
MECI FRUMOS, DAR ÎNFRÎNGERE SEVERA
A RUGBYȘTILOR NOȘTRI

La 24 de ani după ce pentru 
prima dată rugbyștii britanici au 
pășit pe gazonul marelui stadion 
bucureștean „23 August", iată-i 
din nou pe reprezentanții Al- 
bionului oaspeți ai sportivilor 
noștri. De data aceasta am ur
mărit naționala B a Angliei, 
de o valoare deosebită, alcătui
tă din sportivi posedînd virtuți 
cu totul remarcabile. Ea a avut 
drept parteneră de joc o selec
ționată a Bucureștiului, pe 
structura formației Steaua, frun
tașă a campionatului nostru 
(XV-le care a început meciul a 
avut în componența sa nu mai 
puțin de 12 jucători din clubul 
militar). Trebuie spus din capul 
locului că evoluția rugbyștilor 
bucureșteni nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor. Sub acest 
aspect, am putea chiar spune că 
„startul" contactelor româno- 
britanice, la nivel de reprezen
tative, a fost, într-un fel, ratat. 
E drept, finalul meciului (mal 
exact ultimele 20 de minute) au 
aparținut în întregime rugbyști
lor Selecționatei Bucureștiului, 
dar un joc durează 80 de mi
nute, iar fără o idee tactică și 
cu atit de multe imperfecțiuni 
•de ordin tehnic era greu de în
tors un rezultat care din start 
a fost favorabil englezilor. Și 
chiar dacă arbitrul Peter Hughes 
a oprit, în final, citeva acțiuni 
frumoase ale rugbyștilor noștri 
— părlnd uneori chiar a fi 
nedrept — totuși impresia pu- (Continuare in pag. a 4-a)

Marin Ionescu (cu balonul) într-unul din rarele sale atacuri 
inițiate pe lingă grămadă...
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„(rosul tinerelului” 
și „Crosul pionierilor”

CUNOAȘTEM PRIMII 
ZECE CAMPIONI.

CINE LI SE ALATURA?
Astăzi, cei peste 500 de finaliști ai 

„Crosului tineretului" și „Crosului 
pionierilor" se află din nou în bănci, 
în ateliere sau pe ogoare. Finaliștil de 
pe Stadionul Republicii din Capitală 
și-au reluat activitățile obișnuite, cu 
entuziasmul, cu ambiția lor tinereas
că, cu dorința lor vie de a se depăși,

(Continuare in pag. 2—3)
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de ansamblu pe care a 
Reprezentativa B a An- 
fost de necontestat, in-

temică 
lăsat-o 
gliei a 
tr-atit de bine s-a prezentat ea. 
Și nu ar fi de mirare dacă chiar 
la sfîrșitul acestui an mai mulți 
dintre jucătorii acestei formații 
ar fl promovați în echipa A. 
(Ne gindim la aripa Demming, 
in primul rind, un jucător da 
culoare din Trinidad deosebit de 
dotat, la perechea de mijlocași 
Gifford și Cusworih, la funda
șul Bushell, la înaintașul Boyle 
etc.).

Sportivii noștri — inexplica
bil — au început timid. Domi
nați pe compartimentul socotit 
forte (înaintarea), ei au cedat 
prea multe baloane în grăme
zile ordonate și în tușe, men- 
ținînd un oarecare 
doar în 
ceea ce le-a permis, 
revenirea din final. S-au rele
vat, oarecum, Murariu, Muntea- 
nu, Siroe (în repriza secundă), 
Paraschiv și Durbac, dar acțiu
nile lor, izolate, au fost, din pă
cate, lipsite de eficiență. In 
două rînduri, totuși, ei au intrat 
în terenul de țintă englez: în 
min. 75, Murariu — dar arbitrul 
a întors acțiunea pentru un 
„înainte* — și in min. 79, Ale-
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echilibru 
grămezile spontane, 

dealtfel,
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LUMINEȚA COSTEA OViDIU ANA RAUCH NICOLAE BOLOCAE
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ROMANIA 
Iugoslavia 
Bulgaria 
Grecia 
Turcia

i—0) ; Grecia -
(2—1, 2-0, 1—0, 
ment final :
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jnvingâtoare cu 2-0 (1-0) in meciul cu echipa Bulgariei

REPREZENTATIVA NOASTRA OF FOTBAE S-A CALIFICAT

Ieri, pe stadionul „23 August", 
reprezentativa de fotbal a țârii 
noastre a învins cu 2—0 (1—0) 
echipa Bulgariei, asigurîndu-și 
astfel primul loc in grupa a 
Il-a a „Cupei balcanice". Indi
ferent de rezultatul meciului de 
la 31 mai, din capitala Bulga
riei, fotbaliștii noștri se califică 
în finala acestei competiții, unde 
urmează să intilnească pe În
vingătoare* jocului Iugoslavia — 
Grecia, partidă care va fi 
găzduită de orașul Belgrad. Vic
toria primului nostru unspre
zece se arată, prin urmare, im
portantă sub acest aspect, al 
realizării obiectivului propus, in
trarea in finala „Cupei balcani
ce" încă înainte de disputarea 
ultimului joc din etapa seriilor.

Reprezentativa noastră a dorit 
mult victoria și indiferent de 
randamentul dat de unul sau 
de altul dintre jucătorii alintați 
ieri, toți au depus toate efortu
rile spre a realiza victoria re
prezentând intrarea in finală. A- 
precierea este valabilă atit pen
tru mai vechii internaționali, 
precum Răducanu, Iordănescu, 
Vigu, Cheran, Boioni, Dumitru, 
Marcu, Crișan, Bălăci cit și 
pentru mai noii veniți in echi
pa națională — Ștefănescu, Me
hedinții — sau pentru debutanți 
sau cvasidebutanți: M. Zamfir 
și Radu II. De fapt, acest uns- 
sprezece a prezentat o diversi
tate de generații, de scrii de 
jucători, formulă determinată 
atit de situația obiectivă a mul
tora dintre candidații la echipa 
națională cu recunoscute ștate 
de serviciu, cît și de tendința, 
care se cere menținută și chiar 
amplificată, de aducere în pri
ma selecționată a unor elemente 
tinere recomandate dc o serie 
de verificări în alte loturi, ca
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După ce a primit balonul de la Marcu. Bălăci va înscrie spec- 
Rominia — Bulgaria 

Foto : N. DRAGOȘ
taculos al doilea gol al partidei

campio-și din c^ea ce arată in 
nat, la cluburile lor.

Citeva considerații 
asupra întilnirii de ieri. Fotba
liștii noștri au deschis scorul 
din prima acțiune și primul șut 
la poarta lui Staikov. Pasa pre
cisă și ingenioasă a lui Bolbnl, 
dar mai cu seamă, inspirația lui 
Iordănescu de a șuta din că
dere, dintr-o situație puțin pre
vizibilă chiar și pentru experi
mentatul portar al selecționatei 
bulgare, a făcut ca pe tabela 
de marcaj să figureze un gol la 
activul naționalei României încă 
din minutul 2. Adeseori aceste 
goluri sînt și... un handicap. Ele 
relaxează nemotivat echipa care 
a beneficiat de un asemenea gol 
și fac uneori foarte grea, pen
tru ea, partida în continuare.

generale

I Joi 4 moi 1978 I

reprezentativa noastră nu 
produs această relaxare.

Cu 
s-a 
Dimpotrivă. Jucătorii reprezen
tativei ni s-au părut chiar prea

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Va nou și Frumos succes 
al poloișfilor noștri

ECHIPA ROMÂNIEI- 
CAMPIOANĂ BALCANICĂ 
In ultima zi, selecționata 
țării noastre a terminat la 
egalitate (6—6) cu formația 

Iugoslaviei
ZAGREB 3 (prin telex de Ia 

redacția ziarului „Sportske no- 
vosti"). Cel dc al 10-lea Cam
pionat balcanic de polo s-a în
cheiat cu puțin scontata victo
rie a selecționatei României, 
care, în ultimul joc, a terminat 
la egalitate — 6—6 (1—1. 2—1, 
2—2. ț—2) — cu prima repre
zentativă a Iugoslaviei, vice- 
campioană europeană în 1977, și 
s-a clasat pe primul loc dato
rită unui golaveraj superior.

După succesul din „Cupa 
României", noul titlu balcanic 
(al 4-lea) cucerit de poloiștiî 
români la Hvar — este pentru 
prima oară cînd formația iugo
slavă pierde competiția balca
nică pe propriul teren — vine 
să confirme ascendența echipei 
României.

In jocul decisiv al turneului, 
sportivii români au dominat a- 
proape în permanență, lucru 
care reiese și din evoluția sco
rului. Mai mult, ei au fost chiar 
la un pas de victorie în ultima 
repriză, cînd au condus cu 6—4, 
gazdele fiind nevoite să facă 
mari eforturi pentru a egala in 
extremis. Iată și autorii celor 
12 goluri : V. Rus 1—fl. Rudici
1— 1, Manojlovici 1—2, I. Slavei
2— 2 (4 m), Feher 3—2, I.ozica
3— 3, Munteanu 4—3, Roje 4—4, 
Feher 5—4, I. Slavei 6—4 (1 m), 
Rudici 6—5 și Zlokovici 6—6. 
Au arbitrat Marjay (Ungaria) și 
Nanev (Bulgaria).

Succesul echipei române este 
cu atit mai valoros cu cît ea a 
prezentat o formație întinerită, 
din care au lipsit cîțiva titu
lari (D. Popescu. A. Nastasiu 
și CI. Rusu). Alte rezultate ; 
Iugoslavia — Grecia 9—6 (1—1. 
2—2. 2—1, 4—2) ; Bulgaria — 
Turcia 13—2 (1—0, 3—1, 5—1, 

~ . Turcia 7—3
2—0). Clasa-
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CAMPIONATE ® COMPETIȚII • CAMPIONATE
I

PE PISTELE DE ATLETISM
(C.S.S. atletism) 16.09 m. (N. D. 
Nicolae — coresp).• în concursul desfășurat pe 

stadionul Tineretului în care Ni
colae Bîndar (Dinamo) a stabilit 
un nou record national la arun
carea ciocanului cu 70,44 m. fos
tul recordman, Tudor Stan, a re
ușit 69,60 m. iar juniorul Mihai 
Roman a obținut 54,64 m. Toți 
trei sînt pregătiți de antrenorul 
Constantin Mușat.

Alte rezultate : masculin :
1 500 m : Nicolae Voicu (Metalul) 
3:52,0, 5 000 m : Gheorghe Buru
iană (Dinamo) 14:54,8, triplusalt î 
Dan Simion (C.S.S. atletism) 
14,83 m ; suliță : Constantin Ro- 
maniuc (Steaua) 66,12 m ; femi
nin : 100 mg : Mihaela Dumitres
cu (Rapid) 13,9 ; înălțime : Vir
ginia Ioan (Rapid) 1,72 m : disc : 
Lucia Fotache (Steaua) 56,44 m ; 
greutate juniori : Sorin Tirichită
C.N.U. - 7 VICTORII ÎN CAMPIONATUL CANOTORILOR 

BUCUREȘTENI

• La Baia Mare a avut loc 
cea de-a xm-a ediție a con
cursului dotat cu .Cupa muni
cipiului Baia Mare", la care au 
participat peste 500 de atleți de 
la secțiile din țară și de la clu
bul Slavia Bratislava. Cîteva re
zultate : masculin : 400 m : Mir
cea Damian (C.S.U. Oradea) 49,9, 
800 m : Adrian Miklos (Lie. 1 
Bala Mare) 1:54,0, feminin : 100 
m : Lucia Negovan (Mureșul Tg. 
Mures) 12,5. lungime : Sanda
Vlad (C.ș Zalău) 5 90 m. în cla
samentul pe echipe : 1. Liceul 1 
Baia Mare 144 p. 2. Slavia Bra
tislava 80 p. 3. Liceul Bolyai Tg. 
Mureș 79 p. (V. Săsăranu — 
coresp.).

rile se dispută în sală), trei par
tide sînt programate In capitală 
— sala Floreasca, începînd de la 
ora 16,30 — alte două disputîn- 
du-se la Timișoara și Cluj-Na
poca. iată programul :
• Universitatea Timișoara —

Constructorul Timișoara

La întrecerile de lupte greco-romane de la Pitești 
COPIII DIN ZONA RĂDĂUȚILOR - 9 TITLURI 

DE CAMPIONI I

9 Universitatea Cluj-Napoca 
Hidrotehnica Constanța
• I.E.F.S. — Mureșul Tg. 

reș
• Confecția — Progresul
• Rapid — Universitatea Bucu

rești

Mu-

REZULTATE SUPERiO
ta începutul sezonului de lomâ 

sublî-nlam faptul co recoromor*e-e 
ce put să cocheteze tot moi mutt ca 
ale lumii. Astăzi, după cea mc* 
a înotătoarelor românce putem r’ 
vingerea, că mai ales două d'nt-e 
tre au pătruns, pe ușa din față, • 
a piscinelor și că ne putem glnd- 
înotului în riadul disciplinelor « 
perspective olimpice.

Să recapitulăm pe scurt cîtevc -e
Carmen Buna ciu (membră a c'.ub-At» 
la Liceu! nr. 2 București, va împ» 
septembrie) a ajuns în numai un an 
63,19 pe distanța de 100 m spate și 
2:14,47 pe 200 m spate. A fost timp 
mini cea mai rapidă spatistă a farv

iești), Gh. Olaru (C.S.S. Rădă
uți), A. Berceanu (C^JS. Olim
pia Craiova). La copii miei, au 
ieșit învingători următorii : L. 
Makai (Bihoreana Marghita), R. 
Strubert (C.S.S. Lugoj), M. Dîr- 
mină (Rova Roșiori), R. Brașo- 
veanu (C.S.S. Rădăuți) — nepotul 
lui Ștefan Rusu —, M. Sandu 
(C.S.S. Constanța), C. Alexan- 
drache (Dinamo Buc.), Gh. Flo- 
rea (C.S.S. Energia Buc.), P. 
Buiciu (C.S.S. Suceava), T. An- 
ghelache (C.S.S. Botoșani), Gh. 
Bolea (C.S.S. Cîmpulung Mus
cel), I. Prelipceanu (C.S.S. Rădă
uți), I. Buliga (C.S.S. Rădăuți), 
V. Lazurcă (C.S.S. Rădăuți), I. 
Nicoară (C.S. Satu Mare). A. 
Alionte (Metalul Buc.).

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
Sala sporturilor din Pitești a 
găzduit campionatele naționale 
de lupte greco-romane rezervate 
copiilor. Au luat parte 250 de co
pii din toate județele, Impărțiți 
in două grupe de vlrstă.

Iată noii campioni, în ordinea 
categoriilor (copii mari): M- Ro
man (Bihoreana Marghita), M. 
Lazăr (C.S.S. Rădăuți), Gh. La- 
vric (C.S.S. Rădăuți), 
(C.S.S. --------------
(C.S.S. 
(C s.s. : 
Pitești), 
stanța), 
șov), P.
M. Constantinescu (Petrolul Plo-

IN PRIMA RUNDA, DERBY-UL UNIVERSITATEA 
LA ȘAH

g

$
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de fa ă 
de fa 2: 
ce două

_______  __r___ _i_______  și mebe* 
nuT pe locul III la 100 m, după Linda Jeze« (I 
61,94 (record mondial neoficial pentru boz>. s< 
Joan Pennington (S.U.A.) 62,46, ambele cu un < 
în vîrstă, și pe locul IV la 200 m 
după aceleași L. Jezek 2:11,02 (rec. 
mondial neoficial), Pennington 2:13,20 
și campioana R. D. Germane, Antje 
StiNe, cu 2:13,29. Țînînd cont de ta
lia sa (este mult mai înahă decit 
adversarele sale), de faptul că, prin 
aceasta, bazinuil de 25 m este de
parte de a o avantaja (așa 
timp Iu cu sportivele din S.UA, 
care înoată toată iama în bazine de 25 ya 
putem considera printre candidatele la medai 
se vor decerna în luna august la cel (' 
campionat mondial (în bazin de 50 m).

I rinei Pânulescu, mai tînără cu trei ani si ti 
(membră a clubului Petrolul, elevă la LicevT^ 
ragiale" din Ploiești) a realizat în numai -V 
un palmares unic în felul său : 22 de curși 
tarii și 14 recorduri de senioare, cîteva dir 
tea (58,70 - 100 m, 4:22,29 - 400 m, 9:00,50 
liber, 2:19,31 — 200 m și 4:54,01 — 400 m mixt) 
o valoare deosebită, moi ales dacă ținem sea 
vîrstă performerei. Amintind două elemente 
ți a le — ploieșteanca se antrenează tot în ba 
50 m și în toate cursele nu a avut practic vreo 
sară — de valoare — vom deduce ușor că ac 
sole recorduri nu exprimă decit în parte posib 
acestui talent neobișnuit, că Irîne! se anunță 
marile favorite într-o serie de probe ale ,,eur 
lor" de juniori din acest an.

Ascendența valorică a celor două campioa 
este întâmplătoare. Ea are la bază doi factori 
fanți. în primul rînd, exigența sporită a antre 
Cristina Șoptereanu și Mihai Mitrofan, care au 
sportivelor noastre cote dintre cele mai ridica; 
pregătire — Bunaciu, Pănulescu și să nu uit 
co-legele lor (C. Hoțescu, A. Miclăuș, M. Cos 
Anastasescu, D. Georgescu) se antrenează as! 
parametrii internaționali la care se pregătesc 
campioane, iar NOILE RECORDURI SINT O U 
FIREASCA A SALTULUI CALITATIV IN MUNG 
de altă parte, aceste sportive sînt hotă rite să 
drămuiască eforturile și să realizeze în fiecare 
mult decit în cea precedentă. Este vorba deci c 
TICIPAREA LOR EXEMPLARA LA PROGRAMUL 
PLEX DE PREGĂTIRE, ceea ce le conferă pute 
rite și le creează perspective neîndoielnice.

Gh.
____  _____ I. Sabie

Botoșani), M. Huțuleac 
Rădăuți), C. Olenici 

Rădăuți), M. Bulf (Dacia 
S. Hertea (C.S.S. Con- 
Gh. Kurutz (C.S.S. Bra- 

. Lerca (C.S.S. Botoșani),

lip, C. Pleșa, M. Mărgărit, S. Șer- 
bănoiu, Fl. Celoiu. R. Trandafir, 
B. Oprea + I. Rizea (C.S.Ș.).

Feminin — simplu : Eva Toth 
(C.N.U.) ; dublu vîsle : Olga Ho- 
meghi, Sanda Toma (Viitorul) ; 
2 f.c. : Silvia Nedelcu, Margareta 
Garaiman (Voința) ; 4 + 1 rame : 
Magdalena Zamfir, Carmen Con- 
stantinescu, Elena Pinzaru, Ma-ria 
Hodoroabă + Veronica Burzea 
(C.N.U.) ; 4 + 1 vîsle : Maria Ca- 
tană, Nicoleta Vasilescu. Magda
lena Vasilescu, Angela Hrebeniuc 
+ Veronica Burzea (C.N.U.) ; 
8 +1 : Florica Bucur, Elena Do
boș, Doir.a Smărăndescu, Mariana 
Iordăchel, Caterina Hodelka. Do
rina Nichiteanu. Elena Horvath, 
Elena Ungureanu + Elena Dobri- 
țoiu (Viitorul).

Pe lacul Herăstrău din Capitală 
s-au desfășurat întrecerile cam
pionatului municipal de canotaj, 
competiție desfășurată sub egida 
„Daciadei". Concursul a fost do
minat de sportivii de la C.N.U., în
vingători în 7 probe. Iată lista 
cîștigătorilor :

Masculin — simplu : 
Roman (C.N.U.) ; 2 f.c. 
taru și Cr. Badiu (C.S.Ș. 1) ; du
blu vîsle D. Măcriș și M. Pe- 
truș (C.N.U.) ; 4 vîsle f.c. : FI. 
Grigore, I. Despinescu, A. Popes
cu, V Frandeș (C.N.U.) ; 4 f.c. : 
V. Sarchizian, L. Moldovan, V. 
Mare, G. Șleger (C.N.U.) ; 4 4-1 : 
M. Bataragă. Gh. Tufan, M. Chi
vu, G. Zwenigorodski 4- M. Tex- 
ler (C.S.Ș 1) ; 2 4-1: S. Oprea, 
L. Dumitrescu 4- V. Rotaru 
(C.S.Ș. 1) ; 8 4-1 : M. Cene. C. Fi-

ASTĂZI, START IN COMPETIȚIA CICLISTA
,CUPA DINAMO"

Mircea 
Bu-v. NEPTUN. 3 (prin telefon). — 

în cadrul ședinței tehnice desfă
șurată în cursul dimineții a avut 
loc tragerea la sorți în turneul 
final al campionatului național 
de șah pe echipe. Cele zece for
mații ocupă următoarea ordine 
pe tabela de turneu :

I.T.B
5

,,
După cum am anunțat. astăzi 

se va da startul în competiția ci- 
clistă de tradiție „Cupa Dinamo”, 
întrecere organizată de clubul 
sportiv Dinamo și A.S. Loto-Pro- 
nosport. Programată ca o ultimă 
verificare a selecționabllilor pen
tru „Cursa Păcii", actuala ediție 
a „Cupei Dinamo" se va desfă
șura pe parcursul a trei etape,
PESTE 300 DE PARTICIPANT! LA „DACIADA" COPIILOR 

Șl JUNIORILOR, LA HALTERE

cuprinzind trasee de plat și 
munte. La startul Întrecerii se 
alinia în acest an și o echipă 
cinci alergători de la Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia). Deci, astăzi la ora 
14,45 start festiv din fața parcului 

sportiv Dinamo, Iar la ora 15,15 
start tehnic, din fața Casei Sdn- 
teii, cu destinația Sinaia.

de 
va 
de

Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
a găzduit la sfîrșitul săotămînii 
trecute cea mai mare competiție 
de haltere rezervată copiilor si 
Juniorilor care a avut loc vreo
dată în tara noastră. întrecerile 
din cadrul „Daciadei". desfășu
rate într-o atmosferă sărbăto
rească au reunit la start peste 
300 de participant !

Atenția sutelor de spectatori a 
fost atrasă de prezența celor pa
tru frați Nedelea (Ion. Teodor, 
Pavel și Grigore) din Bistrița- 
Năsăud, cel mai mic fiind Ion. 
în vîrstă de 11 ani ! La copii, 
pe primele locuri s-au clasat în 
ordinea categoriilor : M. Almăjan 
(Clujana) 97.5 kg ; Teodor Nede
lea (Gloria Bistrița) 125 kg ; 
A. Tanț (C.S.M. Cluj-Napoca) 
130 kg ; M. Morărescu (Petrolul 
Ploiești) 155 kg : E. Dandos
(C.S.M. Cluj-Napoca) 157,5 kg.

La juniori mici, primele locuri 
au fost ocupate de : Gh. Kerekes 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 175 kg ; 
P. Nedelea (Gloria Bistrița) 
195 kg ; L Ujvaros (Rapid Ora
dea) 200 kg ; N. Antohie (Olim- 

AZI, DERBYUL H.C. MINAUR 
IN DIVIZIA A

Intrate lntr-un ritm rapid 
(poate prea rapid...), campiona
tele de handbal, Divizia A, pro
gramează — pinâ la sfîrșitui re
turului ! — etape și joia și du
minica. Astăzi se vor disputa eta
pele a X-a (f) și a Vl-a (m), 
etape dominate de derbyul mas
culin găzduit de orașul Baia 
Mare : H.C. Minaur — ninamn 
București. Meci de mare atracție 
între cîștigătorii „Cupei Româ
niei" și eternii secundanți ai 
campionilor derbyul poate com-

pia Buc.) 192.5 : E. Cirstocea (Pe
trolul Pi.) 210 kg : Z. Mako (Vi
itorul Cluj-Napoca) 220 kg ; L. 
Mihai (C.S.Ș. Constanta) 247.5 kg ; 
I. Șerbănescu (Petrolul PI.) 
205 kg ; M. Doroftei (Petrolul 
PI.) 200 kg : NL Schuster (C.S.M. 
Sibiu) 237,5 kg.

La juniori mari, rezultatele 
au fost mai bune, dovadă fiind 
cele 5 noi recorduri ale tării. 
Primii clasați In ordinea cate
goriilor : L Bălas (C.S.S. Galați) 
210 kg (record ; v.r. 205 kg : 120 kg 
la .aruiîcat* — record vj. 
115 kg) : C. Mateeș (C.S. Onești) 
232.5 kg (record ; v.r. 225 kg) ; 
V. Roșu (Chimpex Constanța) 
230 kg (132,5 kg la .aruncat" 
vr. 130 kg) ; E. Chivu (Gloria 
Bistrița) 267.5 kg ; T. Kiskalu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 275 kg ; 
V. Ștefan (Steaua) 265 kg : St. 
Csere (A.S.A. Tg. Mures) 295 kg ; 
T. Popa (Olimpia Buc.) 265 kg ; 
St. Csata (Clujana) 237.5 kg : 
Z. Rad (A.S.A. Tg. Mures) 315 kg 
(record ; vr. 312.5 kg).

Gh. GRUNZU — coresp.

DINAMO BUCUREȘTI 
LA HANDBAL
plica lupta pentru titlu. Iată pro
gramul etapei (după cum se știe, 
campionatul masculin se dispută 
in aer liber) :
• C.S..M. BorzeșU 

tarea Cluj-Napoca
• Politehnica Timișoara — 

namo Brașov
• Știința Bacău — Steaua
• Relonul Săvinești — Gloria 

Arad
• H.C. Minaur Baia Mare — 

Dinamo București
In campionatul feminin (meciu-

Universi-

Di-

„CROSUL TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

de a fi printre primii, așa cum 
au dovedit cu prisosință marți, 
în splendida întrecere organiza
tă de „Ziua tineretului*^, sub 
genericul atît de cuprinzător al 
marii competiții „Daciada".

Bucurîndu-se de reușita lor, 
obținută în însăși inima țării, 
finaliștii (și nu numai ei) nu se 
vor opri aici, așa cum dealtfel 
ne-au mărturisit-o cei mai 
mulți dintre ei. Vor continua 
activitatea sportivă cu și mai 
multă dăruire, cu responsabili
tatea campionului, străduindu-se 
să atingă noi culmi. Nu încape 
nici o îndoială că la startul vi
itoarei ediții a celor două mari 
competiții de cros ei vor fi din 
nou prezenți, poate la altă ca
tegorie de vîrstă, dar cu un se
rios plus de experiență. După 
cum este sigur că exemplul lor, 
succesul lor vor stimula pe to
varășii de muncă și învățătură, 
îndemnîndu-i să se alinieze la 
starturile viitoarelor întreceri.

Pornite de la etapa de masă 
cu peste patru milioane de co
pii și tineri, alergările de cros 
au constituit un punct forte în 
întrecerile „Daciadei". Marea 
competiție sportivă națională a 
constituit un puternic imbold

Universitatea, care 
titlurile de campioană 
Iută, feminină și de juniori—ju
nioare. aliniază următoarea for
mație : Stoica. Șubă. Ghindă,
Stanciu. GrUnberg. Elisabeta Po- 
lihroniade. Lia Bogdan. C. Io- 
nescu, Viorica Die. I.T.B.. cam
pioană la masculin, anul trecut, 
va juca In următoarea compo
nență : Gheorghiu. Ghițescu,
Pavlov. Ciocâltea. Pușcașu. Savin. 
Margareta Teodorescu. Rodica 
Reicher. Crețu. Carmen Butt.

In celelalte meciuri ale primei 
runde se întîlnesc : Medicina Ti
misoara — C.S.U. Iași. Locomo
tiva București — Electromotor 
Timișoara. Politehnica București 
— Vulcan București și C.S.U. 
Brașov — Petrolul Ploiești.

deține 
abso- de al

1. Medicina Timișoara, 
comotiva București. 3. 
nica București. 4. C.S.U.
5. Universitatea București. S.
LT, București, 7. Petrolul Plo
iești. 8. Vulcan București. 9. E- 
lectromotor Timișoara, 10. C.S.U. 
Iași.

Si astfel, în prima rundă are 
loc derbyul acestui campionat. 
IntUnirea dintre echipele bucu- 
restene Universitatea și LT.B.

CUPA UNITĂȚILOR SPORTIVE ȘCOLARE LA TENIS 
DE MASĂ

2. Lo- 
Politeh- 
Brașoy, 

București, 
Petrolul

Sala sporturilor din Pitești va 
găzdui, lncepind de astăzi șl ptnă 
duminică 7 mai „Cupa unităților 
sportive școlare** la tenis de ma-

ECHIPELE DIN RM. VILCEA 
Șl PLOIEȘTI-CAMPIOANE 
DE VOLEI LA JUNIORI II

Timp de trei z2e s-au desfă
șurat la Constanța întrecerile din 
cadrul turneelor finale ale cam
pionatelor naționale de juniori II. 
In general, partidele au fost viu 
disputate, fiecare echipă abor- 
dind competiția cu multă ardoa
re. De asemenea, trebuie re
marcat faptul că In mai toate 
formațiile s-au remarcat de
mente de perspectivă, ceea ce 
ne face să credem că, avind 
In vedere virsta sportivilor 
(născuti în 1362 și mai tineri), 
printr-o atentă pregătire, aceștia 
pot deveni voleibaliști de va
loare.
Iată clasamentele turneelor 

finale :
FEMININ : 1. L.E.F.S. Rm. VU- 

cca — campioană națională, 2. 
C.S.S. nr. 1 Constanța, 3. C.S.S. Si
biu. 4. C.S.Ș. Bacău ;

MASCULIN : 1. Lie. M. vitea
zul Ploiești — campioană națio
nală, 2. C.S.Ș. Steaua, 3. Lie. N. 
Titulescu Craiova. 4. C.S.Ș. Dej. 

prof. L ȘOACA

CUPA F. R. NATAȚIE 
LA POLO

In ultimele jocuri programate 
In cadrul „Cupei F. R. Natație" 
la polo s-au Înregistrat următoa
rele rezultate : Crișul Oradea — 
Voința Cluj-Napoca 8—12 ; Pro
gresul Oradea — Rapid Arad 9—8; 
Voința — Rapid 8—6 In seria I ; 
Progresul București — C.N.U. 
11—5 in seria a n-a.

să. fete șl băieți, pe echipe și in
dividual Pentru a oferi posibili
tatea echipelor școlare partici
pante în Divizia A să prezinte la 
aceste întreceri oele mai bune 
formații, federația de specialitate 
a hotărît . „
toarelor jocuri din 
seniorilor : C.S.Ș. * 
ria Șoimii Buzău 
mai, ora 17,00, în 
dionul Republicii 
C.S.Ș. Craiova —______
Constructorul Hunedoara 
Odorheiul Secuiesc 
14 mai, ora 9 00.

reprogramarea urmă- 
campionatul 

Slatina — Glo- 
ln ziua de 13 

sala de la Sta
diu Capitală ; 

C.SJVI. Iași și 
C.S.Ș. 

în ziua de Adrian VĂSI

• Ultimele noutăți de la Belgrad • Trei titulari la start: 
Hernandez, Correa și Stevenson O O surprinzătoare 
echipă americană • Nume inedite și în lotul sovietic

Aseară a plecat spre Belgrad echipa de box a României care 
va participa (între 6 și 20 mai) la campionatele mondiale. Forma
ția este alcătuită din : Marcel Constantin (semimuscă), Faredin 
Ibraim (muscă), Teodor Dinu (cocoș), Viorel Ioana (pană), Florian 
Livadaru (semiușoară), Simion Cuțov (ușoară), Ion Vladimir (semi
mijlocie), Ion Miron (mijlocie mică), Valentin Silaghi (mijlocie), 
Costică Chiracu (semigrea) și Ion Cernat (grea). Echipa este con
dusă de antrenorii federali Alexandru Vladar și Ion Popa.

• Aleksei Kiseliov, 
al Olimpiadelor de 
Ciudad de Mexico, 
antrenor al echipei 
U.R.S.S., a anunțat 
vietică pentru C.M. : Șamil Sa
birov, Aleksandr Mihailov, Felix 
Pak, Viktor Ribakov, Vladimir 
Sorokin, Valeri Lvov, Valeri Ra-

laureat 
la Tokio și 
actualmente 
de box a 

formația so-

Șl „CROSUL PIONIERILOR"
pentru atragerea la sport, la 
probele de cros, cu precădere, 
un număr impresionant de par
ticipant și a prilejuit în ace
lași timp o bogată experiență 
organizatorilor. Fiindcă, peste 
aspectul final, care se apropie 
de performanță, să nu uităm 
că rostul acestor competiții a 
fost în principal acela de a dez
volta sportul de masă — una 
din marile meniri ale „Dacia
dei". După cum se știe, condi
țiile concrete au făcut ca. mai 
la fiecare dintre faze, timpul să 
nu fie pretutindeni prielnic 
(chiar în ziua finalelor a plo
uat). Dar atmosfera a fost însu
flețită, sărbătorească. Teama de 
starea timpului au arătat-o mai 
degrabă organizatorii și nu par- 
ticipanții, pentru care ploaia, 
frigul sau vîntul nu s-au arătat a 
constitui un handicap de netrecut.

Fără a știrbi cu nimic din 
frumusețea acestui important 
moment al marii noastre com
petiții naționale „Daciada", res
pectul pentru adevăr obligă la 
recunoașterea faptului că exis
tau posibilități și mai mari 
de angrenare a copiilor și ti
neretului in întrecerile de 
cros, de antrenarea între
gului tineret, a tuturor oameni
lor muncii, în activitatea spor
tivă de masă — sarcină de-

curgind din indicațiile conduce
rii partidului și oglindită în 
Programul privind dezvoltarea 
activității 
sport pe 
Iată de 
campioni, 
peste patru milioane de copii și 
tineri prezenți la întrecerile de 
cros rezervate lor, ne gîndim că 
printr-o mobilizare și mai lar
gă, și mai cuprinzătoare, la 
toate nivelele, cu aportul tutu
ror factorilor cu răspunderi și 
atribuții in domeniul sportului, 
îndeosebi în organizarea ETA
PEI DE MASA, PE ASOCIA
ȚIA SPORTIVA (în școli, fa
cultăți, în întreprinderi și in
stituții, la sate etc.) numărul 
participanților ar fi fost cu 
mult mai mare. După cum, fapt 
recunoscut, pe alocuri au mai 
existat manifestări de festivism, 
tendința de a se organiza mai 
ales întreceri cu un caracter 
grandios, scăpîndu-se din vede
re amănuntul cel mai impor
tant, cuprinderea tuturor copi
ilor și tinerilor din asociațiile 
sportive. Punind accentul cuve
nit pe etapa pe asociație, ar fi 
fost organizate mult mai multe 
concursuri la nivel de masă, 
care să dezvolte deprinderea de 
mișcare, gustul pentru exercițiul 
fizic practicat sistematic și în-

de educație fizică și 
perioada 1976—1980. 

ce, sărbătorindu-i pe 
pe exponenții celor

seși disputele pentru întîietate 
ar fi crescut în valoare, dînd 
prilej unui număr și mai mare 
de tineri să se afirme. După un 
asemenea moment sărbătoresc, 
cum au fost finalele „Crosului 
tineretului" și „Crosului pionie
rilor", poate că n-ar fi trebuit 
să ne referim la unele neajun
suri, la neîmpliniri. Dar, așa 
cum ne învață partidul, succe
sele nu ne pot face să uităm 
lipsurile, spre a trage învăță
minte pentru viitor.

Considerăm, de aceea, că ur
mătoarea ediție a celor două 
întreceri atît de mult îndrăgite 
de copii și tineri (ca și toate 
celelalte întreceri de masă din 
cadrul „Daciadei") trebuie să 
preocupe foarte serios pe orga
nizatori încă de la prima etapă. 
Să se ridice ștacheta exigenței 
și a răspunderii, să se asigure 
cuprinderea masivă a copiilor 
și tinerilor, printr-o cît mai 
bună pregătire a concursurilor 
și, evident, printr-o popu
larizare pe măsură. Iată jaloane 
care pot asigura succesul și 
mai deplin al competițiilor de 
cros rezervate copiilor și tinere
tului, ca și perspectiva pro
pulsării in performanță a noi și 
noi talente.

cikov, Viktor Șavcenko, Leonid 
Sapoșnfkov, Nikolai Erofeev, 
Igor Vîsoțki.

© Echipa de box a Cubei a 
sosit la Belgrad în următoarea 
formație : Jorge Hernandez, 
Hector Ramirez, Adolfo Horta, 
Angel Herera, Bienvenido Lazo, 
Andres Aldama, Emilio Correa, 
Luis Felipe Martinez, Jose Go
mez, Sixto '
venson.

• R. D. 
prezentată 
fan Forster 
Nowakowski (pană), Lutz Kă- 
sebier (semiușoară), Karl-Heinz 
Kruger (ușoară), Jochen Bach- 
feld (semimijlocie), Max Detlef 
(mijlocie), Herbert Bauch (se
migrea) și Jurgen Fanghânel 
(grea).

• Federația 
din S.U.A. a 
rea echipă : 
Mike Felde, 
Eichi Jumawan, 
Donald Curry, Roger Leonard, 
Wilford Scypion, Monte Os
wald, Elmer Martin și Greg 
Page. Dintre aceștia, cunoscuți 
pe plan internațional sînt doar 
Leonard șl Page !
• Echipa R. P. D. Coreene 

pentru campionatele mondia
le de box de la Belgrad are 
în frunte pe campionul olim
pic Ciu Ea Zo, care a trecut 
însă de la categoria cocoș (in 
care se consacrase) la cea su
perioară : pană. Mai fac par
te din formație : vicecampionul 
olimpic Li Ven Uk (semimuscă) 
și medaliații cu bronz la ulti
mele campionate ale Asiei : 
Kim Iun Ciul (muscă) și Io 
long Ung (cocoș).
• Cunoscutul antrenor italian 

Natale Rea va prezenta la Bel
grad doar trei competitori : 
Angelo de Lucia (cocoș), Carlo 
Russolillo (semiușoară) și 
Gianfranco Roși (semimijlocie).

Soria și Tcofilo Stc-

Germană va fi re
de 8 pugiliști : Ște- 

(cocoș), Kichard

de specialitate 
alcătuit următoa- 

Joe Rodriguez, 
Jackie Beard, 

Melvin Paul,

© HAI
MASC1 

(seria I) 
Metalul 
Tractoru 
Constant 
II-a : A 
versitatei 
Nitramor 
Lugoj 22 
II jgaia 
doara 2! 
seria I : 
Relonul 
Textila j 
șov 12—1 
Construe: 
structoru 
C.S.M. S 

19—10 (7-
Vlad, L. 
Gruia, G 
Diacones

• VOL
Rezu*B 

masculin 
vaniei - 
SARO Ti 
cea 3—0 
— „7 * 
C.S.U. S 
ila 3—0. 
Alba Iul 
Farul C4

re

S.UA


DOAR ILEANA, NATALIA.

privind creșterea 
nostru și, impfi- 
soperiooră. Pășim 

bilanțul

\\\\\\\\\\\\\^^^^^

MECIUL CU BULGARIA
(Urmare din pag. 1)

2.

Romeo VILARA

sozo de fapt oct iritat ea atietică ottaiota in 
r din acest an. Pentru ctiet-smui nostru, in 

mplce, cr>ul 1978 apare 
oHindu-se la cumpăna 
Mascara. Principala „sită" de 

a valorilor va fi evenimentul atletic nr. 1 ai 
wi H» ccEr.ponotele europene de ia Prcga pro- 

a sfîrșinH lui august.
începem noul sezon de concursuri ? Desigur, 

__  i muî:e aspmații de recuzare a unor perfor- 
|e deosebite, competitive pe plan internațional ; 
•ăăe.dea unor victorii în principalele competiții 
«wuiui chior la „europene"; cu speranța îm- 

i.rw ignor mai vechi deziderate 
t-jijî performerilor atlet ts mu kw 
rîdăcarec valorii sole la o cotă _ 
k*-* vezon de concursuri avînd in față _ . _ 
t’c. c anului trecut. In acest bilanț, cu caracter 

■nondiol, citeva dintre atletele noas
tre dețin poziții fruntașe ;
lai — prima la 800 m 
(Mariana Suman a IV-a 
Na toi ia Mărășescu, prima 
— 4:02,66 (Ileana Silei
4:04,17 ; Maricica Puică 
4:05.1); ’ ‘ ’

Ileana Si
ca 1:57,39 

cu 1:58,6), 
la 1 500 
a lll-â 

_____  . ________ a VI-a 
4:05,1); Maricica Puică a IH-a 

t a — 8:46.4, Argentina Menis a IV-a la disc 
t te
■n *• vede tăria atletismului nostru (și nu doar 

eri I) stă în forța fetelor ; atleții — cu 
e tx:ec‘ notabile — negăsindu-și încă locuri de 
■ * o.feritele bilanțuri mondiale sau chiar eu- 
m. > pe-Ltu că am făcut această precizare, vom 
gc ceasta tărie o conferă doar un MĂNUNCHI 

AT O ARE, specialiste ale curselor semifondu- 
e . chiar și în acest an tot acestea — cel 

•a această oră — sînt cele care s-au kn- 
cu facut-o magistral la Glasgow, unde au 

pentru România titlul mondial fa cros, sau la 
unde au dominat categoric Crosul Balcanic, 

p-.*ec replica, eventual, că o pregătire atentă, 
scto in condiții de teren variat poate asigura 
Km. dar este bine să se știe, câ unele dintre 
»-c- mpus net In marile competiții indoor ale 

lm ’.778 deși n-au avut posibilitatea să se antre- 
ia condițiile în core urmau să concureze. Este 

e oeci de o valoare certă (constantă) de o 
otre foarte bună, singura in măsură sâ conducă 
ucces I
este victorii ne bucură, dar atletismul nostra care 
jne, înainte de toate, de un mare număr de ca- 
catificate, an tenori ți profesori cu experiență, nu 
rie sâ se rezume doar la citeva fete, la douâ-trei 
cele 38 de probe care figureazâ in programul 
sic. Dacă antrenorii și profesorii vor cânta cu 
multă osteneală tineri și tinere cu aptitudini, pe 
so-i pregătească în mod corespunzător cerințelor 

lie și de perspectivă, este IMPOSIBIL ca din 
sa masă a tineretului nostru sâ nu fie descoperite 
ițele de care atletismul nostru are at'ta nevoie 
srint, la sârituri și la aruncări 1
muncă mai atentă, de mai buna calitate a ț* 

lus, iată, la citeva rezultate oare promit. Mărșătai- 
Cornel Patușinschi (antrenor D-tru Parase hives cu) 

vncătoriî de ciocan Nicolae Binder și Tudor Stan 
enor C-tin Mușat) au realizat recorduri care in
so spună ceva. Cind va fi auzit ecoul lor și de 
ț...

contractați, temători o bună bu
cată de vreme și — credem noi 
— din această pricină mecanis
mul reprezentativei n-a funcțio
nat in continuare cum trebuie, 
lăsîndu-se adeseori dezechili
brat de insistența și vigoarea cu 
care componenții întineritei e- 
chipe a Bulgariei au efectuat 
marcajul și presingul. In zona 
centrală a terenului manevrele 
s-au efectuat destul de greoi șt 
ezitant și așa se explică de ce 
echipa noastră nu și-a creat nici 
situații de marcare pe măsura 
potențialului ei și ținînd seama 
șl de slaba activitate ofensivă a 
partenerilor de joc. Nu-i mai 
puțin adevărat că, în această 
parte a meciului, selecționata 
noastră i-a pierdut pe Cheran 
(accidentat și înlocuit cu M. 
Zamfir), iar de la jumătatea re
prizei aportul lui Dumitru (su
ferind de o afecțiune stomacală, 
el a și fost dealtfel scos la pau
ză cedînd locul lui Bălăci) a 
scăzut considerabil.

Partea a doua a întîlnirii va 
arăta o creștere pe toate planu
rile a randamentului tricolori
lor. Jocul lor, beneficiind acum 
de aportul plenar al formației, 
a căpătat mai multă cursivitate, 
a crescut și ca viteză și ca 
periculozitate. Explicația o gă
sim atit în modul mult mai cu
rajos și mai inventiv în care au 
acționat toți componenții, cit 
și aportul adus de Bălăci, de
venit un secundant de preț al 
celui mai penetrant jucător al 
formației noastre in partida de 
ieri — lordânescu. Mult mai 
activ a fost, pe extrema stingă, 
și Marcu. Iar golul reușit de 
Bălăci, în min, 75, a avut darul 
să elimine prudența, temerea cu 
care se mai acționa. Tricolorii 
au putut realiza, astfel, un fi
nal care să-i satisfacă într-o 
măsură pe spectatori, dornici să 
vadă echipa națională jucind la 
o valoare pretinsă de un meci 
inter-țări. Reprezentativa s-a 
achitat parțial, sub acest aspect, 
în partida de ieri.

Victoria, egală cu intrarea în 
finala „Cupei balcanice", 
prețioasă și 
după cum 
consolidate

ale jocului. Am nota, dintre 
ele, activitatea noii perechi de 
fundași centrali (o subliniere 
in plus pentru Ștefănescu, exact 
ca un metronom), deschiderile 
lungi pe ambele aripi, randa
mentul debutantului M. Zamfir, 
puterea de luptă de care am 
mai vorbit. Victoria nu trebuie 
insă să acopere slăbiciunile ma
nifestate — in primul rind, in
suficienta mișcare in teren, 
prea puțina preocupare pentru 
anihilarea marcajului strict, 
apoi timiditatea compartimentu
lui ofensiv, lacună pe care am 
constatat-o dealtfel și la cele
lalte Ioturi testate marți (olim
pic și de tineret). Lupta pentru 
formarea unor linii de atac ra
pide și viguroase trebuie să ră- 
mînă jn centrul preocupărilor. 
Se pot găsi soluții, dar pentru 
asta trebuie încercați cu tot cu
rajul toți jucătorii capabili să 
corespundă acestei misiuni di
ficile. Credem că pînă la meciul 
amical cu echipa U.R.S.S. (14 
mai) există perspectiva de a se 
alinia o reprezentativă cu un 
potențial superior, pleeîndu-se 
de la destulele elemente pozi
tive oferite în întîlnirea de ieri.

Reprezentativa Bulgariei a 
plăcut prin impetuozitatea sa 
tinerească ; sigur că o aseme
nea garnitură tînără, abia în 
„rodaj", nu dispune încă de 
virtuțile tehnico-tactice caracte
ristice formațiilor cu experien
ță. Rămîne de văzut dacă la 31 
mai tricolorii se vor găsi tot în 
fața acestei remaniate selecțio
nate sau dacă nu își va face 
apariția „vechea gardă" : Bonev, 
Borisov, Jeleaskov, Denev, Ivkov 
și ceilalți.

•J1.

AVEM MOTIVE SĂ SPERĂM? AVEM. 
' AVEM DREPTUL SĂ PRETINDEM? AVEM

Nu vom face teoria pahirului pe jumătate plin — licitind 
nemotivat o victorie superioară cifric celei obținute săptămî- 
na trecută în fața Bulgariei de... medalia de bronz la ulti
mele campionate mondiale, echipa Poloniei, calificată și pen
tru apropiatul Mundial. Nu vom cădea nici in extrema 
paharului pe jumătate gol, întrebîndu-ne cite minute de 
fotbal veritabil se puteau aduna in repriza I, de pildă, a 
jocului de ieri. Ne vom opri la semnele care merită să fie 
luate în. considerație în procesul de clădire a unei echipe 
naționale cu adevărat competitive, puternice.

După mai mulți ani de zile, se pare că apărarea și-a găsit 
un „șef de orchestră" autentic, libero-ul craiovean Ștefă
nescu dovedind și în partida de ieri siguranță, stăpînire, 
luciditate, simț al intervenției, simț al mingii, al combina
țiilor (excepțională, lunga pasă de gol pe care i-a adresat-o 
la sfîrșitul primei reprize lui Crișan !).

După mai mulți ani de zile de cultivare — conștientă sau 
inconștientă — a păstrării mingii cu orice preț la mijlocul 
terenului (conform mediocrei teorii : „cit ținem mingea la 
noi, nu ne marchează adversarul goluri..."), tehnicienii s-au 
încumetat să „arunce" în teren trei atacanți veritabili (cu 
Bălăci — patru în repriza secundă), care să încerce să joace, 
ÎN SFÎRȘIT, ofensiv, pe poartă, pe goluri ! Veți obiecta, 
poate, că realizările ofensive ale echipei noastre au avut 
abia consistența unor schițe în cărbune. Este adevărat. Dar 
ca să ajungi la tablouri, treci prin etapa schițelor. Problema 
este dacă schițele „spun" ceva i După părerea noastră, răs
punsul este DA. Mai ales în repriza a doua, ne-am dat 
seama că trebuie să contăm — în prezent și în viitor — 
și pe^ Marcu și pe Crișan și bineînțeles pe Bălăci. Aduși în 
formă optima, cu acești înaintași împreună cu lordânescu 
(bun și în jocul de ieri), cu Radu II, cu Rădulescu, cu 
Zamfir, cu Dudu Georgescu (care și-a dat, sperăm, seama 
ieri că se poate face o echipă și fără el), poți rezolva o 
problemă căreia de pe vremea lui Constantin și Tătaru i 
s-au găsit, de regulă, numai soluții de compromis : PROBLE
MA ATACULUI. Or, azi nu se mai poate concepe fotbal 
competitiv fără atac, fără eficiență ofensivă. După cum nu 
poți cîștiga bătăliile stînd în tranșee, nu poți ajunge să 
reprezinți o forță în fotbalul international fără capacitate 
ofensivă.

...Celor care ar fi tentați să ne reproșeze o oarecare în
depărtare de la datele obiective ale partidei de ieri, le vom 
spune că semnele jocului cu Bulgaria compun o premisă 
care ne dă motive să sperăm și să pretindem.

Semnele s-au văzut. Există.
Marius POPESCU
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FILMUL PARTIDEI

divizia b
kpa a X-a 
rheorghe — 

(12—7) ;
• Comerțul 

seria a 
— Uni- 

(7-8) ; 
Timișul 
Minaur

i ; 
eș 
-14

LC.
âiyj Hune- 
FEMININ, 
lași — 

10 (10—2) ; 
nentui Bra- 
a a n-a : 
ra — Con- 
5—5 (2-2); 
a Odorhei 
□denți : I.
Vieru, 
Szabo,

C.
D.

a XVm-a: 
mleul Sil- 
-adea 3—0, 
5. Rm Vîl- 
e Craiova 
r?j 3—1, 
iamo Bră-
— Voința 
Pitești — 

Oțelul Or.

Dr. Petru Groza — Metalul Hu
nedoara 2—3, Petrolul Ploiești — 
C.S.U. Galați 1—3, Relonul Să- 
vtnești — TEROM iași 3—1 ; 
feminin : Voința M. Ciuc — 
C.S.U. Tg. Mureș 3—0, „U“ Cluj- 
Napoca — Penicilina n Iași 3—1, 
Olimpia Oradea — C.S. Zalău 
3—1, C.S.M. Sibiu — Construc
torul Arad 3—1, Dada Pitești — 
Voința Craiova 3—2, Metaloteh- 
nica Tg. Mureș — Ceahlăul P. 
Neamț 2—3, Flacăra roșie Bucu
rești — Spartac București 3—0, 
C.P.B. — Universitatea București 
3—0. (Corespondenți : M Ștefan, 
M. Avanu. T. Costin, I. Mîn- 
drescu, N. Străjan. S. Ionescu, 
P. Lorincz, A. Cristea. C. Rusu, 
V. Pașcanu, M. Radu. M. Domi- 
țian. I. Ionescu. I. Fețeanu. S. 
Albu, C. Toader).

• RUGBY -------------------------
Rezultate din etapa a XVH-a : 

Tepro iași — Rulmentul Bîrlad 
3—0, Petrochimistul Pitești — 
Arhitectura București 4—0 (re
prezentare), Gloria București — 
A.S.E. București 32—25, Dacii 
LP.A. Sibiu — C.F.R. Cluj-Na- 
poca 8—0, I.P.G. Ploiești — Au
tomobilul Galați 0—8. (Corespon
denți : V. Diaconescu, S. Iones
cu, O. Guțu, I. Boțocan, O. Băl- 
teanu).

M.

TRANSFERAȚI, 
DESFIINȚAȚI U d

Leonardo Azzola Ia artistic), 
și multe alte medalii, atit la 
patinaj artistic, cît și la vi
teză, dar și pentru că acest 
frumos sport olimpic place 
tinerilor și mai ales copiilor 
oamenilor muncii din Între
prinderea noastră. Am făcut 
numeroase demersuri, am a- 
pelat la factorii interesați, 
dar forul nostru tutelar (Sec
ția sport-turism 

nu poate 
duple cat 
un chip.
am 
patinaj, 

financiar 
C.N.E.F.S. Acum 
consecință, sportivii noștri au 
fost nevoiți să plece la finala 
de la București pe cont pro
priu, urmînd a deconta bile
tele de călătorie la federația 
de specialitate".

Cum este posibil ca o sec
ție care, in decursul anilor, 
și-a înscris în palmares a- 
proape 200 de titluri de cam
pioni de patinaj viteză și ar
tistic la seniori, juniori și 
copii, să fie lăsată în voia 
soartei ?

Traian IOANIȚESCU

orul titlu- 
ublican la 

Leonard 
an Kruti, 
Jți brașo- 

numârat 
animatori 

na-

~î3 Au- 
iu fost la 
l De ne- 
Tractorul

ajutați

a U.G.S.R.) 
fi 

în 
De 

adoptat 
am 
de __  _
insă... In

tu
nici 

cînd 
sec- 
fost 

către

este 
o cotăm ca atare ; 

trebuie reținute și 
elementele pozitive

Fotbaliștii noștri au inițiativa încă 
di-n startul întîlnirii și chiar în min. 
2 deschid scorul la capătul unei 
prelungite acțiuni de atac : IORDÂ- 
NESCU, bine „găsit** de Boloni cu 
o pasă in diagonală, preia balonul, 
se dezechilibrează apoi și din cădere 
șuteazâ la colțul lung, învingindu-l 
pe Staikov : 1-0. Oaspeții nu se
descurajează și riposta lor promptă, 
pe fondul unei mai bune circulații a 
jucătorilor în teren, face ca jocul 
să se echilibreze. Apărarea noastră 
este însă la post și atacurile fotbaliș-

I CINCI MINUTE DUPĂ MECI
I
I
I
I
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I
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I
I
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București 
a nu mai 
Fi partici- 
a patina- 
Explicația 
reședințele 

Brașov, 
sportului 
Ferariu : 

-am dorit 
natori nu 
e-au adus 
de seniori 
viteză și

I
I
I
I
I

ȘT. COVACI, vice
președinte al F.R.F.: 
„Victoria este meri
tată deoarece am 
condus de la început 
și pină la sfîrșitul 
partidei. Mă bucură 
jocul apărării, dacă 
ne aducem aminte de 
cele întâmplate în 
partida cu Iugosla
via. Sintetizînd evo
luția din această par
tidă, aș spune : apă
rarea a jucat foarte 
bine, mijlocul — or
donat, iar atacul a 
rămas datort(.

DUMITRU : „Am
ținut mult să joc, 
să răspund solicită
rilor venite din par
tea conducerii 
nice a echipei 
făcut eforturi 
De două luni 
mătate, insă, 
ta mă supără 
nic. In momentul 
fortului mărim 
probleme dificile. Voi 
merge să mă 
cit de curînd.
că în repriza secun
dă echipa a evoluat 
destul de bineu.

IORDANESCU: 
„Meci dificil datori
tă faptului că mulți 
jucători au reapărut 
în formație, după 
o mai scurtă sau 
mai lungă absen- 

care contează, 
gîndesc la Du- 

la Radu II, 
Crișan. 
orien- 
voința 
obține 

favora- 
pri-

teh- 
și am 

mari, 
și ju- 
gastri- 
groaz- 

e- 
am

tratez
Cred

ță, 
Mă 
mitru, 
la Marcu și 
Remarc buna 
tare tactică și 
tuturor de a 
un rezultat 
bll. Indicațiile 
mite au fost în cea 
mai mare parte res
pectate. Adversarii 
s-au prezentat bine 
din punct de vede
re fizic, dar potenția
lul lor ofensiv a fost 
destul de scăzut".

CHERAN: „Regret
enorm accidentarea 
la genunchiul sting.

A fost stupidă. Cred 
că este vorba de o 
rupere de menise. Mă 
bucur pentru aceas
tă victorie obținută 
tntr-un moment cind 
fotbalul nostru tn- 
aearcă să-și regăseas
că un drum nou1*.

ȘTEFĂNESCU: 
„Sint satisfăcut de 
rezultat. Echipa a în
vățat ceva din 
tida aceea cu 
slavia. Nu a fost un 
meci spectaculos, dar 
toți au respectat in
dicațiile date de an
trenori, ne-am apă
rat grupat pentru a 
păstra avantajul ob
ținut. Da primul 
meci susținut in fața 
spectatorilor 
am ținut să joc 
Și cred că am 
ștt. Ce trebuie 
tru viitor? O 
gătire continuă 
multă muncă".

M. ZAMFIR : 
orice debutant, am a- 
vut, desigur, emoții. 
Mulțumesc pentru în
crederea acordată și 
sper să confirm spe
ranțele puse in mine".

TVETAN ----------
(antrenorul 
Bulgariei): 
ita de jocuri 
naționale pe 
le-am susținut în a- 
ceastă primăvară, 
cesta a fost cel mai 
slab. Consider 
principală cauză pri
mirea primului gol a- 
tât de repede, gol 
care l-a demoralizat 
pe jucătorii mei. Nu 
am putut si arătăm 
la București aproape 
nimic din posibilită
țile noastre. Din a- 
ceste motive, nu pot 
remarca pe nimeni 
din echipa mea. De 
la români mi-au plă
cut Ștefănescu, Ior- 
dănescu și Marcu. 
Victor ia adversarilor 
noștri este meritată".

par- 
lugo-

noștri 
bine, 
reu- 
pen- 
pre-

„Ca

ILCEV 
echipei 

„Din su- 
inter- 

care

a-

ca

(căpita- 
echipei Bulga- 
„Alcătuim o e- 

tinără, in for- 
lipsită încă de 

experiență competi- 
țională la nivel inter
național. Cu toate 
acestea, in fața ro
mânilor am evoluat 
foarte șters. In ge
neral, jocul a fost de 
factură scăzută, 
zele de poartă 
rare. Din echipa Ro
mâniei o bună impre
sie mi-au lăsat Ște
fănescu, lordânescu 
și Radu II".

TIȘANSKI : „A fost 
un meci cu multe 
faulturi care au frag- - 
mentat jocul. Ambele 
echipe au " 
crispat, fără o 
cepție dară, fără un 
sistem tactic 
Sintem 
ceea ce ne-am 
pus. Adversarii 
tri ne-au fost 
periori. Consider 
rezultatul este 
față de aspectul jo
cului".

V. TANZES (con
ducătorul jocului) : 
„A fost un meci 
destul de greu de ar
bitrat pentru că ju
cătorii ambelor echi
pe au fost foarte ner
voși. Din această 
cauză calitatea par
tidei a avut de sufe
rii. M-a impresionat 
comportarea funda
șului central Ștefă
nescu, un jucător de 
clasă. Mi așteptam 
mai mult da la Cri
șan care a fast parcă 
altul față d». «cel Cri
șan pe care t-cra vă
zut anul trecut la 
Zagreb. Sincere fe
licitări obiectivului 
public aflat in tri
bune".

STAIKOV 
nul 
riei) : 
chipă 
mare,

acționat
con-

precis, 
departe de 

pro- 
noș- 
su- 
cd 

real

ASTAZh TRAGEREA LA SORTI
A SFERTURILOR

Astăzi — la ora 12 
— are loc la sediul 
Federației de fotbal 
tragerea la sorți a 
„sferturilor" de fina
lă ale ..Cupei Româ
niei". Reamintim
chipele calificate în 
această fază a com-

e-

„CUPEI44
petiției : Universita
tea Craiova (dețină
toarea trofeului), Di
namo București,
U.T.A., F.C. Olimpia 
Satu Mare, Politeh
nica Iași, F.C. Argeș, 
F.C.M. Galați și F.C. 
Brăila.

tilor bulgari sînt destrămale înainte 
ca sâ poată fi finalizate. în min. 16 
și 18 beneficiem de două lovituri li
bere în imediata apropiere a supra
feței de pedeapsă — executate de 
lordânescu și respectiv Dumitru — 
rămase fără rezultat. Urmează apoi 
o frumoasă acțiune de atac a echi
pei noastre, inițiată de lordânescu 
(min. 21), dar Radu II într-o bună 
situație de șut în interiorul careului, 
calcă pe minge, na ti nd o situație cla
ra de gol. In minutul următor (22), 
este rînd-ul formației bulgare să 
irosească o ocazie de a înscrie. Ră
ri uca nu reușind în iriți mul moment să 
salveze la picioarele lui Stankov. 
In continuare, jocul este lipsit de 
faze de poartă notabile, dar devine, în 
schimb, aspru, cu o notă de duri
tate imprimată de jucătorii oaspeți, 
arbitrul întîlnirii fiind obligat să 
acorde un cartonaș galben Fui Gran- 
cearov pentru faulturi repetate. Fi
nalul primei reprize (în oare rapor
tul acțiunilor de atac a fost 45—34 
in favoarea reprezentativei noastre) 
ne oferă un bun prilej de a majora 
scorul, însă Crișan, excelent deschis 
de Ștefănescu, nu găsește soluția cea 
mai bună pentru finalizarea acțiunii 
de atac, trim iți nd o pasă fora o- 
dresâ, deși Radu II aștepta 
morcat in fața porții gocrie I

După pauză întîlnirea se 
șocrâ în general sub semnul 
ușoare dominări teritoriale a 
Tentativei noastre (raportul acțiuni
lor de atac în această porte a jo
cului fiind : 45—40). Ofensiva trico
lorilor nu este totuși suficient de în
chegată și de consistentă. Cu toate 
acestea, ocaziile de gol sînt mai 
numeroase deci: în pnmo repriză. 
Astfel, în min. 46 și 47 lordânescu și, 
respectiv, Bctaci au două pătrunderi

ne-

desfâ- 
unei 

re-pre-

periculoase în careul advers, oprite 
în extremis de apărătorii bufgari ; in 
min. 52 este rindul kii Marcu să 
producă panică în sistemul defens-iv 
al oaspeților, pentru ca în min. 66 
Boloni să șuteze violent d<in lovitură 
liberă la rădăcina barei. Minutul 74 
aduce cel de-al doilea gol al echi
pei noastre. Autor : BĂLĂCI, care 
a finalizat o frumoasă acțiune, lucra-— ...... iiMiuuuau otiiune, lucra
tă împreună cu Radu II și Marcu, el 
reușind să depășească apărarea bul- 
9ar? în viteză — inclusiv portarul — 
și să introducă mingea în plasă, cu un 
ultim efort, dintr-un unghi greu și o 
poziție dificilă. La 2-0, naționala 
noastră, descătușată psihic, joacă 
moi mult fotbal, stăpinește cu sigu
ranță terenul și încheie partida în 
forță, fără a mai re. uși însă să-și 
mărească avantajul, deși a fost foar
te aproape de acest lucru în min. 83, 
c*od ~șutul lui Boloni, la o lovitură 
liberă, a fost deviat cu dificultate de 
portarul bulgar în corner. Arbitrul V. 
Tanzes (R.S.F. Iugoslavia), ajutat de 
^mpotrioțiî săi, B. Anghellcovsclci 

condus bine
$«

urmâtcote-A. Ăbdulah a 
le formații :

ROMÂNIA : 
(min. 24 M. 
ȘTEFĂNESCU, 
46 BALACJ)_, 
— Crișan,

BULGARIA : Staikov — Niko'ov, 
Dimitrov, Grancecrov, BONEV — 
Kase.-ov (min. 46 Milkov), Tișcnski, 
ZDRAVKOV — Al. Ivanov, Stankov 
(min. 69 Manolov), TVETKOV.

Raducanu 
ZAMFIR), 

. Vigu ~

- Cheron 
Mehedinții, 

Dumitru (min. 
. BOLONI, IORDANESCU 
Radu II. MARCU.

Mihai IONESCU

CLASAMENTUL SERIEI A ll-A

1.
2.
1

ROMANIA 
Turcia 
Bulgaria

3 2 10
4 112
3 10 2

5
3
2

Icri, la solia, in Cupa balcanică infer cluburi

SLAVIA-JIUL 2-0 (1-0)
SOFIA, 3 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Pe un 
timp frumos, in fața a 1.000 de 
spectatori, Slavia și Jiul și-au 
disputat primul lor joc din 
grupa Cupei balcanice inter-clu- 
buri. A fost un meci de factură 
tehnică modestă, în care Slavia 
a dominat din start, inițiind 
multe acțiuni ofensive, rezolvate 
in mare parte de portarul Ca- 
vai, foarte bun. Jiul a început 
meciul timorată, „găsindu-se“ 
după ce va primi primul gol, 
in min. 27, cînd, la centrarea lui 
Milanov, Bădin n-a reușit să 
respingă balonul, P. Grigore a 
luftat în careu, iar Alexandrov 
a împins balonul in plasă, de 
la 6 m. Peste 5 minute, Dumi-

trache centrează ideal, dar 
Stoichiță și Sălăjan se împiedi
că jn careu, dîndu-i posibilita
tea lui Stefanov să intervină 
salvator. După pauză jocul va 
fi mai echilibrat, însă Jiul nu 
va reușit să finalizeze, pentru 
că mijlocașii n-au sprijinit ata
cul, în care Dumitrache a ră
mas izolat. Golul al doilea al 
gazdelor va fi înscris în min. 
58 de același Alexandrov, care 
a transformat un penalty acor
dat de arbitru pentru faultul 
lui Stoica în careu asupra lui 
Iliev.

Returul partidei va avea loc 
la 24 mai, la Petroșani.

Toma HRISTOV

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES DIN 3 MAI 1978

goria 3 : 34,50 a 1.005 lei ; Categoria 4 : 116,75 a 
321 lei ; Categoria 5 : 221 a 169 lei ; Categoria 
6 ; 7.706 75 a 40 lei.

z za oi n , H
FOND TOTAL DE CÎȘ-

436.357 lei

Extragerea I: 21 35 2 29 34 44; Extragerea 
n-a : 15 8 8 28 23 1. 172""----------- ’ '
TIGURI : 924.440 lei din
REPORT CATEGORIA 1

FAZA a Il-a : Categoria A : 2 variante 25% 
a 12.500 lei ; Categoria B : 18,50 a 5.558 lei ; 
Categoria C : 86,25 a 1.192 lei ; * “
3828,25 a 60 lei.

Categoria D :

care :

ClȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE 
PRONOEXPRES DIN 23 APRILIE 1978

Autoturismele „Dacia 1300“ au
de : TURCU CONSTANTIN din 
CERCEL LUMINIȚA din Bălăești. județul Gorj.

fost obținute 
București și

FAZA I : Categoria 1 : 2,25 variante autotu
rism „Dacia 1300“ ; Categoria 2 : 3 variante a 
15.000 lei, sau la alegere, o excursie în: U.R.S.S. 
— Finlanda, sau R.P. Ungară — Austria sau 
R.D. Germană și diferența în numerar ; Cate-

Vă reamintim că ASTAzi este ultima zi 
cînd vă mai puteți procura bilete pentru tra
gerea obișnuită Loto de mîine, 5 mai a.c.

Participînd cu mai multe bilete vă măriți 
șansele de a intra în posesia marilor ciști guri»



Azi după-amiazâ, la Palazzetto din Roma Niinc încep Ia Suîia C. E. de lupte libere

NADIA COMANECI Șl COLEGELE El,
LA PRIMA CONFRUNTARE OFICIALĂ DIN ACEST AN,

1978ÎNAINTEA „MONDIALELOR44
• Gimnastele românce sînt înconjurate cu multă atenție, 
căldură și admirație • Meciul cu Italia, o verificare utilă 

pentru stadiul de pregătire a echipei noastre

ROMA, 3 (prin telefon). — 
Sosite marți la prînz în „orașul 
etern", venind de la Bologna, 
unde au efectuat un stagiu de 
pregătire împreună cu sportive
le italience, gimnastele român
ce s-au aflat din nou în cen
trul atenției reporterilor de te
leviziune și ziariștilor sportivi, 
dornici să afle cit mai multe 
noutăți despre tripla campioană 
olimpică de la Montreal, Nadia 
Comăneci, despre școala româ
nească de gimnastică. Ziarele 
de miercuri dimineața publică 
ample reportaje, însoțite de nu
meroase fotografii, de la antre
namentele efectuate marți după- 
amiază și miercuri de delegația 
noastră, subliniind măiestria pe 
care o etalează de fiecare dată 
maestrele gimnasticii românești. 
Bineînțeles, cu mare interes este 
așteptată mai ales evoluția de 
Joi și vineri a Nadiei Comăneci, 
aflată in fruntea echipei Româ
niei, care își face cu acest pri
lej reintrarea în activitatea 
competițională după o pauză 
care a durat mai bine de șase 
luni. A fost o perioadă de 
muncă intensă, de căutări, de 
pregătire migăloasă a noilor

exerciții impuse și liber alese, 
perioadă in care marea noastră 
campioană și-a modificat exer
cițiile la toate aparatele, pentru 
a le asigura un mai mare grad 
de dificultate și spectaculozita
te. O bună impresie a lăsat 
la antrenamente și Teodora Un- 
gureanu, care se prezintă din 
ce în ce mai bine, dar ea nu e 
încă complet pregătită pentru a 
suporta rigorile unei întreceri 
oficiale, astfel că cei trei antre
nori care pregătesc lotul nostru 
pentru mondiale au hotărit să 
n-o introducă în echipă pentru 
meciul de joi și vineri. în aces
te condiții, formula de echipă 
pentru care au optat Iosif Hidi, 
George Condovici și Atanasia 
Albu este următoarea : Nadia 
Comăneci, Marilena Neacșu, 
Dumitrița Turner, Angela Bra- 
tu. Carmen Savu. Rodica Dunca 
și Mi reia Oaneea. După cum se 
vede, pe lingă gimnaste al că
ror renume a înconjurat globul 
pămintesc. in selecționata noas
tră se află și numeroase tinere, 
care se pregătesc pentru marea 
confruntare din toamnă. Cam
pionatele mondiale de la Stras
bourg.

Gazdele noastre vor alinia 
cea mai bună echipă de care 
dispun la ora actuală, antreno
rul Ricardo Agabio avind îndo
ieli numai in privința folosirii 
sportivei Giorgioni, care se mai 
resimte de pe urma unui trau
matism.

Joi, in prima zi a meciului 
dintre selecționatele feminine 
de gimnastică ale Italiei și 
României, sini programate exer
cițiile impuse.

Aurel NEAGU

SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI - AHfiLIA B
(Urmare din pag. 1)

xandru a scăpat balonul din 
brațe, în spațiul de țintă, toc
mai cînd îl culca (chestiune 
de o fracțiune de secundă). 
Singurele noastre puncte au 
fost opera lui Radu Durbac 
(care a transformat o lovitură 
de pedeapsă în ultimul minut 
al primei reprize de la 25 me
tri).

Pentru rugbyștii oaspeți au 
înscris Jardine, o încercare 
(min. 22), după o acțiune ful
gerătoare cu o pasă a lui 
Cusworth direct la aripa Dem- 
ming, a cărui cursă a fost im
presionantă. Bushell a trans
format. Tot el a ridicat scorul 
Ia 9—0, printr-o lovitură 
pedeapsă (min. 28). Apoi,
min. 35, același Demming pă
trunde pe un „culoar imposi
bil", de numai un metru, el nu 
este placat decisiv și recen- 
trează inspirat către Baker, 
care înscrie o altă încercare: 
13—0. La reluare, fundașul

Bushell reușește (in min. 53, 
60 și 63) trei lovituri de pe
deapsă. stabilind scorul fina! la 
22—3 (13—3).

BUCUREȘTI: Durbac — Te- 
leașe, Enacbe, I. Zafiescu (min. 
63. A. Hariton). Aidea — Ale
xandru. Paraschiv 
M. Ioc. eseu. Actur 
Stroe — O. Corns 
nu, Cioarec (min. 
mani).

ANGELA. 
Demming. 
Mogg — 
fond 
son — Boyle. Fidler — 
Raphael, White.

— Murariu.
— Pinten, 

iu. Mur.tea- 
45. St Că-

B : Bushell 
Jardine. 
Cusworth, 

Baker. Butler.

Bond.
Gif- 

John- 
Pryor,

de 
în

TELEX
' ATLETISM • Crosul „1 Mai” 
disputat la Budapesta și dotat cu 
„Cupa Kepes Sport” a revenit at
letului sovietic Valentin Zotov 
cronometrat pe 7 600 m în 21:29,5 
• La San Jose (California), ame
ricanul Mac Wilkins a cîștigat 
aruncarea discului cu 70,43 m 
(cu 38 cm sub recordul mondial 
care-1 aparține) • La Westwood 
(California), Clancy Edwards 
(S.U.A.) a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonului 
în proba de 200 ra : 20,03. Pe 
1 500 m, kenyanul David Om- 
wansa a fost cronometrat în 
3:46 47

CICLISM • Competiția pentru 
amatori „Cursa provinciilor” s-a 
încheiat la Florența cu victoria 
rutierului sovietic Aavo Pikkuus.

HOCHEI • Rezultate în C.M. 
(grupa A) la Fraga (etapa a pa
tra) : Cehoslovacia — S.U.A. 8—3 
(0—0. 3—0 5—3), Suedia — Fin
landa 6—1 (0—0, 3-0. 3—1). R. F. 
Germania — S.U.A. 7—4. (2—1,
1—3. 4—0).

PENTATLON MODERN • îna
intea ultimei probe în concursul 
de la Warendorf (R.F.G.) conduce 
Szombathedy (Ungaria), cu 4 250 p. 
Pe echipe : 1. R. F. Germania — 
15 946 p, 2. U.R.S.S. — 15 694 p și 
Ungaria — 15 504 p.

SCRIMA 
da floretă 
iat cu 
mondiale 
(U.R.S.S.), 
locurile i 
Margareta 
3 v și — 
2 v.

® Competiția feminină 
de la Minsk s-a înche- 
succesul campioanei 
Valentina Sidorova 

, care a realizat 5 v. Pe 
următoare s-au clasat 

Rodriguez 
Elena

s-au
(Cuba)

Belov® (U.R.S.S.)

ȘAH
neului ... _________,
maestrul român Iuliu Szabo a în
trerupt partida cu Ujtelki (Ceho
slovacia) .

• în 
de la

prima rundă a tur- 
Zamardi (Ungaria)

SPORTIVII ROMÂNI SlNT HOTĂRiȚI
A*/

*

SĂ OBȚINĂ REZULTATE CIT MAI BUNE
După 12 zile de Ia gongul fi

nal al Campionatelor europene 
de lupte greco-romane vor in
tra în arena competiției conti
nentale și luptătorii de la li
bere. In capitala Bulgariei, în
trecerile, care încep 
vor continua pînă 
seara, sînt așteptate 
interes. Pentru a face 
citărilor de bilete, in 
versiada au fost instalate tri
bune suplimentare.

întrecerile de la Sofia se anunță 
deastă-dată deosebit de dificile. 
Dar luptătorii din lotul țării 
noastre, între care 3 debutanți 
(Aurel Neagu, Emanuel Radu și

vineri și 
duminică 

cu mare 
față soli- 
sala Uni-

Sabrerii români confirma

LOCUL I IN „ CUPA SANTELLI"
Un frumos succes al scrimei 

românești : locul I in ..Cupa 
Santelli", la sabie, anul acesta, 
la ediție jubiliară, a XXV-a. 
Lotul, alcătuit din Alexandru 
Nilca, Cornel Marin. Ioan Pop, 
Marin Mustață, Ion Pantelimo- 
aeseu și Mihai Frunză a termi
nat in avantaj meciurile cu e-

chipele Franței (19—6) și Un
gariei (13—12) și a pierdut „in 
extremis" la Italia (12—13).

Concursul, desfășurat sub for
ma unui patrulater, a avut ur
mătorul clasament final : 1.
ROMANIA, X Ungaria, 3. Italia, 
4. Franța.

CICLIȘTII NOȘTRI PE LOCUL II
IN f»

Intre 25 și 30 aprilie s-a dis
putat in Turcia, pe un traseu 
de 648 km, Împărțit ta 6 eta
pe, ..Turul Mediteranean”, com
petiție delistă internațională. la 
startul căreia s-au aliniat 48 de 
rutieri din Polonia, România, 
R. F. Germania, Iran, R. A. E- 
cipt și Turcia. Reprezentativa 
României (alcătuită, mai alea, 
din alergători tineri, de pers
pectivă) s-a clasat pe locul IL 
după reprezentativa Poloniei, 
care a avut in componentă ci
cliștii pentru „Cursa Pieii*.

întrecerea, disputată între 
Iskenderum si Antalya, a avut 
numeroase porțiuni de munte 
care au supus Întregul pluton 
ta un sever examen Primele 8 
locuri in clasamentul individual 
au aparținut valoroșilor alergă
tori polonezi — care, desigur.

TURUL MEDITERANEAN"

BRAZILIA IȘI PUNE MARI SPERANȚE
ÎN NOUA GENERAȚIE DE JUCĂTORI
Reprezentativa Braziliei este 

singura dintre cele 16 competi
toare la titlul mondial care a fost 
prezentâ la toate turneele finale. 
Și este totodată si cea mai pli
nă de onoruri. Iată-i performan
tele de pînă acum : 1930 — locul 
2 în grupa a n-a finală ; 1934 — 
eliminată în 16-imi ; 1938 — semf- 
finalistă ; 1950 — finalistă ; 19Ș4
— eliminată în sferturi de fina
lă ; 1958 si 1962 — campioană a 
lumii ; 1966 — eliminată în 8-imi ; 
1970 — campioană a lumii ; 1974
— locul 4.

Ce vor reuși elevii lui Claudio 
Coutinho la turneul final din Ar
gentina ? Cu toate că reprezen
tativa Braziliei a pierdut rind pe 
rind jucători de mare suprafață 
ca Pele, Tostao. Jairzinho. Ger
son. Paulo Cesar. Francisco Ma- 
rinho si alții, ea rămine una 
din favoritele competiției. Recen
tul turneu european a demon
strat că fotbalul din Tara Ama
zoanelor are încă elemente de 
clasă, tinere, talentate, bine pre
gătite. Rezultatele l-au îndreptă
țit pe Coutinho (a nu fi con
fundat cu fostul coechipier al 
lui Pele la F.C. Santos si din re
prezentativa țării ; actualul an
trenor a fost un jucător obscur, 
dar e cotat drept un foarte bun 
„tehnico*4) să declare că «me
ciurile susținute în Europa con
tra unora dintre cele mai bune 
echipe din lume au contat foarte 
mult în planul nostru de pregă
tire. Ele ne vor permite să în
fruntăm acest fotbal european, 
principalul nostru adversar în 
Argentina, de pe alte poziții. 
Pentru a reuși a patra oară vic
toria " " ”
mari 
lități, 
meni _____________________ .________
echipă, care să-și pună talentul 
în folosul colectivului. Pe acest 
principiu ne-am bazat și cînd am 
făcut selecția, și în pregătiri. 
Am căutat ca prin turneul între
prins pe bătrînul continent să 
ne perfecționăm aceste calități 
care erau pînă acum caracteris- 

echipelor europene", 
promite să în-

cial din meciul susținut la Lon
dra. oamenii săi. departe de a 
mai lăsa adversarilor spațiu de 
joc — ceea ce «e reproșa bra
zilienilor — au Împrumutat 
foarte mult din rigorile fotbalu
lui european.

Lotul pentru Argentina a fost 
foarte mult întinerit. Au fost 
păstrați doar mijlocașul Rivelin* 
(care. cu cele lit selecții ale 
sale in echipa Braziliei, a de
pășit recordul lui Bobby Moore, 
si se află înaintea participării la 
cel de-al treilea turneu final) si 
portarul Leae. în rest, foarte 
multe nume noi : Oscar. Edinho, 
Reinaldo. Nunes, Cerezo si chiar

invor juca un important rol 
cea de-a 31-a ediție a „Cursei 
Păcii" —■. ia imediata lor apro
piere clasindu-se cicliștii ro
mâni. Iată clasamentele finale :

Individual: L TADEUSZ WOJ- 
TAS (Polonia) ; 2. Stanislaw
Szozda (Pol.) ; 1 Jan Brzezny 
(PoL) 7. Valentin Ilie 
Valentin Marin ; 9. 
cea ; 10. Constantin 
11 Traian Sirbu ; 
Cîrje ;

Echipe : 1.
4»h56^2 ; 2. România .70 h.49:13; 
1 Turcia A 51h.»737; 1 Iran 
51 h. 12:88 ; 5. Turcia B 51 h,13:08;

_ ~
T. 
8.

8.
Ionel Gan- 
Căruțașn
13. Costel

POLONIA

R. F. Germania A 51 h. 40:07 ; 
R. F. Germania B 52h.40:20 ; 
R. A. Egipt 56 h.08:15.
Dintre rutierii români. Valen

tin Ilie și Castel Cirje fac parte 
din lotul pentru „Cursa Picii”.

SUEDIA-CU CEA

finală, avem nevoie de 
talente, de mari persona- 
dar in primul rind de oa- 
care să muncească pentru

tice doar
Deel Coutinho 
frunte fotbalul de pe continen
tul nostru cu _____L ____
Si dună cum s-a văzut în spe-

armele acestuia.

Ion Ivanov), s-au pregătit cu 
multă ardoare, iar la turneele 
internaționale la care au parti
cipat în acest an unii dintre ei 
s-au situat pe primele locuri. 
Tînărul antrenor Vasile Iorga 
ne-a declarat la plecare 
sportivii săi, deși în marea 
majoritate foarte tineri, se 
strădui să obțină rezultate 
mai bune. „Va fi nespus 
greu la Sofia — a subliniat V. 
Iorga — dar toți băieții sînt 
dornici de afirmare. Ei știu că 
această competiție este și un 
criteriu de selecție a lotului 
pentru C.M. din august".

Reamintim lotul reprezenta
tiv al României care, de ieri, 
se află la Sofia (în ordinea ca
tegoriilor) : Gh. Rașovan (23 
ani), I. Arapu (26), A. Neagu 
(24), Em. Radu (20), L. Sandor 
(21), M. Pîrcălabu (26), T. Se- 
regely (22), I. Ivanov (21), V. 
Pușcașu (21) și L. Șimon (27).

că 
lor 
vor 
cit 
de

ILIE NASTASE PRINTRE
„CEI 8 PENTRU DALLAS

Ilie Năstase va fi prezent, 
pentru a doua oară în decursul 
carierei sale, la turneul final al 
Circuitului internațional de te
nis (W.C.T.), care se dispută 
tradițional, la fiecare început 
de mai, la Dallas (Texas). După 
încheierea seriei de 8 turnee, 
disputate de la începutul anu
lui, în clasamentul W.C.T. figu
rează pe primele locuri urmă
torii : V. Gerulaitis 590 p. B. 
Borg 420 p, E. Dibbs 380 p, R. 
Ramirez 370 p, S. Mayer și L 
Năstase — 350 p. J. Connors și 
B. Gottfried — 330 p, D. Stoc
kton 270 p, C. Barazzulti 260 p, 
R. Tanner, 1. Franulovici și P. 
Fleming — 240 p etc. Primii 8 
clasați se califică pentru turneul 
care va decide pe campionul 
actualei ediții a circuitului. Cum 
Jimmy Connors și Sandy Mayer 
și-au anunțat indisponibilitatea 
pentru Dallas, locul lor va fi 
ocupat de următorii clasați, 
prima rundă programînd urmă
toarele partide : Borg — Stoc
kton. Ramirez — Năstase, Dibbs 
— Gottfried, Gerulaitis — Ba- 
razzutti. întrecerile turneului 
final W.C.T. se dispută în sala 
..Moody Coliseum" din Dallas, 
intre 9 și 14 mai.

MAI BUNA ECHIPA!
Suediei va 
a 7-a oară 
C.M., după 
finalistă a 
i-a și fost 
in prelimi- 
Mundial" a

Reprezentativa 
fi prezentă pentru 
la turneul 
ce in 1SB8 
competiției 
gazdă. Cu 
nariile pentru „El 
ocupat locul 1 fără probleme, 
intr-o grupă ușoară (cu Norve
gia și Elveția), bilanțul repre
zentativei Suediei pe anul 1977 
nu a fost prea strălucit Din 10 
partide ea a cîștigat doar 4. pe 
celelalte 6 pierzindu-le. Moti
vul ? Scandinavii nu au apelat 
în toate aceste jocuri la fotba
liștii lor cel mai buni care ac
tivează la unele cluburi de 
peste hotare.

final al 
a fost 
căreia 

toate că

Zic©. Dar iată echipa probabili : 
Leao (29 ani. 63 selecții, joacă 
la Palmeiras Sao Paulo) — To
ni nho (30. 5, Flamengo). Amarai 
(23. 29. Corinthians). Oscar 
4. Ponte Preta). Edinho (22. 
Fluminense) — Cerezo (23. 
Atletico Mineiro). Rivelino 
110. Fluminense). Dirceu (26. 
Vasco da Gama) — Tarciso 
3, Gremio). Reinaldo (21. 13. 
letieo Mineiro). Zico (25. 27. Fla
mengo). $i iată-1 și pe ceilalți 
11 : Carlos. Ze Maria, Abel. Fo
losi. Rodrigues, Neto. Batista. 
Jorge Mendonca. Romen. Gil. 
Nunes.

Reveniți din Europa brazilienii 
s-au lntîlnit din nou la canto
namentul de la Teresooolis. lo
calitate aflată la 100 km nord 
de Rio de Janeiro, la o altitu
dine de 1000 m. Aci. sub con
ducerea unei armate de specia
liști (în afara lui. Coutinho mai 
există un coordonator tehnic, un 
antrenor al portarilor. 3 prepa
ratori fizici, 2 medici. 2 psiho
logi și 3 masori), fotbaliștii bra
zilieni își pun la punct ultimele 
amănunte ale pregătirii în ve
derea unui nou asalt la titlul 
mondial. Pentru aceasta „trebuie 
să jucăm la fel de bine ca Bra
zilia anului 1970, folosind in plus 
marcajul și pressingul cerute de 
fotbalul modern*, le spune Cou
tinho jucătorilor săi.

(24.
17.
21. 

(32.
20. 

(25. 
At-

Iată insă că, in acest an, in 
intilnirile de verificare, antre
norul Georg Ericsson nu a mai 
renunțat la ei și, drept urmare, 
primele rezultate au fost deo
sebit de edificatoare : o victo
rie valoroasă (1—0) obținută în 
deplasare, la Leipzig, cu echipa 
R. D. Germane și un succes de
plin meritat, pe teren propriu, 
în fața 
selecționata

campioanei mondiale, 
R. F. Germania

(3—1) ! Două rezultate conclu
dente care anunță o comportare 
bună a jucătorilor cu tricouri 
galbene în turneul final al 
C.M. Dar lupta echipei Suediei 
pentru a ocupa locul 1 sau 2 
în grupa a 3-a se anunță deo
sebit de aprigă, avînd în vedere 
valoarea adversarelor : Brazilia 
— care în recentul turneu din 
Europa s-a arătat în revenire 
de formă ; Austria — revelația 
ultimului sezon ; Spania — ca
lificată după o întrecere palpi
tantă în preliminarii.

Care sînt vedetele 11-lui sue
dez 7 In primul rind se cuvine 
să amintim de acei jucători 
care activează peste hotare : 
portarul Helstrom, mijlocașul 
Wendt, ambii de la F. C. Kai
serslautern (R.F.G.), înaintașii 
Torstensson (fost la Bayern 
Munchen, acum la F. C. Zfl- 
rich), Linderoth (Olympique 
Marsilia) și Larsson (Schalke 
04). Totuși, jucătorul numărul 
1 al suedezilor rămine fundașul 
Bjorn Nordqvist — căpitanul 
echipei, pentru a 3-a oară con
secutiv prezent intr-un turneu 
final. La ora actuală, Nordqvist, 
în vîrstă de 36 de ani, a fost 
de 107 ori selecționat în repre
zentativa Suediei !

s. c AKBEIIliCHT A CISTIGAT CUPA COPI108
18-a ediție a Cupei 
încheiat aseară, la

Cea de-a 
cupelor s-a 
Paris, cu întîlnirea finală dintre 
echipele S. C. Anderlecht și 
F. C. Austria Viena. Meciul s-a 
încheiat cu victoria formației 
Anderlecht, care a cîștigat cu 
scorul de 4—0 (3—0).

Au marcat : Rensenbrinck 
(min. 15 și 44) și Van Blast 
(min. 45 și 80).

De notat că S. Q. Anderlecht 
a fost finalista de anul trecut 
a competiției și a cîștigat ace-

la?i trofeu acum doi ani, în timp 
ce F. C. Austria a evoluat pen
tru prima oară în finala între
cerii.

ÎN C.E. DE TINERET (semi
finale — retur) : la Manches
ter, Anglia — Iugoslavia 1—1 
(în tur 1—2). în finală. Iugo
slavia va intîlnl echipa R. D. 
Germane.

■Ar
Aseară la Helsinki : Mexic 

Finlanda 1—8 (0—0).
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