
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PARTICIPAT IERI LA DESCHIDEREA 
OFICIALĂ A TÎRGULUI INTERNATIONAL 

DE PRIMĂVARĂ - TIBCO 78 Șl A 
SALONULUI INTERNATIONAL AL CHIMIEI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cn tovarășa Elena 
Ceaușescu, au participat, joi 
dimineața, la deschiderea ofi
cială a Tirgulul internațional de 
primăvară — TIBCO ”78 — și 
a Salonului internațional al chi
miei, manifestări economico- 
comerciale de prestigiu găzduite, 
in ultimul timp, anual de Ca
pitala țării noastre.

La festivitatea inaugurării au 
luat parte tovarășii Manea Mă- 
nescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin Dăs- 
călescu, Ion Dincă, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Ion Coman, Teodor Co- 
man. Mihai Dalea. Miu Dobres- 
cu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Vasile Mușat, 
membri ai C.C. al P.C.R. șl ai 
guvernului, conducători de in
stituții, de centrale, mari între
prinderi industriale și de co
merț exterior, specialiști, oameni 
ai muncii.

La sosirea la complexul expo
zițional din Piața Scînteii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu deosebită 
căldură, cu sentimente de alea
să stimă și respect de mii de 
bucureșleni.

Fanfara militară a intonat 
Imnul de stat al Republicii So
cialiste România.

După cuvîntul de salut rostit 
de tovarășul Cornel Burtică, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, președintele Republicii So
cialiste România este rugat să 
taie panglica inaugurală, des- 
chizind prin acest gest simbolic, 
în aplauzele puternice ale celor 
prezenți, cea de-a V-a ediție a 
Tîrgului internațional de primă
vară — TIBCO și a Il-a ediție 
a Salonului internațional al chi
miei.

A V-a ediție a TIBCO și a

Il-a ediție a Salonului interna
țional al chimiei vin să confir
me — ca adevărate imagini-sin- 
teză — potențialul mereu în 
creștere al industriei românești, 
calitatea și competitivitatea toi 
mai evidente ale produselor 
realizate de unitățile industriei 
noastre socialiste, posibilitățile 
sporite pe care le are acum 
România de a lărgi și intensifica 
participarea el la diviziunea in
ternațională a muncii, la circui
tul mondial de valori materiale.

Vizita începe cu pavilionul 
României din cadrul „Salonului 
internațional al chimiei".

Sint vizitate, apoi, pavilioa
nele care găzduiesc mașinile și 
instalațiile destinate industriei 
ușoare.

Pe o platformă din incinta 
complexului expozițional este 
reprezentată industria noastră 
constructoare de autoturisme. 
Produsele ei — autoturismele de 
oraș „Dacia 1300“ și cele de te
ren ARO în zeci de variante 
constructive — au devenit cu
noscute și apreciate în peste 
50 de țări ale lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitați să viziteze apoi pavili
oanele industriei ușoare.

In continuare, sint vizitate pa
vilioanele și standurile cu 
produse ale industriei alimenta
re, economiei forestiere și in
dustriei materialelor de con
strucții, industriei electrotehnice 
și electronice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au vizitat, apoi, 
pavilioanele și standurile expo
zanților de peste hotare.

In pavilioanele rezervate par- 
ticipanților de peste hotare pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu deosebită cordia
litate de șefii misiunilor diplo
matice, de directorii pavilioane
lor, reprezentanții firmelor ex
pozante. oameni de afaceri, 
specialiști.

La plecarea din complexul 
expozițional din Piața Scinteii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
salutați cu aceleași calde senti
mente de dragoste și stimă, eu 
urale și ovații.
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După meciul de fotbal România - Bulgaria

ÎNTRE GOLUL LUI
• Defensiva in bloc — un

fapt pozitiv • Totul pentru 

un „11“ omogen, redutabil, 

capabil să susțină cu 

succes dificilele examene

din toamnă

Victorie, așadar, a „tricolo
rilor" noștri — miercuri, în 
„Cupa Balcanică" — o victorie 
care le consolidează poziția de 
fruntași ai seriei B și de vir
tuali finaliști ai actualei ediții. 
Dată fiind valoarea mai scăzu
tă a partenerului de întrecere 
în momentul de față, nu vom 
supralicita firește, noul suc
ces, dar nici nu-1 vom ignora, 
subapreciind niște merite. Pen
tru că, în pofida remanierii 
cvasitotale a „11 “-lui bulgar, 
adversarul tot a pus ceva pro
bleme formației noastre, și ea, 
trebuie spus, renovată substan
țial față de ultimele evoluții 
submediocre.

A fost clar, credem noi, că 
noua echipă a Bulgariei pune 
mare preț pe faza de apărare, 
regrupîndu-se operativ cu oa
meni din toate liniile, bătîn- 
du-se, literalmente, pentru fie
care balon, apelind uneori și 
Ia mijloace neregulamentare. 
Așa a reușit ea, nu de mult, 
egalul (0—0, la Brno) în fața 
Cehoslovaciei, așa a obținut, la 
puține zile distanță, și onora
bilul 0—1 în disputa de la 
Varșovia, într-un meci cu echi
pa iui Lubanski. Deyna, Lato, 
Szarmach, Kasperczak, medalia
tă la Weltmeisterschaft și cali
ficată pentru ..Buenos Aires". 
Ei bine, acestui „11“ tenace, 
amintind de „betonul" de acum

Sub genericul „Daciadei", la Suplacu de Barcău

PETROLIȘTII, SĂTENII SI MAEȘTRI AI SPORTULUI
AII PETRECUT 0 ZI MINUNATĂ PE STADION

VIGU Șl CEL AL LUI IORDĂNESCU,
0 DISTANȚĂ NU NUMAI IN TIMP...

Radu II, m pună acțiune, încearcă să evite atacul fundașului cen
tral bulgar Dimitrov. Moment din jocul România — Bulgaria (2—0) 
din cadrul „Cupei Balcanice* Foto : Ion MIHAICĂ
două decenii, „tricolorii" i-au 
înscris două goluri, primul în
că din startul partidei, o reușită 
rapidă ca aceea de la prece
denta partidă oficială, cu Iugo
slavia. în preliminariile C.M.

De ce ne reamintim de o 
partidă pe care cu toții vrem 
s-o uităm ? Poate și pentru 
învățămintele ei,' între care și 
acest adevăr ignorat la ora par
tidei cu „plavii", anume că un 
gol înscris repede îți dă inimă, 
dar nu trebuie să-ți ia mintea, 
luciditatea. Iordănescu s-a bu
curat mult văzind mingea în 
plasa porții lui Staikov, pentru 
ca după aceea, cînd coechipierii 
lui au pierdut mingea, el să 
nu pregete să se replieze oda
tă cu echipa, să-și ia omul lui 
în primire, pe „optarul" 
Tișanski. Procedind astfel. Ior
dănescu a încetat să mai fie 
etichetat drept „interul de pe 
vremuri", devenind „mijlocașul

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Sferturile de finală 
ale „Cupei României" 

CAPUL DE AFIȘ: 
DINAMO — UNIV. CRAIOVA
Ieri, la amiază, la sediul fede

rației de specialitate s-au tras la 
sorți sferturile de finală ale „Cu
pei României**, competiție care se 
desfășoară în cadrul „Daciadei-. 
în această fază vor avea loc la 
24 mai, de la ora 16,30, pe tere
nuri neutre, următoarele partide :

• DINAMO - UNIVERSITATEA CRA
IOVA

• F.C. OLIMPIA - U.T.A. (fa Clu}- 
Napoca)
• F. C. ARGEȘ - F.C.M. GALAJ1 

Ga Focșani)
• POLITEHNICA IA$I - F.C. BRĂ

ILA
In zilele următoare se vor sta

bili. de comun acord, și celelalte 
două orașe care vor găzdui sfer
turile de finală

La Palazzetto delio Sport din Roma

Suplacu de Barcău, pitoreas
că așezare bihoreana, trăia du
minică dimineață atmosfera 
sărbătorească prilejuită de un 
eveniment inedit : Festivalul 
sportiv al petroliștilor. în jur 
de 40 de autobuze urcau panta 
drumului dinspre Borumlaca, 
Marghita și Voevozi, îndreptîn- 
du-se spre clădirea nouă a 
Scolii generale de 10 ani din 
localitate. Au coborît din ele 
peste 1 000 de tineri și tinere. 
Veneau din peste 20 de asocia
ții sportive din împrejurimi. 
Aduceau cu ei entuziasm, voie 
bună. Coloana s-a înșiruit pe 
u’ițele comunei, în frunte cu 
stegari, cu detașamentele de 
pionieri. Lumea, îmbrăcată în 
haine de sărbătoare, s-a în
dreptat spre stadion. Terenurile 
de sport amenajate aici prin 
hărnicia muncitorilor de la 
schela de extracție, împreună 
cu tovarășii lor de muncă de 
la rafinăria „Crișana", își 
așteptau oaspeții. Amplul pro
gram a început cu o spectacu
loasă demonstrație de aeromo- 
dele, prezentată de sportivii de 
la „Plastica" Oradea. în frunte 
cu maeștrii sportului Alexan
dru Csomo, Anton Nagy și Ni
colae Meszaros. Evoluțiile mici
lor aparate de zburat au fost 
mult aplaudate. La încheierea 
demonstrației, micuța Monica 
Gybrfy. de nici trei anișori, îl 
trăgea de mină pe tatăl ei, 
Iosif Gyorfy, șeful comparti
mentului CTC de la rafinăria 
„Crișana" : „Să-mi cumperi și 
mie un avion din ăsta mic. 
tăticule !“. Șl nu era singurul 
copil atras de... jucăria zbură
toare.

„Trasul fringhiei" a produs o 
animație și o veselie puțin o- 
bișnuită. Cei mai puternici s-au 
dovedit voinicii de la Rafinăria 
„Crișana", în frunte cu strun
garul Gherghe Helmech.

„Vin Cicliștii !... Vin cicliștii!" 
— se auzeau vocile însuflețite 
ale spectatorilor. Și, intr-ade
văr, pe șoseaua dintre Suplacu 
de Barcău și valea Cerului s-a 
dezlănțuit iureșul bicicliștilor. 
Locuitorii i-au aplaudat cu 
multă căldură. Și chiar nunta
șii care îi însoțeau pe tinerii 
căsătoriți Ștefan Fărcaș — o- 
perator petrolist — și Ana Ze- 
toca, din Borumlaca, s-au oprit 
să asiste la această minunată 
întrecere.

întrecerile de fotbal au fost 
presărate și ele cu faze pline 
de frumusețe, cu emoții, mai 
ales la executarea loviturilor 
de la 11 m pentru departaja (Continuare in pag. 2—3)

Frumusefea alergărilor de cros a fost din nou demonstrată cu prilejul 
manifestărilor cultural-sportive organizate de „Ziua tineretului* 
pe Stadionul Republicii din Capitală în imagine, o secvență din- 

tr-o probă a finalelor „Crosului tineretului*^.

rea echipelor clasate în semi
finalele competiției. Asta pen
tru că meciul dintre veteranii 
și juniorii din localitate s-a 
încheiat cu un scor alb. Dar 
pînă la urmă echipa I a aso
ciației Petrolul Suplac a ciș- 
tigat !

De mult succes s-au bucu
rat întrecerile de popice, în
deosebi lansările sportivului de 
68 de ani. Alexandru Szilagy, 
din Salonta.

Organizatorii s-au dovedit la 
înălțime : conducerea adminis
trativă a rafinăriei (director. 
Dumitru Șerbănescu). comitetul 
sindicatului (președinte. Ale
xandru Pereny). consiliul co
munal pentru educație fizică și 
sport (președinte. Cornel Ro-

Ilie GHIȘA, coresp.

APLAUZE PENTRU NADIA COMANECI 
SI CELELALTE GIMNASTE ROMÂNCE 

*9

• Note maxime la birnă și sol pentru marea noastră campioană 1
• Meciul Italia - România transmis in direct de televiziune • Gim

nastele noastre conduc după programul impus

ROMA, 4 (prin telefon). Așa 
cum anticipam în avancronica 
meciului dintre echipele femi
nine de gimnastică ale Italiei 
și României. evenimentul a 
polarizat aici atenția iubitori
lor de sport, astfel că joi la a- 
miază, la ora primului start. 
Ia Palazzetto dello Sport, erau 
prezenți peste 3 000 de spec
tatori. Râspunzînd marelui in
teres pe care amatorii de sport 
l-au manifestat față de evolu
ția gimnastelor noastre jn ca
pitala Italiei, pentru cei care 
n-au putut fi prezenți direct la 
concursul de la Palazzetto te
leviziunea italiană a transmis 
pe canalul numărul 1 întreaga 
desfășurare a primei zile de 
concurs, chiar dacă exercițiile 
impuse, programate joi pe a- 
genda concursului nu excelea
ză prin spectaculozitate.

Pentru echipa noastră, aflată 
la primul ei meci oficial in- 
terțări din acest sezon, acest 
debut a fost mai mult decit 
promițător, dacă avem în ve
dere că toate sportivele român
ce au făcut un concurs bun. 
mult aplaudat de publicul spec
tator. Este adevărat, ochii spec
tatorilor. ca și camerele de 
luat vederi erau îndreptate de 

regulă spre aparatul la care 
evolua tripla campioană olim
pică de la Montreal. marea 
noastră sportivă Nadia Coma
neci. Ea ne-a dovedit, din nou, 
că știe să se mobilizeze ca ni
meni alta pentru marile exa
mene. A concurat cu deosebită 
virtuozitate. onorindu-și cu 
brio cartea de vizită, larg popu
larizată in aceste zile de că
tre presa italiană, în ample re
portaje și interviuri. La prima 
ei evoluție într-un concurs o- 
ficial după o pauză de mai 
bine de șase luni. Nadia Co- 
măneci a arătat tuturor specta
torilor și specialiștilor prezenți 
aici că s-a pregătit cu mul
tă seriozitate, cu grijă pentru 
acest... debut. Faptul că brigă
zile de arbitraj au acordat Na- 
diei Comăneci două note de 
10 (la bîrnă și sol) și două de 
9,90 spune foarte mult des
pre nivelul la care s-a prezen
tat campioana noastră, aflată 
bineînțeles pe primul loc cu 
un punctaj foarte ridicat după 
prima zi a concursului. O im
presie excelentă, aii lăsat, de

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. * 4-a)



AȘTEPTĂM CA RUGBYȘTII NOȘTRI 
SĂ’SE REABILITEZE IĂ CONSTANȚAV„------- -------
Momentul de reînnodare a 

relațiilor rugbystice româno- 
britanice a fost așteptat, în am
bele tabere, cu un mare și jus
tificat interes. Pe de o parte, 
pentru că se dorea ca rugbyul 
nostru, mai tînăr, să confirme 
Jn fața unui partener prestigios 
— cu o mare greutate pe plan 
internațional 
registrate, in 
competițiile de vîrf ale conti
nentului. Pe de 
oarece iubitorii 
balonul oval erau nerăbdători 
șă-i vadă pe exponenții unei 
școli de mare tradiție, care nu 
are nevoie de recomandări 
ciale.

Ei bine, trebuie spus că 
oaspeții au probat, din 
virtuțile recunoscute ale 
byului englez, dovedind o 
pînire aproape perfectă a 
toacelor tehnice și o strategie 
bine cristalizată, nu același lu
cru s-ar putea afirma despre 
rugbyștii din Selecționata Bucu- 
reștiului, a căror evoluție a 
produs decepție. A surprins ne
plăcut prestația cu mult sub 
nota obișnuită, mai ales a jucă
torilor internaționali. Și au fost 
cdțiva dintre cei mai cunoscuți : 
Murariu, Marin Ionescu, Mun- 
teanu, Pintea, Paraschiv, Dur
ban, Alexandru, pe care îi cre
deam deplin rodați în atîtea în- 
tîlniri dificile, cu adversari pres
tigioși, cum ar fi rugbyștii 
francezi, neo-zeelandezi, argen
tinieni ș.a. Cu atît mai neplăcut 
surprinzător, din partea lor, jo
cul confuz, haotic, fără o idee 
tactică și cu greșeli supărătoare 
de tehnică individuală, și de 
ansamblu. La Început, am pus 
totul pe seama unei timidități 
și a unei „încălziri" mai lente,

progresele in- 
ultimii ani. in

altă parte, de- 
sportului cu

șpe-

dacă 
plin, 
rug- 
stă- 
mij-

> 
pină la un punct de înțeles. 
Dar a prelungi o asemenea si
tuație de... așteptare zeci de 
minute, pentru a nu te „vedea* 
decit in finalul partidei, ni se 
pare greu de justificat...

E drept, în Selecționata Bucu- 
reștiului nu a evoluat tot ce arc 
mai bun rugbyul nostru, la ora 
actuală. Dealtfel, există impre
sia unei anumite deplasări a 
valorilor dinspre Capitală către 
unele centre din țară : Constan
ța, în primul rînd. Petroșani, 
Timișoara, Iași, Sibiu ș.a. Ne 
gîndim la sportivi ca Motrescu, 
Dărăban, Bucos, Ortelecan, Stoi
ca, Dumitru, Tudose, Bucan, 
Ungureanu etc. Antrenorii care 
au răspuns de pregătirea echi
pei noastre — P. Cosmănescu, 
Th. Rădulescu și I. Tuțuianu — 
nu au alcătuit, din păcate, așa 
cum era de dorit, o selecționată 
in înțelesul adevărat al euvin- 
tului. Chiar dacă Steaua, este, 
incontestabil, formația ,,nr. 1“ 
a Capitalei, poate anumite tes
tări mai serioase, mai insistente, 
mai puțin subiective, ar fi adus 
in prim-plan și alte elemente 
de la celelalte cluburi (Dinamo, 
R.C. Grivița Roșie, R.C. Spor
tul studențesc și chiar Rapid, a 
cărei excelentă formă din ulti
mul timp merita atenția cuve
nită).

Să sperăm că toate aceste 
prime impresii, nefavorabile, se 
vor șterge și că cel de-al doilea 
meci, de la Constanța, dintre 
reprezentativele secunde ale 
României și Angliei, va avea 
o desfășurare mai fericită din 
punctul de vedere al echipei 
noastre.

Dimitrie CALUMACHI
Tiberiu STAMA

Poloiștiî români continuă să fie nelnvinși In acest sezon

au evoluat cei

4

nation

fost mai bună c; 
vicecampioană a

Se topește

CINE VA SPARG

CAMPIONATUL

Campionatul

MECIURI DIRZE

sala de festivități a hotelu- 
din stațiunea

Chițu — lo— 
șl Alexandru

16 (din 19). 
lista contra- 
trebuie să 

/ care 
autentice

ÎMCĂ

„ECHIPA ROMÂNIEI A FĂCUT
O BUNĂ IMPRESIE Șl LA HVAR

declara antrenorul Ștefan Kroner
o Portarii din noa la inălțime • Feher, o revelație in meciul cu 

Iugoslavia O In continuare credit tinerilor jucători
Ieri la amiază s-a reîntors în 

Capitală reprezentativa de polo 
a României, Învingătoare in cel 
de-al 10-lea campionat balcanic 
desfășurat anul acesta în Insula 
Hvar. Așa cum am mai subli
niat și în cronica de ieri, este 
cel de al doilea turneu pe care 
poloiștii români H cîștigă în a- 
cest an, ei continulnd astfel să 
rămînă neînvinși în ‘actualul se
zon : 8 victorii (printre care cele 
asupra Italiei 8—6 și Iugoslaviei 
8—4 U —: - - - -
zultate egale, 4—4 cu Ungaria și 

6—8 cu Iugoslavia, acum la Hvar).
La sosire Șt. Kroner, unul din

tre antrenorii echipei, ne-a oferit 
cîteva amănunte despre frumosul 
succes al tricolorilor :

„Totala dăruire în joc a băie
ților, dorința lor nestrămutată și 
credința fermă in acest succes 
explică in primul rînd victoria 
reprezentativei noastre la această 
ediție jubiliară a Balcaniadei. 
Paradoxal poate, dar cel mai 
greu lucru a fost să ajungem 
Înaintea meciului decisiv cu un 
golaveraj superior iugoslavilor, 
mai ales că In toate cele trei 
partide (cu Bulgaria 3—1, Grecia 
8—1 și Turcia 18—2) am avut 
cite un arbitru din țara gazdă, 
încurajați de acest prim succes, 
băieții au abordat partida finală 
eliberați de complexe. S-au con
centrat exemplar in apărare și 
au contraatacat eu toată vigoa
rea de dte ori au avut ocazia. 
In felul acesta ei au reușit să 
domine întrecerea, deși au avut 
tn față • echipă care cuprindea 
toc ee are mai valoros la această 
oră polo-ul iugoslav, inclusiv pe 
Rudici, Bel amari ci și Manojlovici 
care nu au jucat in „Cupa Româ-

Cluj-Napoca și două re-

niei". Cu un arbitraj mai auto
ritar, mai ales în ceea ce pri
vește unele neregularități din jo
cul gazdelor, fără cîteva ratări 
din situații favorabile am fi pu
tut cîștiga și acest ultim meci. 
Toate lumea a apreciat însă că 
de această dată echipa Româ
niei, chiar și fără cei cîțiva ti
tulari, a 
iugoslavă, 
ropei".

— Cum 
cători ?

— Sint foarte mulțumit de por
tari. FI. Slăvei și D. Spinu încep 
să devină un tandem pe care 
naționala noastră se va putea 
baza. Foarte bun — Ilie Slăvei, 
mereu prezent în fazele de gol. 
De această dată nu a mai ra
tat nici un penalty... Viorel Rus 
începe să se apropie de forma 
care l-a consacrat. Schervan, Râ- 
ducanu și Feher au muncit e- 
norm. ca niște adevărați „cără
uși", ducind tot greul jocurilor. 
Ultimul a făcut în partida cu 
Iugoslavia meciul carierei sale. 
Dealtfel și ceilalți jucători ti
neri pe care i-am folosit, pen
tru a-i roda înaintea C.M., și-au 
adus un prețios aport la obține
rea succesului. Mirea, Munteanu, 
Gaiță și Sebok, cu mal mult cu
raj, ar putea deveni jucători de 
bază în echipă.

Adrian VASÎLIU

DE ȘAH 
PE ECHIPE

CU 23 SPORTIVI NU SE
Odată cu disputarea „Capei 

României" se Încheie, praczae. 
sezonul de patinaj artiste. 
păcate, trecerea in revistă a 
rezultatelor Întregului sex: = 
ne prilejuiește constatarea el 
această ramură de sport se 
găsește la UN NIVEL foarte 
SCĂZUT. REGRESUL ESTE 
EVIDENT tn primul rind to 
palmaresele activității competi- 
ționale și e suficient să amin
tim doar faptul că prezența 
discretă a tinerilor noștri spor
tivi la campionatele mondiale 
de juniori de lo Mâgăve 
(Franța) a dat următoarele re
zultate : Mariana — - 
cui 25 (din 26) 
Anghel — locul 
Dar dincolo de 
performanțelor, 
subliniem alte realități 
se constituie In 
cauze ale situației nesatisfăcă
toare din patinajul artistic.

Nu este un secret pentru 
nimeni că pregătirea perfor
merului In patina] cere multă 
răbdare șl o Îndelungată, stă
ruitoare muncă de Instruire 
cu exerciții repetate la infinit. 
Dar această activitate trebuie 
orientată după cerințe meto-
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pet-..- -J 
■ Of I Bfl 
cursuri I 
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Datele

PRINCIPALA CARENȚA: RATĂRILE Șl PASELE GREȘITE IN MOMENTELE DECISIVE
la lodi șl Hdllc ale rcprcicntathci iemininc de base he tConcluzii după turneele de

Participarea reprezentativei 
feminine de baschet a Româ
niei la turneele internaționale 
de la Lodz (clasament final : 
1. Cehoslovacia, 2. Cuba, 3. Un
garia, 4. România, 5. Polonia, 
6. U.R.S.S. — tineret) și Halle 
(1. Bulgaria. 2. Polonia, 3. 
România, 4. R. D. Germană I, 
5. R. D. Germană II) a consti
tuit, după cum ne-a declarat 
antrenorul principal, Sigismund 
Ferencz, „o verificare deosebit 
de utilă, cum rareori am avut 
Înaintea campionatelor europe
ne, întrecerile solicitind un 
mare efort fizic și psihic*.

— Care au fost principalele 
constatări ? l -am întrebat pe 
8. Ferencz. '4

— Rulind întregul Iot (inclu
siv jucătoarele recent promo
vate, Alexandrina Leabu și 
Alexandrina Biră, care au co
respuns), am evoluat de Ia e- 
gal cu cele mai puternice for
mații ale turneelor. Baschet
balistele românce au demon
strat putere de luptă, eficiență

în presingul temporar (s-au e- 
videntiat Ana Aszalos, Maria 
Roșianu, Diana Bă'.aș. Magda
lena Szekely), frecvență ridi- 
eată in executarea contraatacu
rilor, disciplină in acțiunile po
ziționale (remarcări : Ana As
zalos. Liliana Duțu. Maria Ro- 
sianu) și un plus de aport in 
atac și (mai cu seamă) in apă
rare din partea jucătoarelor 
înalte (Mariana Andreescu a 
devenit reputată datorită .ca
pacelor* sale). In real progres 
fată de evoluțiile anterioare, 
selecționata română promite • 
performantă bună la campiona
tul european “ 
20—30 mai).

— Desigur, 
nu pot decit 
vem convingerea că 
unor deficiente va 
sele reprezentativei 
reveni in „plutonul* 
baschetului european.

— Dacă fetele noastre ar ac
ționa eu hotărire și luciditate 
in momentele decisive ale me-

din Polonia (n.r.

aceste aprecieri 
să bucure, dar a- 

eliminarea 
spori șan- 
țării de a 
fruntaș al

ci urilor, ar evita infringe rile 
in ultimele secunde sau după 
prelungiri. Vedeți, procentajele 
aruncărilor la coș sint bune, 
numărul greșelilor de tehnică a 
scăzut, 
greșite 
clipele 
delor.
alternat permanent in întUni- 
rea cu Cehoslovacia, vicecampi
oană europeană, dacă am cedat 
din cauza unor 
tare comise $i __ _____
jucătoarele de bară ? în cele 
două săptămini 
despart de campionatul euro
pean. colectivul de tehnicieni 
al lotului (n.r. antrenor secund 
Grigore Costescu. medie Viorel 
Cătăniciu) se va strădui să eli
mine această defecțiune, dar 
primul efort trebuie 
chiar de jucătoare, la 
mente și la meciuri, 
bule să se uite eă si 
secunde fac parte din 
baschet si eă tocmai in cursul 
lor se poate irosi efortul depus 
in 44 de minute si chiar in 
cursul unui întreg an. (D. 
STANCULESCU).

dar ratările și pasele 
intervin incă tocmai in 
determinante ale parti- 
Ce folos că scorul a

greșeli elemen- 
de unele din

eare

depus, 
aatrena- 
Nu tre- 
ultimele 
jocul de

în 
lui .Amfiteatru". _______ ______
maritimă Neptun. a început cam
pionatul național de șah pe e- 
chipe.

După cum am anunțat. prima 
rundă a programat derby-ul 
competiției. întîlnirea dintre 
principalele aspirante la titlurile 
de campioane. formațiile bucu- 
reștene Universitatea si I.T.B. 
La capătul unei lupte echilibrate 
si extrem de dîrze. Universitatea 
a cișugat cu 4li. succesul
studenților fiind decis de victoria 
junioarei Viorica Ilie asupra lui 
Carmen Butt. Celelalte partide 
ale acestui meci foarte agitat au 
fost remize : Stoica—Gheorghiu, 
Șubă—Pavlov, Ghindă—Ciocâltea, 
Stanciu—Pușcaș u, Griinberg—Bo
tez, Barbu—Savin, Elisabeta Poli- 
hroniade—Margareta Teodorescu, 
Lia Bogdan—Rodi ca Reicher. Pa
pa—Crețu. Universitarii au avut 
albele la mesele fără sot.

Medicina Timișoara, o altă fa
vorită a turneului, a obținut o 
victorie categorică în fata for
mației C.S.U. Iași : 8—2. Cu ace
lași scor Politehnica București a 
întrecut pe Vulcan București. 
Electromotor Timișoara a cîști- 
gat cu 6*i—în fața Locomoti
vei București, iar Petrolul Plo
iești cu 6—4 la debutanta C.S.U. 
Brașov.

In runda a doua au loc întîl- 
nirile : C.S.U. Iași — Me
dicina Timișoara — Locomotiva 
București. Electromotor Timișoa
ra — Politehnica București. Vul
can București — C.S.U. Brașov 
și Petrolul Ploiești — Universi
tatea București.

1978 reprezintă și pentru 
handbaliste „anul marelui e- 
xamen". Spre finele lui, în 
Cehoslovacia, au loc „mon
dialele", o ediție mai dificilă 
ca oricînd (din seria de la 
Gotwaldov, de pildă, numai 
două dintre bele trei puternice 
candidate — R. D. Germană, 
România și Iugoslavia — se 
vor califica în turneul final), 
o ediție încărcată și de emo
țiile calificării la J.O. N-am 
a-minti aceste lucruri, cu atîta 
vreme înainte și atît de des, 
dacă n-am avea impresia, în
temeiată pe fapte, că handba
lul nostru feminin traversează 
criza celui masculin.

Forțele de prim rang și-au 
diminuat puterea (vezi „U“ 
Timișoara, vezi I.E.F.S., vezi 
„U“ București...), valoarea 
meciurilor este într-o accen
tuată scădere, iar ca o conse
cință firească ..naționala" pier
de adesea la scoruri descura- 
jante.

Motivele mai vechi se cu
nosc. Ele țin de aceeași ezitare 
a forului de resort în fața u- 
nei acțiuni care se impunea 
cu acuitate : întinerirea LA 
timp a echipei ! Și Hată-ne în 
impas... Desigur, conducerea 
federației nu este singura res
ponsabilă, deși joacă rolul 
principal. Antrenorii de la 
cluburi sînt cei care trebuie 
să asigure reprezentativei ele-

menttW 
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dâ exig 
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șl ea ve 
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Desfășurate in moderna Sală 
a sporturilor din Tg. Mureș, 
turneele finale ale 
școlare și de juniori 
chet s-au bucurat de 
succes, datorită valorii 
Si spectaculozității mai multor 
meciuri, precum și condițiilor 
de organizare asigurate de di
riguitorii sportului local.

Iată rezultatele înregistrate 
In turneele pe grupe valorice 
pi clasamentele finale : MAS
CULIN 1—4 : Lie. 2 București: 
151—69 cu C.S.Ș. Steaua, 126—75 
cu C.S.Ș. Timișoara ; C.S.Ș. 
Mediaș — C.S.Ș. Timișoara 
92—89, C.S.Ș. Steaua — C.S.Ș. 
Mediaș 96—87 : 5—8 : C.S.Ș. 2 
București : 107—96 
Satu Mare, 136—94 
Brașov ; C.S.Ș. Tg. 
C.S.Ș. Brăila 90—81, 
Mureș — C.S.Ș.
97—92. 1. LIC. 2 BUCUREȘTI 
— campioană școlară și de Ju
niori (P. 
zeșteanu, 
chină, V.
Popovici, 
murachc, 
gheti, C.
Em. Nicolescu), 2. C.S.Ș. Timi
șoara, 3. C.S.Ș. Steaua, 4. 
C.S.Ș. Mediaș, 5. C.S.Ș. 2 
București, 6. C.S.Ș. Tg, Mureș, 
7. C.S.Ș. Brăila, 8.------ ----
Mare.

FEMININ 1—4 : C.S.Ș. 
iești : 85—80 cu C.S.Ș. Oradea. 
105—95 cu C.S.Ș. Brașov ;
C.S.Ș. Satu Mare : 84—58 cu
C.S.Ș. Brașov, 80—74 cu C.S.Ș.

Diviziei 
la bas- 
un real 
ridicate

cu C.S.Ș. 
cu C.S.Ș. 
Mureș — 
C.S.Ș. Tg. 

Satu Mare

Brănișteanu, S. Bu- 
N. Dăescu. C. Cio- 
Suciu, A. Huiban. R. 
A. Popovici, FI. Er- 
M. Marinache, A. Si- 
Stănescu ; antrenor :

C.S.Ș. Sa tu

Plo-

Oradea ; 5—8 : C.Ș.B. Bucu
rești : 111—64 cu CS.Ș. Con
stanta. S3—56 cu C.S.Ș. Sibiu ; 
Lie. 1 Oradea : “
C.S.Ș. Sibiu.
Constanța. 1.
— campioană 
ni oare (Maia 
Moise, Aurelia Virag, 
Dumitra, Anișoara Drăgan, Flo
rina Banu, Manuela Die, Olim
pia Biasutti, Simona Ivan. E- 
lena Diea, Eugenia Zăhără- 
chescu, Elena Căpraru, Nina 
Vintilă, Mihaela Neagu, Gabrie
la Cozma, Izabela Lefter, Ro
xana Pasat ; antrenor : Gabriel 
Năstase), 2. C.S.Ș. Satu Mare, 
3. C.S.Ș. Brașov, i. C.S.Ș. O- 
radea, 5. Centrul școlar de bas
chet București, 6. Lac. 1 Ora
dea. 7. C.S.Ș. Sibiu, 8. C.S.Ș. 
Constanța.

C. ALBU — coresp.

93—57 
C.S.Ș. 
școlară 
Cuțov,

95—69 cu 
cu C.S.Ș. 
PLOIEȘTI 

i și de ju- 
Anemarie 

Lidia

CAIACÎȘTII Șl CANOIȘTII ROMANI 
LA STARTUL CAMPIONATELOR BALCANICE

Lotul reprezentativ de caiac- 
canoe al României a plecat 
ieri in Bulgaria, pentru a par
ticipa Ia întrecerile din cadrul 
Campionatelor Balcanice. Im
portanta competiție, care inau
gurează seria concursurilor in
ternaționale din acest sezon, se 
va desfășura simbătă și dumi
nică pe lacul Pancearevo. Cele 
două reuniuni nautice progra
mează următoarele probe : K 1, 
K 2, K 4 (băieți) 500 și 1 000 m, 
Kl, K 2, K4 (fete) 500 m. C1, 
C2 (500 și 1000 m).

Așadar, din nou la Pancea
revo, pe lacul unde anul tre
cut, la Campionatele Mondiale, 
sportivii români au realizat tin 
strălucit bilanț, cucerind 4 me
dalii de aur, 5 de argint

DINAMO A CIȘTIGAT „CUPA TINERETULUI*
Pe lacul Herăstrău s-a desfă

șurat „Cupa Tineretului" la ca- 
iac-canoe, concurs rezervat spor
tivilor de toate categoriile de 
vîrstă din secțiile bucurestene. 
Iată cîstigătorii probelor (dispu
tate. toate, pe distanta de 500 m) : 
seniori ; K1 : A. Giura (Dinamo) 
1:57,6. K 2 : Dinamo (Hazirov-Mo- 
șoiu) 1:43,2, Cl: I. Hapei (D) 
2:12,2. C 2 : Olimpia (I. Ma
rin—V. Andrei) 2:14,O. K i f : 
F. Petrușel (D) 2:14,5. K”F: o- 
limpia (M. Bădică—A. Ghebaur) 
2:16,5; tineret: Kl: 
(Ol.) 1:56,5, C 1:
(D) 2:01 4, K 1 F 
2:24,2 ; juniori I :

A. Sandu 
S. Ismailciuc

P. Popa (Ol.) 
K 1 : M. Santo

«i

lo
st : 

-Mincu—Serdan— 
: L Drăgan (Ol.) 
T. Drăgan (D.) 

Olimpia (A. Gheor-

(D) 1:59.t. K 2 : Dinamo (M. 
nescu—G. Enescu) 1:53,4. 1
Dinamo (Alexe—‘
Iulius) 1:40,6, C 1 
2:27,8, Sirs 
2:21,2, K2F _____  . .
ghe—P. Stingă) 2:11,6. juniori II : 
K1 : L Benga (C.S. Școlar)
2:05,5, C 1 : M. Tamaș (Ol.) 2:13,3, 
K 2 : C.S. Școlar (Cătună—Gher- 
ginoiu) 2:09,0, K * : Olimpia 
2:02.0, K 1 F : -Carmen Ion (Ol.) 
2:25,0, K2F: Olimpia (E. Marin 
—M. Dinut) 2:17,0.
Dinamo (9 victorii) și Olimpia (10) 

au dominat clasamentul pe echi
pe : 1. Dinamo 314 p, 2. Olimpia 
240 p, 3. Steaua 74 p etc.

una de bronz. Și aici, la Cam
pionatele Balcanice, caiacîștii 
și canoiștii noștri vor evolua 
in compania unor vislași de 
primă mărime. Ne referim la 
sportivul iugoslav Ljubck, cam
pion olimpic în proba de canoe 
simplu 1000 m, la asul pagaei 
din Bulgaria. experimentatul 
Ananiev, de mai multe ori me
daliat la campionatele mondia
le, la echipajul K 4 fete al tă
rii gazdă, campion mondial a- 
nul trecut ș.a.

Printre cei care au plecat 
ieri. Ia Sofia, se numără : Va- 
sile Dîba (va lua startul in 
patru probe : K 1 — 500 și 1 000 
m, K 2 — 500 și 1 000 m), Ivan 
Patzaichin (CI — 500 și 1000 
m). Li pat Varabiev și Pavel 
Cozlov (C 2 — 500 și 1 000 m), 
Ion Dragulschi, Lari on Serghei, 
Vasile Simiocenco. Ilie Lobanov 
(K 4 — 500 m). Maria Cozma, 
Agafia Orlov, Nastasia Nichi- 
tov.

S-a deplasat, de asemenea. 
In Bulgaria, lotul reprezentativ 
de juniori al României care, 
sîmbătă și duminică, va evolua 
in compania echipei similare a 
țării gazdă. (V.Tf.j.

GALAȚ1, 4 (prin telefon). în 
aceste zile, cei mai buni boxeri 
juniori din țară și-au dat în- 
tîinire in Sala sporturilor din 
localitate. Câștigătorii fazelor 
de zonă, campionii municipiului 
București, și alături de ei mem
brii lotului național, care au 
participat, nu de mult, la Bal
caniada din Iugoslavia — in 
total 128 de „copii teribili* — 
au început Întrecerile pentru 
desemnarea campionilor de ju
niori ai țării.

Atît juniorii mici, care au 
inaugurat „ostilitățile*, cit și cei

mari au_ 
biția și 
racteristi 
dar mai
ce dobindi 
nament lș' 
în prima 
mid o 
lăsat Emil 
Ion Stan ( 
Mezei (Me 
(Crișul Or 
mari a

rat) a fos

O ZI MINUNATA PE
(Urmare din pag. 1)

șan), cadrele didactice ale șco
lii.

Așadar, o sărbătoare a spor
tului sătesc, înscrisă sub gene
ricul „Daciadei", o sărbătoare a 
petroliștilor din ținuturile Bi
horului. Organizatorii le-au 
oferit cîștigătorilor diplome și 
cupe. Dintre cei premiati, li 
enumerăm pe loan Bădilă — 
la popice, Alexandra Teorea- 
nu, EnikS Dulovecz, Iosif Vas- 
lanic, Ana Heblac — la atle
tism, Francisc Csasar — la o- 
rientare sportivă. Ana Sabău și 
Zoltan Sinea — la tenis de ma
să, Carol Husar și Oliver Sem- 
leny — la ’ 
rian Erdei 
distinse cu 
Iul Suplac 
feminin și ___
Marghita — ia handbal (fete) și 
lupte grecoi-romane, Voința 
Salonta — la handbal masculin 
și orientare turistică. Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din 
Marghita — la judo. Rapid O-

tenis de cimp, Flo-
— la șah, echipele 
premii fiind Petro-

— la fotbal. volei 
masculin. Bihoreana

PROBELE Șl NORMELE DE CONTROL LA TENIS DE MASĂ
Probele și normele de control la 

tenis de masă se vor da după 
cum urmează : la Si iunie (la Sf. 
Gheorghe) — copili, la 12 iunie

(la Arad) — juniorii șl la 25 Iu
nie (la București, clubul Pro
gresul) — seniorii. Trecerea a- 
cestora este obligatorie.

radea — ] 
lonta — Îs 
nieriior „( 
turism. Ol 
dea — la

Prima < 
petroliștii» 
tuit un 
pentru pa
tru orga ni: 
tean Bih 
C.J.LF^.. 
școlar Jud 
nunatelg. e
Barc-rtîfT
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(din care 7 in Bucu-

MEDIOCRITĂȚII ?

Hristache NAUM

datele elementare 
firește că nici rezul- 
pot fi strălucite. Se 
partea Federației ro- 
patlnaj, O SCHIM-

A

Mihai IONESCU
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(Urmare din pag. 1)

i nu răsar patinatori

NAJ DE PERFORMANTAIA

statistica federației, care are 
Înregistrați. în toată țara, doar 
24 patinatori de performanță, 
apți de concurs (cîte 5 spor
tivi la categoria seniori și se
nioare ; 6 fete și 2 băieți la 
juniori I ; cîte 3 fete și băieți 
La juniori II). Pentru acești 
24 patinatori există în țară 13 
antrenori ' ” " *
rești) !

Dar cu 
pomenite, 
țațele nu 
cere, din 
mâne de ______ _ _ ___
BARE RADICALA în planifi
carea întregii activități, în o- 
rientarea selecției și pregătirii 
elementelor talentate. Prin 
concentrarea valorilor și crea
rea condițiilor materiale indis
pensabile antrenorii trebuie 
să ajungă la imprimarea unei 
pregătiri intensive la nivelul 
cerințelor internaționale. Nu
mai în aceste condiții putem 
nădăjdui, în sezonul viitor — 
care trebuie însă pregătit de 
pe acum ! — la o redresare 
așteptată și necesară a pati
najului artistic românesc.

Gheorghe ȘTEFAN ESCU
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tului. El programează — din 
aprilie pînă în iunie — etape 
și joia și duminica, obligînd 
echipele sâ facă deplasări in 
aerie, iar pe antrenori să nu 
se ocupe cit este necesar de 
pregătire, ci de recuperarea 
jucătoarelor după aceste lungi 
și obositoare călătorii. Iată, 
de pildă, Hidrotehnica Con
stanța a jucat duminică la 
București, iar joi a evoluat la 
CIuj-Napoca, efectuind în 5 
zile aproape 2 000 km ! CTnd 
a mai avut antrenorul Traian 
Bucovală timp pentru in
struire ?

Să mai adăugăm, în treacăt, 
că handbalul feminin n-are de 
multă vreme antrenor federal, 
că acum se preconizează insta
larea celei de a treia perechi 
de tehnicieni — în mai puțin 
de doi ani ! — la cîrma lotu
lui și că, în fine, prin cele 
arătate, ca și prin altele, 
handbalul feminin s-a dovedit/ 
a fi la periferia preocupărilor 
F.R.H.

Cine, cînd și cum va sparge 
acest „cerc al mediocrității- 7 

Campionatul mondial — rea
mintim — este programat 
chiar în acest an ! Să nu re
gretăm în preajma lui și mai 
ales după el că nu am făcut 
LA TIMP ce se putea și tre
buia să fie făcut...
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de către Daniel Radu (Olimpia 
Buc.). Cei doi sportivi de cate
gorie muscă au oferit o partidă 
frumoasă, foarte disputată, In 
care tehnica superioară a bucu- 
reșteanului a avut tiștig de 
cauză în fața dîrzeniei adversa
rului. Cu un bagaj bogat de cu
noștințe tehnice s-au mai pre
zentat : Iulian Zarif (Unirea 
Iași), Petre Stoiu (C.F.R. Cra
iova), Constantin Ghindăoanu 
(Ceahlăul P. Neamț).

Din păcate, au urcat în ring 
și boxeri care au foarte puține 
deprinderi tehnice de apărare. 
Cei mai mulți dintre ei atacă 
imprudent, recepționind lovi
turi, adesea decisive. Așa a fost 
cazul lui Petre Ionel (Olimpia 
Craiova), Haralambie Daneș 
(Rulmentul Bîrlad) și Nicolae 

■Durban (Steaua). CÎTEVA RE
ZULTATE : juniori mici, semi- 
muscă : G. Rusu (B.C. Galați) 
b.p. O. Turuș (C.S.Ș. Medgidia); 
semigrea : V. Bota (Crișul) 
b.ab. 2 V. Vizulie (Steaua); 
grea: P. Bornescu (Dinamo 
Buc.) b.ab. 1 D. Siminschi 
(C.S.M. Tulcea); juniori mari, 
semimuscă: D. Șchiopu (Steaua) 
b.ab. 1 P. Ionel (Olimpia Cra
iova) ; pană : T. Cucu (Voința 
Iași) b.ab. 2 N. Gurban (Steaua).

întrecerile continuă.
Petre HENȚ
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înaintea jocului de marți, de 
la Buzău, în care „olimpicii* 
noștri urmau să intîlnească pu
ternica formație Chemie Halle 
(reamintim : ocupantă a locu
lui 4 in campionatul R.D. Ger
mane și Învingătoare, astă-iar- 
nă, cu 5—0 în fața echipei 
Steaua), antrenorul C. Drăgu
șin dădea vădite semne de în
grijorare. Firesc, Intr-o oare
care măsură, de vreme ce două 
din piesele „ll“-lui de bază, M. 
Zamfir și Zahiu, fuseseră trans
ferate in ultimul moment la 
lotul A, descompletindu-se astfel 
formula preconizată și pregăti
tă, atît pentru compartimentul 
defensiv, cit și pentru linia de 
mijloc.

în aceste condiții, C. Drăgușin 
a introdus pe B. Grigore ca 
fundaș dreapta și pe Chihaia in 
centrul compartimentului me
dian. Soluții improvizate, am 
spune, ținind seama de ceea ce 
joacă în mod obișnuit cei doi 
jucători în echipele lor de club. 
Și, totuși, reprezentativa noastră 
olimpică a funcționat ca un 
mecanism închegat în an
samblu și a obținut o victorie 
clară datorită aportului decisiv 
adus în economia generală a 
jocului tocmai de componentii 
liniilor de fundași și mijlocași. 
Aceștia au rezolvat foarte bina 
momentul de apărare, reușind 
să stăvilească, cu calm și 
promptitudine, ofensiva echipei 
oaspete, căreia l-a barat cu 
regularitate căile de acces spre 
poarta lui Lung, obligînd-o să 
șuteze din poziții dificile, cu 
șanse evident reduse de finali
zare. în același timp, fundașii 
și mijlocașii noștri au dovedit 
o bună orientare în momentul 
de atac, adutin.du-și o contri
buție efectivă la construcția jo
cului și. în plus, lucru care nu 
trebuie uitat, înscriind prin 
Agiu. Leac și Chihaia toata 
cele trei goluri ale Întilnirii.

Cum se explică o astfel de 
reușită, care ne dă speranța 
îndreptățită — cel puțin deo- 
eamdaăă — că ta structura echi
pei noastre olimpice apărarea șl

de azi*, eare lși asumă în mod 
conștient sarcini duble. Și ase
menea Iui au procedat miercuri 
aproape toți „tricolorii*, inclu
siv noul libero, Șlefăneseu, so
bru, atent, jucând, de astă dată, 
exclusiv pentru echipă. După 
meci, la cabine. Ștefan Covaci 
aprecia separat comportarea 
fundașilor, păstrind poate pen
tru ședința de analiză a me
ciului sublinierea că apărarea 
imediată a fost sprijinită mai 
mult ca in trecut, a fost ajutată 
in misiunea ei de a-și face co
rect datoria. Și, indiferent de 
replica ofensivă a adversarului, 
mai puțin consistentă, NOUA 
MENTALITATE a „tricolorilor* 
in îndeplinirea sarcinilor de 
apărare trebuie reținută ea un 
fapt pozitiv. DOAR MANIFES
TATA MEREU, IN FAȚA ORI
CĂRUI PARTENER DE ÎN
TRECERE, INDIFERENT DE 
VALOARE, SERIOZITATEA IN 
JOC POATE DEVENI O DE
PRINDERE, ABSOLUT NECE
SARA PERFORMANȚEI SPOR
TIVE. Se pare, totuși, că în 
momentul înscrierii golului Iul 
Iordănescu, echipa s-a gîndit și 
la golul lui Vigu...

I se reproșează. pe bună 
dreptate, formației noastre nu 
atît faptul de a fî înscris nu
mai două goluri, cît acela de 
a nu fi creat mai multe ocazii 
clare de gol prin care să se 
demonstreze mal convingător 
diferența de valoare și de ex

TOR IN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI DINAMO" LA CICLISM
toi ta cu cehoslovacul V. Peșek. dună
L a-a numai i Km de rulaj. Fugarii
eu ta au gonit cît au putut, dar plu-
‘cllstă tonul s-a angajat Imediat tatr-o
iclistL pasionantă urmărire. Putin timp
repre- după ieșirea din Ploiești. cel
asoci- doi au fost prinși. La km 90 de
Ruda la plecare. alti sase temerari
aco- s-au desprins de pluton pentru

Sinaia a-șl încerca norocul. Este vorba
ursei. de V. Teodor, N. Savu. M. Ro-
litată. mașcanu (Dinamo). C. Căruțașu

fru- (Metalul Plopeni). V. Radu (Stea-
ecerii ua) și M. Toma (Olimpia). De
r ci- astă dată patru dintre fugari au

eva- reușit ta tentativa lor si au
icanu. Intrat primii în Sinaia, unde au
reună dat bătălia pentru sprintul final.

Victoria a revenit, după cum era 
de așteptat, lui V. Teodor, eare 
a parcurs cei 117 km ta 3 h 00:07 
— medie orară 39 km. 2. N. Sa- 
vu. 3. M. Romașcanu — același 
timp cu învingătorul. L C. Că- 
ruțașu 3 h 00:14, I. V. Iile (Di
namo) 3 h 01M. (. C. Bondu 
(Steaua). 7. A. Bobeică (Metalul 
Plopeni). I. I. Butaru (Dinamo), 
9. T. Drăgan (Olimpia), 1». L Cer
nea (Olimpia) și alții — toti In 
același timp cu V. Die.

Vineri, de la ora 10, se desfă
șoară o etapă de munte pe ruta 
Sinaia—Bran—Sinaia (115 km). 
(Gh. S.j.

iN DISCUȚIE9

„mijlocul* tind spre o stabili
tate reală și de durată ? In 
primul rind, trebuie amintită 
buna selecție a componenților 
celor două compartimente. 
Lung, alături de Grigore, Tili- 
hoi, Agiu. Lucuță, Leac, Chi- 
baia și Hajnal (cărora trebuie 
adăugați, desigur, Bărbulesca, 
Barna, Dănilă, M. Zamfir 
Zahiu) alcătuiesc un grup 
jucători apti a face fată 
succes sarcinilor duble ale 
cului. așa cum pretinde 
balul modern. în al doilea rind, 
este necesar a spune că și ide
ea de joc a echipei, preconizată 
și aplicată de antrenorul C.
Drăgușin — cu accent pe o ma
re circulație a jucătorilor și
balonului in timpul tactic — a 
reprezentat un atu 
tont In al treilea 
să consemnăm și spiritul 
disciplină tactică de care 
dat dovadă mijlocașii și 
dașii, gratie căruia s-a greșit 
mai puțin de obicei in si
tuații grele.

Dar echipa olimpică — ea de
altfel și celelalte loturi 
— a-a rezolvat incă, 
fi de dorit, problema 
spinoasă a atacului 
zis. La Buzău,

de
cu

ale tării 
cum ar 
ații de 

propria- 
antrenorul C. 

Drăgușin a folosit, ea la hochei 
pe gheată, două Unii de îna
intare : Fazekaș — Faniei — 
Vrineeann și FI. Grigore — Ne- 
delen n — G. Rada. Ceva 
matură șl maț eomblnativă 
dovedit prima dintre ele ; 
mobilă și mai îndrăzneață, 
de-a doua. Nici una însă 
fleient de eficace, deși in amin- 
două sint mulți jucători cu ca
litățile necesare „omului do 
gol*. Problema atacului rămîne, 
așadar, deschisă atît ca formu
lă, cit și ca mod de acțiune In 
ansamblu. Rămîne. deci, in sar
cina colectivului de antrenori al 
lotului olimpic să găsească in 
viitorul apropiat Înaintarea 
care să ofere garanția unei re
ale eficacități și care să se în
cadreze in ideea de joc a echi
pei.

periență competițională dintre 
cele două echipe. A plătit un 
tribut mai greu travaliul mai 
mart ca de obicei efectuat In 
faza de apărare de jucătorii lui 
Covaci și Cernăianu ? Tot ce 
este posibil, cunoscută fiind din 
campionatul intern rezistența 
mai scăzută la efort a fotba
liștilor noștri. Cert este însă 
că. în multe momente ale par
tidei, echipa a arătat că nu 
știe incă cum să-și drămuiască 
efortul pentru a-j putea repar
tiza uniform pe întreaga dura
tă a partidei, în sprijină! jo
cului, al unei exprimări ofen
sive mai coerente, mai pericu
loase pentru poarta adversă. 
Pe cit de dar începuseră „tri
colorii* partida (cu pase gîn- 
dite, la firul ierbii, pentru a In
fringe opoziția vi ntului), pe 
atît de confuze au fost după 
aceea unele acțiuni. Principalul 
motiv ? Aceeași veche carență 
— căratul inutil al balonului, 
păstrarea lui mai mult detit 
este necesar în faza de pregătire 
a atacurilor — evidentă și la 
fundași și chiar Ia Iordănescu 
și Bălăci, ambii operind. in 
principal, in zona de mijloc; 
intîrzieri. toate în folosul ad
versarului. căruia 1 s-a înlesnit 
astfel posibilitatea unei replieri 
oportune, a închiderii culoare
lor de acces spre poartă lui 
Staikov. Datorită aceste; pase 
(care ori n-a venit, ori s-a 
produs cu... încetinitorul — este 
același lucru aproape), multe 
starturi ale lui Marea au fost 
inutile, ca dealtfel și demarcă-

La prima a par if ie din acest an

SEMNE ÎNCURAJATOARE ÎN COMPORTAREA
LOTULUI DE TINERET

„Stagiul-Ploiești*, reprezen- 
tînd startul pregătirilor noii 
selecționate de tineret (in ve
derea primului examen inter
național de palmares al anu
lui. meciul de la Odesa, cu re
prezentativa similară a 
U.R.S.S.) s-a încheiat cu utile 
puncte de reper pentru noua ei 
conducere tehnică (C. Simio- 
nescu și V. Kraus). Primul joc 
de verificare a cadeților s-a 
desfășurat sîmbăta trecută, tind 
ei au învins divizionara A 
Petrolul cu 3—2, prin golurile 
marcate de Coraș și Ad. Io
nescu (2). Al doilea, considerat 
testul cel mai concludent, a 
fost, firește, jocul de marți cu 
valoroasa formație maghiară 
Videoton (locul IV in prima 
divizie, participantă la viitoa
rea ediție a Cupei U.E.F.A.), in 
care antrenorii au rulat pe a- 
proape toți jucătorii convoca ți. 
Selecționabilii. cu doar patru 
nume mai vechi ale trecutei 
echipe (Windt, Stanca, Țidea- 
nu și Cămătaru), au început 
eu dreptul drumul lor spre ac
țiunile viitoare, impunindu-se 
(cu precădere în partea a doua 
a partidei) in fata unei echipe 
compuse din jucători experi
mentați și tehnici, care efec
tuează in teren o circulație a- 
mețitoare. „gen-morișcă*. în 
primul rind. poate că ar trebui 
să relevăm că tlnăra noastră e- 
chipă și-a găsit repede busola 
după cele două momente de 
„șoc-psihologic* ale" Întilnirii 
(golurile rapidului Mayer, al 
egalării și al luării conducerii 
de către Videoton pe tabela de 
marcaj). Și aceasta prin reali
zarea de acțiuni energice și nu 
intlmplătoare, in aproximativ 
un sfert de oră, tind a răstur
nat rezultatul in favoarea sa.

Ar fi, credem, prematur ca 
după un singur stagiu de pre
gătire și după un singur meci 
mai solicitant, ca acela cu Vi
deoton, să trecem la caracteri
zări individuale. în mare, con
siderăm că lotul a răspuns la 
capacitatea de efort, a realizat 
o circulație și o viteză crescîn- 
dă de joc în zona de finaliza
re (golurile înscrise și acțiunile 
parate de portarii oaspeților,

- BULGARIA
rile vîrfului central Radu II. Im
plicațiile acestui mod de a ju
ca fotbalul nu sint doar de... 
ordinul golurilor înscrise in
tr-un meci. Ele merg mal de
parte complicind misiunea se
lecționerilor, făcînd neconclu
dente unele încercări de titula
rizare. Și Radu II nu este, de
sigur, singurul exemplu. II 
vom mai vedea pe înaintașul 
piteștean și la următoarele me
ciuri -teste ’ Să sperăm că da. 
Alături și de alți jucători — 
TINERI. DE PERSPECTIVA — 
pe eare Ștefan Covaci e da
tor să-i încerce în primăvara 
aceasta. In așa fel, incit in 
toamnă, la ora partidelor ofi
ciale din preliminariile C.E., să 
poată spune : am făcut totul 
pentru a prezenta in meciurile 
cu Iugoslavia și Spania o echi
pă omogenă, puternică, alcătui
tă din tot ceea ce posedă mai 
bun fotbalul nostru.

ca și unele ratări sint dovada 
unei asemenea atitudini ofen
sive), a evoluat în unele peri
oade chiar foarte bine. Dacă 
nu greșim, pe alocuri s-a ega
lat prestația fostei echipe a a- 
nului 1977, care surclasa Spa
nia la București cu 4—0 în 
C.E. Așadar, destule semne 
încurajatoare pentru viitorul 
noii echipe de tineret, duminică 
în „prim-plan11 cu un coordona
tor cu „stofă" (Vamanu, căre
ia i se recomandă, totuși, un 
mai pronunțat spirit colectiv) 
și un „virf* veritabil în persoa
na lui Cămătaru, mai muncitor, 
mai ambițios și mai dornic ca 
oricînd de a-și achita vechi da
torii. Este o subliniere plăcută 
a noastră, știut fiind că talen
tatului jucător craiovean 1 s-au 
adresat și destule întemeiate 
critici.

La capitolul minusuri unele 
superficialități in faza de ofen
sivă. tind s-a neglijat marcajul 
și dublajul • folosirea in chip 
excesiv — de cele mai multe 
ori defectuos — a pasei deci
sive de mijlocași (în prima re
priză) • lipsa de curaj și a- 
plomb a unor seleeționabili 
(Ignat, Ad. Ionescu și chiar 
Coraș).

Stelkm TRANDAF1RESCU

• ȘTIRI • ȘTIRI •
• LOTUL OLIMPIC — DOUA 

PARTIDE IN EGIPT. Săptămina 
viitoare, lotul olimpic al țării 
noastre va întreprinde un turneu 
de două jocuri în Egipt.
• ESPANOL BARCELONA VA 

FACE UN TURNEU IN TARA 
NOASTRĂ. Cunoscuta formație 
Espanol Barcelona, care activează 
în prima divizie a campionatului 
spaniol, va efectua săptămina vi
itoare un turneu de două meciuri 
în țara noastră. Este posibil ca una 
dintre partide să aibă loc miercuri. 
10 mai, La București, In compania 
lotului reprezentativ.

• ETAPA A 29-a A DIVIZIEI A 
— JOI 18 MAI. Federația de specia
litate a decis modificarea datei 
de disputare a etapei a 29-a a Divi
ziei A. Ea urmează a se desfășura 
joi ÎS mai în loc de miercuri 17 
mai. așa cum fusese stabilit inițial.
• PROGRAMUL JOCURILOR 

DE DIVIZIA A DE DUMINICA 
DIN CAPITALA. Duminică. In 
Capitală, în cadrul etapei e 28-a 
a Diviziei A. sint programate 
două meciuri care se vor disputa 
după următorul program : Sportul 
studențesc — F.C. Olimpia, pe 
Stadionul Republicii și Dinamo — 
F. C. Bihor pe stadionul Dinamo. 
Ambele întflniri vor începe de la 
ora 17, avînd in deschidere parti
dele formațiilor de Juniori.

MECIURI AMICALE
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

U.T.A. 1—0 (1—0). Joc bun, ru 
multe faze la cele două porți. 
aplaudate de cei peste 2 000 de 
spectatori. Singurul gol al meciu
lui a fost marcat de Iuga (min_ 
41). (C. Crețu — coresp.)

DIERNA ORȘOVA — PROTO- 
REMONT KLADOVO (Iugoslavia) 
4—0 (2—0). Golurile au fost mar
cate, în ordine, de Pî^vu (min.
15 și min. so, din penalty), Tițâ 
(min. 37) și iacobescu (min. W)^ 
(L Iacob. coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCF-A — 
STEAUA 1—1 (1—1). Golurile au 
fost Înscrise de C. Nicolae pen
tru liderul seriei a H-a a Diviziei 
B și Ion Ion pentru echipa aflată 
pe primul loc in Divizia A. (P. 
Giornoju, coresp.)

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
UN REMARCABIL SUCCES

c recFict porției pontul Vosile Boocl 
dni Gctati Lo concursul PRONOSPORT 
d— 30 opriK• 1978.

I-jcind pe o varie ntă combmatâ 
25s g a obținut :

— 1 cîștig de categoria I ou 13 re- 
rutote exocte ;

— 11 cfștlguri de categoria a H-a 
cu 12 reruitate exacte.

— 52 de cî șt •guri de categoria a 
Hl-a cu 11 rezultate exacte.

Perseverența și inspirației i-cu adus 
satisfacția cîștigării unui cutotorism 
„Dacia 1300'* fi a unei suite de pre
mii în valoare de 91 422 lei.

Și concursul Pronosport din 7 mol 
a.c.» ai cărui cap de afiș este der- 
byul „PoH" Timișoara — Stea-uo și caro 
beneficiază și de un report de 55.000 
U4, poate furniza surprize care vor 
aduce pcrtfci-panțiior noi și impor
tante ciștiguri.

'ir

PE MICUL ECRAN

Tragerea Loto de astăzi va avea 
loc Ta Cosa de Cultura a sectorului 
2 din str. Mihai Entinesou nr. 89, ia 
ora 17.

W
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 28 APRILIE 1978

Categoria 1 : 2 variante 25% — 
autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 
2,75 a 33.599 lei ; cat. 3 : 13,50 a 
6.844 lei ; cat. 4 : 40,50 a 2.281 led ; 
cat. 5 : 149,00 a 620 lei ; cat. 6 : 
303,00 a 300 lei ; cat. X ; 1.520,00 
a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 397.604 
lei.

Autoturismele Dacia 1300 de la 
categoria 1, jucate 25%, au reve
nit pârtiei pa nților AUREL PUIA 
din Baia Mare și TUDOR AN- 
GHEL din București.

ora 15VINERI 5 MAL
C.M. hochei, grupa A. Ceho
slovacia — Canada 
înregistrat de la Praga ; co
mentator — Călin Antones
cu) : era 22 (programul II) : 
Telerama sport (emisiune de 
Dumitru Tănăsescu).

SÎMBATA. fi MAI. ora 15 : 
C.M. hochei (rezumatul me
ciului Suedia — U.R.S.S.) ;
ora 15,30 : Box și tenis pe 
glob ; ora 16 : Fotbal, selec- 
tiuni din finala .Cupei cupe
lor44, Anderlecht — Austria 
Viena (comentator ; Cristian 

< Topescu).
DUMINICA 7 MAL ora 15 s 

g C.M. hochei (rezumatele me-

$

$

(rezumat
ciurilor U.R.S.S. — Cehoslo- 
vacia și Canada — Suedia) ; 
ora 15,30 : în direct de la
Monte Carto, start în cursa 
automobilistică .Marele Pre
miu Monaco44 pentru Campio
natul Mondial ai pilotiior de 
formula I (comentator : An
drei Bacalu) ; ora 18 : Fotbal, 
Politehnica Timișoara — Stea
ua (repriza a Il-a : comenta
tor — Mircea Ionescu) ; ora 
12.50 î Ultimele ture si sosi
rea în cursa automobilistică 
de la Monte Carlo.

MARȚI 9 MAI. Ora 17 
hochei (rezumatele meciuri
lor Cehoslovacia — Suedia și 
U.R.S.S. — Canada).

C.M.



STEAUA SI UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
CONDUC ÎN CAMPIONATELE DE HANDBAL

Etapa intermediară de ieri a 
Diviziilor A de handbal a adus 
pe STEAUA „solistă- în fruntea 
clasamentului masculin (un 
punct avans asupra lui Dinamo 
București) și a menținut șefia 
autoritară a UNIVERSITĂȚII TI
MISOARA 
ninfi).

și a menținut __se£ia

(în competiția femi-

FEMININ
VICTORIE CLARA. Deși a în- 

tîlnit o adversară redutabilă, e- 
chipa clujeană a obținut o vic
torie clară (Universitatea Cluj- 
Napoca — Hidrotehnica Constan
ța 17—13) datorită îndeosebi pre
ciziei aruncărilor la poartă. Prin
cipale realizatoare : Pasc 6 (,.U“) 
și Frîncu 7 (Hidrotehnica). Au 
arbitrat bine D. Căpățină si T. 
Șchiopu (Timișoara). (M. RADU
— coresp.).

„RECITAL CEAVDARIDIS*.
I.E.F.S. a întrecut pe Mureșul 
(14—12) și meritul principal îl are 
Sucătoarea A. Ceavdaridis. care
— pur și simplu — a tras în- 

• treaga echipă spre victorie. Au
marcat : Ceavdaridis 10. Boși 2. 
Lăcustă 1 și Grecu 1 — pentru 
I.E.F.S.. Szollossi 5, Dor&o 3. Du
da? 2. Pereș 1, Bărbat 1 — pen
tru Mureșul. Au condus bine 
R. Iamandi si Tr. Ene (Buzău).

FIECARE ECHIPA A DOMINAT 
CÎTE O REPRIZA. întîlnirea din
tre Rapid și Universitatea Bucu
rești părea la început la discre
ția studentelor. Revenirea rapi- 
distelor din Dartea a doua a jo
cului a echilibrat forțele și a 
adus egalitate (14—14) pe tabela 
de marcaj. Au înscris : Ditoiu 2, 
Stănișel 2. Răducu 2. Weber 2, 
Iagăru 2, Mălai 2 si Alexandrescu 
2 — pentru Rapid. Sandu 7, 
Furcoi 2. Andronache 2. Baza- 
rinca 2 și Răducanu 1 — pentru 
Universitatea. Au arbitrat bine 
C. Cristea si Gh. Dumitrescu 
(Constanta).

PROGRESUL IN ASCENDENȚA 
DE FORMA. Și meciul de asea
ră. pe care Progresul l-a cîstigat 
în fata Confecției (11—9). dove
dește ascendenta de formă a 
echipei din str. Dr. Staicovici. 
Au marcat : Grigoraș 3. Sere- 
diuc 2, Vasile 2, Crișu 1 și Bi- 
diac 1 — pentru Confecția. Bu
tan 3. Popa 3, Achim 2. Stroe 2 
și Biro 1 — pentru Progresul. Au 
arbitrat bine V. Sidea și Gh. Dumi
trescu (BUC ). (Ion GAVRILESCU)

MASCULIN
DERBYUL S-A ÎNCHEIAT NE- 

DECIS. Peste 3 000 de spectatori 
au asistat la derbyul etapei, me
ciul dintre H.C. Minaur șl Di
namo București. Partida s-a în
cheiat Ia egalitate — 17—17 —,

deși fiecare dintre formații a 
fost aproape de victorie. Dina- 
movlștil au condus la Început, 
Iar băimărenil spre sfîrșit. Pă
cat că arbitrajul cuplului ploieș
tean D. Purică — V. Erhan nu 
s-a situat la nivelul acestei dis
pute... Principalii marcatori : 
Palko 5, Panțiru 4, Boroș 3, M. 
Voinea 3 — pentru H.C. Minaur 
și Durău 6, Cozma 5, Lieu 2 și 
Tase 2 — pentru Dinamo Bucu
rești. (V. SASARANU — coresp.).

STEAUA SE MENȚINE NEÎN
VINSA. întîlnirea de la Bacău, 
dintre Știința și Steaua (rezul
tat final : 15—17), putea furniza 
surpriza zilei. Localnicii au tre
cut pe lingă o mare victorie, că
reia i s-au opus experiența cam
pionilor și ineficacitatea gazde
lor în finalul meciului. Au în
scris : Deacu 7. Hornea 6, Bal- 
can 1 șl Mureșan 1 — pentru 
Știința, Drăgănlță 7, Klcsid î. 
Stincă 2, Gațu 2, Blrtalan L 
Voina 1, Tudosie 1, Cheli 1 — 
pentru Steaua. Corect arbitrajul 
brașovenilor Gh. I.ungu — L 
Boschner. (S. NENITA — coresp.).

CLUJENII AU RAMAS TOT CU 
ZERO PUNCTE... Deși au onus o 
dirză rezistență gazdelor, cluje
nii n-au reușit să spargă ghea
ța : C.S.M. Borzești — Universi
tatea CIuj-Napoca 15—13. Au în
scris : Arsene 5, Blaș 4, A. Ber- 
becaru 3, G. Berbecaru 2, Badea 
1 — pentru C.S.M.. Dan 6,
Avram 5 și Sobek 2 — pentru 
Universitatea. Corect arbitrajul 
cuplului bucureștean M. Marin — 
șt. Șerban. (GH. GRUNZU— 
coresp.).

TIMIȘORENII S-AU DETAȘAT 
1N PRIMA REPRIZA. tntnnlrea 
dintre Politehnica Timișoara șl 
Dinamo Brașov (17—14) a oferit 
un joc aspru, adesea dur. Stu
denții au mvins grație avantaju
lui pe care șl l-au creat in pri
ma repriză (min. ÎS : 7—2). Au 
marcat : Cristian 5, Feher 4, Gu- 
nesch 3, Țlmpu 3 șl Voicu 2 — 
pentru gazde, Nicolescn 4, Sch
midt 2, Bota 2, Chicomban 2, 
Mintiei 2, Messmer 1 șl Nedici 
1 — pentru oaspeți. Au condus 
bine Th. Curele» și S. Păun eseu 
(București). (C. CREȚU — 
coresp.).

GAZDELE AU EGALAT IN 
ULTIMA SECUNDA ! Relonul 
Săvlnesti — Gloria Arad (IS—ÎS). 
Joc foarte disputat, dramatic 
chiar. Gazdele au reușit egala- 
rea in ultima secundă de joc. 
Principalii realizatori : Zamfir 4 
(Relonul), Burger 4, Kolleth 4 
șl Enea 4 (Gloria). Au arbitrat 
bine C. Drăgan și C. Gherghlșan 
(Iași). (N. MARCU—coresp.).

REZULTATE TEHNICE
FEMININ (etapa a X-a)

> Universitatea Timișoara — Constructorul Timișoara 15—9
(9—4) ; Universitatea CluJ-Napoca — Hidrotehnica Constanța
17— 13 (11—8) ; I.E.F.S. — Mureșul Tg. Mureș 14—12 (9—€);
Confecția — Progresul 9—11 (5—4) ; Rapid — Universitatea Bucu- 
rești 14—14 (7—9).

MASCULIN (etapa a Vl-a)
C.S.M. Borzești — Universitatea Cluj-Napoca 15—13 (9—S) ; 

Politehnica Timișoara — Dinamo Brașov 17—14 (1^—7) ; Știința 
Bacău — Steaua 15—17 (8—9) ; Relonul Săvinești — Gloria Arad
18— 18 (9—10) ; H.C. Minaur Baia Mare — Dinamo București

<5 17—17 (10—9).

SPORTIVI DIN 17 TÂRÎ iau startul
LA C.E. DE LUPTE LIBERE DE LA SOFIA

SOFIA, 4 (prin telex). Vineri 
dimineața, în sala „Festivalna" 
din capitala Bulgariei va 
răsuna gongul inaugural al 
campionatelor europene d3 
lupte libere. Inițial, întreceri
le fuseseră programate în sa
la „Universiada", dar numeroa
sele solicitări de bilete i-au de-

AZI, LA HELSINKI 
ÎNCEP C.E. DE JUDO

La Ice-Hall din Helsinki se 
vor desfășura, incepind de as
tăzi, cele mai importante în
treceri de judo ale anului — 
Campionatele europene. Și-au 
anunțat participarea concu- 
renți din aproape 30 de țări, 
printre care Anglia, Belgia, 
Cehoslovacia, R, D. Germană, 
R.F. Germania, Franța, Iugo
slavia. Polonia, Olanda și 
U.R.S.S. ai căror reprezentanți 
au dominat ultimele ediții ale 
competiției continentale. Printre 
participanți se află, începînd de 
aseară, și sportivii din lotul 
reprezentativ al țării noastre : 
Arpad Szabo (cat. superușoară), 
Constantin Nicolae (semiușoa- 
ră), Cornel Roman (ușoară), 
Toma Mihalache (semimijlocie), 
Costel Năftică (mijlocie), Pavel 
Drăgoi (semigrea) și Ion Ar- 
senoiu (grea), ultimii trei fiind 
debutanți. Pînă acum, cele mai 
bune rezultate ale sportivilor 
români au fost obținute anul tre
cut la C.E. de la Ludwigshafen 
(R.F. Germania) — o medalie 
de bronz (A. Szabo la cat. su
perușoară) șl o alta tot de 
bronz în întrecerile pe echipe.

în vederea întrecerilor de la 
Helsinki, reprezentanții noștri 
au făcut intense pregătiri, par- 
ticipînd șl la cîteva turnee in
ternaționale. O bună impresie 
au lăsat A. Szabo (locul I Ia 
Sofia, Potsdam și Novi Sad — 
la campionatele balcanice) și 
M. Toma (învingător în fața 
campionului european, polone
zul A. Adamczik. la turneul 
Ungariei, desfășurat la Pecs. si 
cîștigâtor al titlului balcanic).

Lotul țării noastre este 
însoțit de Anton Muram, 
secretar al F.R.J., și de 
antrenorii Sabin Lucea și Au- 
reliu Barbu. Azi își vor dispu
ta intîietatea concurenții de 
la categoriile mijlocie, semigrea 

Iși grea, miine cei de la semi- 
ușoară, ușoară și semimijiocie, 
iar duminică .^uperușorii" și cei 
înscriși la open.

terminat pe organizatori să le 
transfere la ..Festivalna*, o sa
lă mult mai mare care poate 
găzdui peste 4000 de specta
tori.

La competiția de la Sofia vor 
concura luptători din 1T țâri, 
multe dintre ele cu o frumoe- 
să tradiție in acest sport, care 
s-au prezentat aici cu echipe 
complete. Cum este și firesc, 
printre coaeurenți se află și 
numeroși sportivi in ale căror 
cărți de vizită sint înscrise per
formanțe de prestigiu. Dintre 
luptătorii sovietici se detașează 
L. Tediațvilj (100 kg), campion 
olimpic la ultimele două ediții, 
de patru ori campion mondial 
și de două ori european la ca
tegoriile 82 kg sau 90 kg. Din 
același lot rețin atenția și P. 
Marta, campionul continental 
al cat 74 kg. L. Gaidarbekov 
(68 kg) și B. Bigaev (-f-100 kg), 
medaliați la mai multe compe
tiții de amploare. în echipa 
Bulgariei, mult întinerită, cel 
mai valoros concurent este 
campionul european al celei

mai miq categorii (43 kg) 5. 
Staisnav. Din celelalte lotori 
sim așteptate eu interes evo
luțiile curxiscuților lupti’.on H.

IM kg. A. Seger (R.F. Germa
nia) 32 kg. D. Karabia (Ceho
slovacia). ciștigătorul medaliei 
de aur la 74 kg — CL. e±-.ia 
1976. M. Gnelu (Turcia) 199 kg 
și J. Balls (Ungaria) +100 kg.

Sportivii români. scad 
miercuri dimineață, așteaptă _ eu 
încredere începerea întrecerilor. 
Ei au efectuat miercuri dupâ- 
amiază un antrenament intens, 
iar joi dimineața, un altul mai 
ușor. Cu toții s-au încadrat din 
timp in limitele categoriilor lor 
de greutate, astfel incit n-au 
fost nevoiți să folosească sauna, 
în puținele ore dinaintea intră
rii pe cele trei saltele de con
curs, ei sint preocupați doar de 
un singur amănunt — dar deo
sebit de important pentru ei — 
tragerile la sorți, care vor avea 
loc înaintea startului.

Costin CHIRIAC

De simbătă, la Belgrad, C. M. de box

SIMION CUTOV IȘI POATE REÎNTlLNI 
ÎNVINȘII: A. ALDAMA Șl V. LVOV O trecere In revistă a favoriților

APLAUZE PENTRU NADIA COMĂNECI Șl CELELALTE GIMNASTE
(Urmare din -gag. 1)

asemenea, și celelalte compo
nente ale selecționatei noas
tre, îndeosebi Marilena Neacșu 
gi Dumitrița Turner, care au 
confirmat forma deosebită ară
tată la recentele „Internaționa
le" de la Bacău.

Concursul a început cu pa
ralele și nu cu birnă. cum se 
obișnuiește, pentru a oferi te
leviziunii la o anumită oră a- 
parate de mai mare interes. 
Gimnastele noastre au dominat 
net aparatul : Nadia 9.90. Neac- 
șu 9,75, Turner 9.65. Valentini 
9,60. Dunca 9.55, Oancea 9.55. 
La birnă. Nadia a amintit tu
turor de evoluția ei de la Fo- 
rum-ul din Montreal, obligind

brigada să acorde nota maxi
mă. Deci, primul 10 din acest 
an pentru Nadia Comăneci, pe 
care publicul l-a salutat cu ro
pote de aplauze. Neacșu s-a 
situat din nou pe locul al doi
lea (9.80). urmată de Turner 
(9,70), Savu și Bratu (9,55). Pe 
locul șase. Valentini — 9,50. A- 
bia se stinseseră aplauzele la 
birnă. cînd spectatorii au avut 
din nou ocazia să vadă • evo
luție de 10. Bineînțeles, toi 
din partea Nadiei, de această 
dată. Ia sol. Aplauzele au ră
sunat cu putere in întreaga 
sală. Pe celelalte locuri la a- 
cest aparat : Marilena Neacșu 
și Carmen Savu — 9.80. Dumi
trița Turner — 9,75. Angela 
Bratu 9,70, Passio 9,70. Ultima

probă — săriturile. Gimnaste
le noastre au fost, desigur, 
la înălțime șl la acest aparat : 
Nadia 9,90, Neacșu și Turner 
9,80, Savu 9,60, Bratu și Passio 
9,55.

După prima zi, in care s-au 
desfășurat exercițiile impuse, 
reprezentativa României con
duce confortabil cu 194,70 punc
te, față de 189,55 ale gazdelor. 
La individual compus : Nadia 
Comăneci 39,80, Marilena Neac
șu 39,15. Dumitrița Turner 
38.90. Carmen Savu și Cateri
na Passio 38,30. Monica Valenti
ni 38.20. Rodi ca Dunca și Mi- 
rela Oancea 38,05, Angela Bra
tu 37.70.

Vineri după-amiazâ sînt pro
gramate exercițiile liber alese.

Cu patru ani in urmă, la Ha
vana, la debutul campionatelor 
mondiale de box, echipa Româ
niei (completă) a recoltat două 
medalii de argint (prin Simion 
Cuțov $i Alee Năstac) si una 
de bronz (prin Constantin Gru- 
escu). De astă dată, la a doua 
ediție a competiției, la Bel
grad, nu mai este prezent din 
formația de atunci decît Simion 
Cuțov (deși, cu un efort de dis
ciplină si un surplus de oste
neală la antrenamente, ar fi pu
tut fi și Remus Cozma, Sandu 
Tîrîlă sau Costică Dafinoiu !).

Din cei 44 de medaliați de 
atunci, nu știm dacă vor apă
rea pe foile de concurs mai 
mult de 10—12 ! Trecerea in re
vistă a listelor de Înscrieri ne 
îngăduie oarecari aprecieri, eva
luarea șanselor, dar prea puțin 
prevederi garantate. La capete
le categoriilor, la SEMIMUSCĂ 
și GREA, prezența titularilor 
Jorge Hernandez șl Teofiio 
Stevenson ar putea oferi solu
ții. dacă nu cumva va opera 
vîrsta (ambii au 26 de ani) sau 
dacă nu cumva și de astă dată 
Igor Vîsoțkl 11 va întrece (pen
tru a treia oară) pe celebrul 
campion cubanez. La a- 
ceste categorii, Marcel Con
stantin și Ion Cernat mai 
ales (băieți de nici 20 ani 
împliniți) au șanse puține. în- 
tr-una din cele mai populate 
categorii (UȘOARĂ), un cvar
tet în care Simion Cuțov ar 
putea reîntîlni doi dintre învin
șii săi (Andres Aldama si Valeri 
Lvov), precum și pe învinsul 
fratelui său Calistrat la prima 
ediție a campionatelor mondia
le. Bogdan Gajda. Adolfo Horta 
este favoritul normal la cat. 
COCOȘ, dar americanul Jackie 
Beard și „europenii* Ștefan 
Forster și Teodor Dinu i-ar pu
tea încurca socotelile. La fel,

Henryk Srednicki este liderul 
cat. MUSCA, dar chiar și Fa- 
redin Ibraim (ceva mai dinamic 
în ring) ar putea emite pre
tenții. Cat. SEMIUȘOARĂ stă 
sub semnul localnicului Ațe 
Rusevski — dar un Florian Li- 
vadaru în bună formă fizică se 
poate înscrie printre outsideri. 
SEMIMIJLOCIE, categorie dură, 
în care răzbește numai cine va 
sta bine pe picioare ; campionul 
olimpic Jochen Bachfeid și a- 
mericanul Roger Leonard sint 
favoriți, dar Ion Vladimir poate 
face față cu demnitate. Favo- 
riții firești (și candidații români) 
la celelalte categorii sînt ur
mătorii : PANĂ — Viktor Riba
kov (Viorel Ioana). MIJLOCIE 
MICA — Jerzy Rybicki (Ion 
Miron), MIJLOCIE — Slobodan 
Kacear (Valentin Siîaghi) si SE
MIGREA — Sixto Soria (Costi
că Chiracu).

Odată cu imperfecțiunea jus
tificată a acestor pronosticuri, 
să acceptăm că pe ringul de la 
Belgrad — în condițiile grele 
ale unul campionat mondial — 
vor avea cîștlg de cauză doar 
cei foarte dotați și foarte bine 
pregătiți, aflați în condiție fi
zică și tehnică maximă.

Victor BĂNCIULESCU

TELEX
ATLETISM • La concursul de La 

Pari», polonezul Kozakiewicz a cîști- 
gat probe de prăjina cu 5,50 m.

BASCHET o La Brno, în meci o- 
mi cal feminin : Cehoslovacia —
U.R.S.S. 68-96 (29-53).

CICLISM • Campionatul orașului 
Zurich a revenit vest-germanului De- 
trich Thurau, care l-a învins la 
sprint pe italianul Francesco Moser 
(265.500 km în 6h 42:20).

I

• BRAZILIA S-A ÎNTORS ACASĂ și 
a adunat 140 000 de spectatori pe „Mara- 
cana". Suporterii au venit, nu atît pen
tru a-i revedea pe bătrînii incași din 
Peru, cit pentru a jubila in fa
ța echipei care a învins R.F. Ger
mania la Hamburg. Brazilia are astăzi 
o medie de 25 de ani și jumătate. Dacă 
nu va juca Rivelino (32 de ani) s-ar pu
tea ca Brazilia „Mundialului* să aibă o 
medie de 24 de ani și jumătate. Iată 
deci că un „jucător obscur* (actualul 
antrenor Coutinho) a reușit o frumoasă 
performanță, deși s-a cerut în Parla
mentul brazilian înlocuirea lui. Rămîne 
de văzut acum dacă Coutinho va fi la 
conducerea tehnică și în zilele „Mundia
lului* de la Buenos Aires. Vă aduceți 
aminte, poate, că echipa pentru Mexic 
a fost pregătită de cronicarul Saldanha, 
pentru ca laurii să-i culeagă, în cele din 
urmă, fosta extremă falsă Zagalo Fot
balul rămine tara tuturor posibilităților. 
• HOCHEIȘTII CANADIENI, după ce 
au făcut figură de conchistadori în pri
mele jocuri amicale în Europa, au reușit 
să piardă în fața... Finlandei. Ia ora cînd 
scriem aceste rinduri, meciul Canada — 
Cehoslovacia nu s-a disputat, dar — con
form uzanței — orice rezultat este posi
bil. Se confirmă, încă o dată, ideea că

echipa Canadei este o sumă aritmetică 
de personalități care refuză să găsească 
cel mai mic numitor comun. • CAMPIO
NATUL DE FOTBAL VEST-GERMAN o- 
feră globului două rezultate demne de un 
campionat județean : Borussia Monchen- 
gladbach — Borussia Dortmund 12—0 și 
F.C. St. Pauli — F.C. Koln 0—5, ambele 
învingătoare partidpind Ia licitația golu
rilor în vederea cuceririi titlului. Dacă 
Borussia ar fi ciștigat cu 16—0. ea ar fi

intrat in posesia titlului. Se pare 
că echipa lui Vogts a subapreciat eficaci
tatea de circumstanță a echipei lui Flohe, 
în fața celor de la St. Pauli. Pasiunile 
în fotbal continuă să facă, după cum se 
vede, ravagii jr) toată lumea. © NÂSTA- 
SE LA DALLAS, în primii 8 ai turneului 
final W.C.T. Veșnicii lui suporteri, prin
tre care ne numărăm și noi, iși amin
tesc cu nostalgie de zilele în care Rami
rez (primul său adversar la Dallas) era loan CHIRILA

surclasat pe orice teren. Un antrenor ro
mân (mai puțin nostalgic) afirmă, cu lu
ciditate, că Năstase a pierdut 10—15 la 
sută din viteza tinereții sale. Ceea ce ex
plică totul sau aproape totul. Noi însă 
continuăm să sperăm, păstrînd, cu su
biectivism. doar amintirea recentă a vic
toriei asupra lui Vilas, după care comen
tatorii ^spanioli i-au făcut lui Năstase 
elogii demne de un El Cordobes. • AN- 
DERLECHT A CÎȘTIGAT CUPA CU
PELOR. Cu puțin noroc. Universitatea 
Craiova. învinsă „în careul de pedeapsă* 
de Dinamo Moscova, ar fi putut juca 
această finală. Dar, pentru că in toate 
există o compensație, această posibilă fi
nală ar fi aminat încă o dată afirmarea 
lui Ștefânescu. cel mai bun jucător ro
mân în partida cu Bulgaria. • RUG- 
BYȘTII ENGLEZI AU VENIT LA BUCU
REȘTI, după mulți ani de absență. în 
amintirea cronicarilor stăruie frumoasele 
demonstrații făcute cîndva de Harlequins 
sau selecționata Londrei. Rugbyul englez 
și-a păstrat rigorile și frumusețea clasi
că, dar a demonstrat că este sensibil la 
tot ceea ce este nou. Formidabila aripă 
Demming a adus o pată de culoare dem
nă de un Eusebio al fotbalului.

FOTBAL • In meci amical, la 
Buenos Aires : Argentina — Uruguay 
3-0 (1—0). Au marcat : Lugue, Ardi- 
les și Alonso lată formația aliniatâ 
de selecționata argentinionă : Fillot 
— Olguin Luis Galvan, Passareila, 
Tarantini, Ardiles, Gallego, Valenc a 
(Alonso), Houseman, Lugue (Oviedo), 
Ortiz (Bertoni)

HOCHEI a In C.M. (Grupa A) t 
R. D. Germană — Finlanda 4—3 (1—1 
2—1, 1—1) I U.R.S.S. — Suedia 6-1 
(2-0, 1-O. 3—1). tn clasamen-t cors-
duce, neinv:nsă, echipa Uniunii So
vietice, cu 10 p, din 5 meciuri.

PENTATLON MODERN « Concursul 
de la Warendorf (R.F.G.) a fosț cîș- 
tigat de Tibor Marasco (Ungaria), 
cu 5531 p, urmat de coechipierul său 
Tomas Szombathely — 5526 p — si 
Axei Stamann (R.F.G.) — 5452 p. in 
clasamentul pe echipe : 1. R. F.
Germania - 21002 p, 2. U.R.S.S. — 
20795 p, 3. Ungaria - 20710 p.

ȘAH • In runda a 2-a a turneului 
de la Zamardi (Ungaria), maestrul 
român luliu Szabo a remizat cu po
lonezul Bielczyk. In clasament conduc 
Portîsch, Bielczyk și Mehring (R.D.G.) 
cu cite iVs p.

TENIS a La Kansas City (Missouri) 
ou început întrecerile din cadrul tur
neului final WCT, la dublu : Smith, 
Lutz — Leonard, Machette .7—6, 7—6 : 
Higueras, Peccl — Barazzutll, Zugo- 
relli 5-7, 6-3, 6-1.


