls* cu 
performanta de 200,500 kg. Ve
chiul record al lumii era de 200 
kg șl aparținea sportivului bul
gar Placikov. La toțalul celor 
două stiluri. Sultan Rahmanov a 
totalizat 430 kg.

HANDBAL • în primul med al 
turneului international feminin de 
la Bratislava, echipa locală „In
ter* a Întrecut cu scorul de 23— 
22 (16—10) formația Spartak Kiev.

ȘAH • Turneul international de 
la Kiel a fost cîstigat de marii 
maestri Jan Smejkal (Cehoslova
cia) $i Bruno Parma (Iugoslavia) cu cîte 8.5 p.

TENIS • în primul tur al tur
neului de la Tulsa (S.U.A.). Dick 
Stockton l-a învins cu 6—3. 6—3 
pe Bill Lloyd, iar Carlos Kir- 
mayr pe Cliff Richey cu 6—3. 
6-0.

IUGOSLAVIA (etapa a 27-a) f 
steaua Roșie Belgrad — Sarajevo 
3—1 ; Vojvodina Novl sad — 
Radnlckl Niș 4—0 ; Trepca — Osl- 
Jek 0—* : O.F.K. Belgrad — O- 
limpia^Llubliana 1—3 ; Buducnost

Tuzla' 3-f ;
Zagreb 

2—2. 
43 p; 
Haj-

— Borac Banja Luka 1—o ; Vele» 
Mostar — Sloboda Tuzl* î—1 ; 
Hajduk Split — Partizan Belgrad 
1—2 î Dynamo Zagreb — z. 
1-4 ; Celik Zenica — Rijeka 
In Clasament : 1. Partizan — 2. steaua Roșie 
duk — 33 D.

41 p ; 3.

SPANIA (etapa a 32-a) : 
Sociedad — Valencia 1—1 ; 
Palmas — Sevilla 2—0 ; Betis — 
Vallecano 1—0 ; c.F. Barcelona — 
Elche 5—1 j Atletico Madrid — 
Gljon 5—1 ; Cadiz — Burgos 4—01 
Santander — Real Madrid 1—0 ; 
Hercules — Espanol 1—1 ; Sala
manca — Atletico Bilbao o—3. la 
clasament : 1. Real Madrid —
43 P (virtuală campioană) ; 2.
C.F. Barcelona — 30 p ; 3. Atleti
co Bilbao — 38 p.

Real 
Lai
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