
Ziua Independenței și Ziua Victoriei

EROICE PAGINI DE ISTORIE 
SCRISE CU SlNGELE POPORULUI
Retrăim în această zi de 9 mai cu toată puterea sufletului 

și cu înaltă mîndrie patriotică două mari evenimente isto
rice. Două ’evenimente situate, printr-o fericită coinci

dență, ta aceeași zi. Ia distanță de aproape șapte decenii. 
Amîndouă, înscrise cu litere de foc și stage, de-a pururi dăi- 
nuitoare, în istoria României șl păstrate cu venerație ta ini
mile și conștiințele noastre. Două evenimente î 
contopesc visurile șl < . ' . .
jertfele, truda și lupta unui popor greu încercat in milenara-i 
existență. Amîndouă au însemnat pentru România temelii 
trainice ale istoriei sale modeme. Zidire și rezidire. Ecoul de 
dincolo de secol : „Sîntem o națiune liberă, independentă !*, 
ecou care a vibrat în piepturile tuturor românilor, hotărîți să 
înlăture pentru totdeauna asuprirea otomană, avea să capete 
noi și puternice rezonanțe 68 de ani mai tirziu, in 1945, tot la 
9 mai — Ziua Victoriei — cînd se prăbușea, zdrobit defini
tiv, vrăjmașul hitlerist care atentase la libertatea popoarelor.

Scump, foarte scump a plătit poporul român, de-a lungul 
istoriei, libertatea și independența sa. Cu jertfe și sacrificii 
fără număr, cu stagele tinăr al celor mai buni fii ai săi, 
chemați de la coamele plugului sau din uzină sub flamura 
țării. Dar jertfele n-au fost zadarnice. Prin ele s-a înălțat 
și a înflorit România, prin ele șl-a cîștigat poporul nostru un 
loc demn în rîndul popoarelor lumii, edificînd astăzi, sub con
ducerea Partidului Comunist, societatea nouă, socialistă, stă- 
pin pe propriile destine. „Greutățile prin care a trecut po
porul român, adversitățile pe care le-a înfruntat, precum 
și victoriile pe care le-a cucerit în momentele de răscruce 
ale existenței sale — spunea secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ccaușescu, la sărbătorirea Centenarului 
Independenței de stat a României — demonstrează in mod 
incontestabil că un popor botărit să-și apere glia, libertatea 
și neatârnarea, decis să nu precupețească nlmie pentru a-și 
afirma drepturile inalienabile, pentru ași cuceri un loc 
demn sub soare, nu poate fi infrtai șl tagenunchiat de ni
meni și de nimic, niciodată !*.

Evoctad cu venerație și mîndrie patriotică glorioasele eve
nimente de la 9 mal — evenimente cu adinei semnificații in 
devenirea țării — poporul român aduce astăzi prinosul de 
recunoștință față de faptele ilustre ale Înaintașilor care nu 
și-au precupețit viața pentru libertatea și independența pa
triei, pentru o lume a păcii, a înțelegerii și colaborării pe 
baza principiilor deplinei egalități între state.

Cinstind ziua de 9 mai, împreună cu toți cei ce trăiesc și 
muncesc pe pămîntul României, tineretul sportiv al țării 
aduce un vibrant omagiu celor ce au scris cu singe aceste 
pagini luminoase ale istoriei neamului, dedicînd zile! de 9 
mai numeroase întreceri ta cadrul competiției naționale cu 
nume de simbol, „Daciada”. Totodată, pe meridianele înmii, 
unde participă la competiții internaționale, sportivii noștri se 
fac mesagerii dorinței de pace și prietenie pe care o nutrește 
poporul român, făuritor al unei vieți noi, al unei istorii 
noi, socialiste.
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Succes total al calaclștilor și egoiștilor români Ia Pancearevo

„START LANSAT" AL FLOTILEI NOASTRE
SPRE CAMPIONATELE MONDIALE

întâmplarea a făcut, desigur, 
ca lacul Pancearevo, din apro
pierea capitalei Bulgariei, care 
găzduire ultima evoluție a ca- 
iadștilor șl car. oiști.’or români 
din sezonul internațional 1977, 
să Re, totodată, și punctul de 
plecare al flotilei noastre ta 
noul an competițional. Aminti
rile plăcute din vara trecută, 
cind sportivii români »n înche
iat campionatele mondiale cu 
unul dintre cele mal frumoase 
bilanțuri din istoria participă
rii lor la competiția supremă, 
au fost, așadar, completate de 
o victorie totală, absolută, la 
această a treia ediție a Cam
pionatului Balcanic, perfor
manță neobișnuită ta regatele 
internaționale, chiar și pentru 
o echipă de valoarea celei ro
mânești. Intr-adevăr, dacă la 
edițiile precedente, ta 1716 la 
Belgrad șl ta 1977 la Snagerv, 
caiaciștii și canoiștii noștri ce
daseră cdte o probă, de această 
dată el s-au impus autoritar 
ta cele 13 probe ale concursu
lui, cucerind toate titlurile de 
campioni balcanici: TOȚI CEI

Ivaa Patzaichin ți-a adăugat inci două victorii la impresionaniu-i 
palmarețr

Ieri, pe aeroportul international Otopeni

APLAUZE PENTRU LUPTĂTORII NOȘTRI 
MEDALIAȚI LA EUROPENE’

Luni dimineața, la numai 15 
ore după ultima festivitate de 
premiere desfășurată ta sala 
„Festivalna" din Sofia, odată 
cu încheierea campionatelor eu
ropene de lupte libere, repre
zentanții țării noastre la com
petiția continentală s-au îna
poiat în țară. Pe aeroportul in
ternațional' Otopeni, luptătorii 
și tehnicienii noștri au fost aș
teptați și întîmpinați cu multă 
căldură de numeroși activiști ai 
mișcării sportive, antrenori, co
legi, rude, prieteni, care i-au a- 
plaudat pentru frumoasele lor 
performanțe. Membrii echipei 
clasate pe locul 3 în Europa, 
în componența căreia se aflau 
cinci medaliați ai competiției 
continentale (Gh. Rașovan, A. 
Neagu, M.. Pîrcălabu, T. Sere- 
gely, V. Pușcașu s-au aflat, 
firesc, și ta atenția noastră, a 
gazetarilor, dornici să aflăm 
impresia lor.

Primul pe care l-am întîlnit 
ă fost tînărul antrenor al lo
tului, fostul internațional din 
anii trecuți, Vasile Iorga. „Cum 
a fost Vasile ?“ „Mult mai greu 
decît atunci cînd eram sportiv, 
ne-a răspuns acesta. Cînd lup
tam eu, trebuia să mă preocup 
numai de problemele mele. 
Acum, de întreaga echipă. Și 
îmi pare nespus de rău că 
n-am adus acasă șl o medalie 
de aur. Neagu a fost foarte a-' 
proape de primul Ioc*.

Următorul dialog l-am pur
tat, în mod firesc, cu studen-

Delegația luptătorilor noștri la 
Otopeni

înapoierea in țări, pe aeroportul 
Foto : Drago? NEAGU

tul ieșean Aurel Neaga, meda
liat cu argint la prima sa par
ticipare la campionatele euro
pene.

— Știm că puteai să devii 
campion european. Ce s-a 
timplat de nu ai reușit ?

— Cînd m-am întîlnit cu 
vieticul Ibrahimov (n.n. 
care a cîștigat titlul) eram abia 
la începutul concursului. Știam 
că sînt bine pregătit, dar nu 
mă credeam capabil de o mare 
performanță. In repriza a doua, 
îl conduceam la puncte cu 4—3 
și perspectiva unei mari vic-

in-

ao- 
cel

torii m-a intimidat. Un singur 
moment am greșit și Ibrahi- 
mov mi-a făcut un „rebur* la 
coapsă, trecindu-mă prin „pod*. 
Spre surprinderea mea, arbi
trii i-au acordat tușul. Nu 
m-am descurajat. Dimpotrivă, 
mi-am dat seama că pot mult 
mai mult. în continuare, am 
cîștigat toate meciurile. Eu stat 
mulțumit de rezultat și fericit 
să constat că potențialul meu 
de luptă este destul de mare. 
Pe viitor mă voi pregăti și mai 
temeinic și sper să nu mai 
greșesc. (M. Tr.).

I Către centrul comunei ve
neau oameni din toate 
direcțiile. Unii purtau 

costume, alții frumoase straie 
naționale, iar mulți copii a- 
veau pe ei treninguri. Cei mai 
vîrstnici s-au urcat în cîteva 
„Dacii", pornind către o lo
calitate învecinată, unde aveau 
să ia parte la una dintre eta
pele Festivalului național „Cîn- 
tarea României". ’ " "

Pașii — căci în ______ ______
tate rurală din județul Buzău 
ne aflam — au —rr rit?™ 
sute de băieți și fete. Locul lor 
de întîlnire — după cum am 
putut afla citind cîteva anun- 
țuri afișate la loc vizibil — 

i] erau stadionul și baza sportivă

Dar la Vadu 
această locali-

rămas cîteva

a școlii generale. La aceasta pe terenul de handbal cu mult
din urmă am poposit și noi. înainte de Începerea meciurilor.
Ștefan Chijer din clasa a Chijer ne spune : „Sîntem

Duminică, In localități din județul Buzău

UNII AU FOST CONCURENȚE ALȚII- 
SPECTATORI Șl ÎMPREUNĂ AU PETRECUT 

0 FRUMOASĂ ZI DE „DACIADĂ"TI

VIII-a A, Gheorghe Zabă din- gazda 
tr-a VIII-a B, Ion Stanciu și 
încă mulți alți elevi veniseră

18 SPORTIVI ROMÂNI CARE 
AU LUAT STARTUL LA PAN
CEAREVO SE ÎNTORC LA 
BUCUREȘTI CU CEL PUȚIN 
O MEDALIE DE AUR !

Consemnată ca atare, perfor
manța lor impune cîteva pre
cizări fa privința adversarilor 
întâlniți șl a condițiilor de În
trecere. Este adevărat, ta an
samblu, echipele Bulgariei și 
Iugoslaviei nu reprezintă forțe 
de prima mărime, dar In com
ponența lor figurează cîteva in
dividualități remarcabile : ca- 
noiștii Ljubek (Iugoslavia) — 
campion olimpic la C1 ■— 1 000 
m — și Lubenov (Bulgaria), e- 
chipajul de caiac 4 fete al Bul
gariei, campion mondial in anul 
trecut, calaciștil Borisov (Bul
garia) și Ianici (Iugoslavia).

Aceste prezențe au făcut ca 
multe curse să fie echilibrate, 
cu învingători deciși numai pe 
ultimii metri. De fiecare dată, 
victoriile au revenit reprezen
tanților noștri, dovadă că va
loarea lor intrinsecă, recunos
cută, a fost susținută de o bună 
pregătire a acestei prime ieșiri 
pe apă (într-o competiție in
ternațională), certificat elocvent 
al seriozității permanente ta 
antrenament și concursuri ma
nifestate de caiaciștii și canoiștii 
noștri. Aspect cu atît mai îm
bucurător, cu cit condițiile de 
concurs nu au fost dintre cela 
mai favorabile : Pancearevo

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

RUGBYUL ROMANESC ARE RESURSE
ELE TREBUIE INSA MAI BINE VALORIFICATE!

S-au consumat, așadar, alte 
160 de minute pe drumul rela
țiilor rugbystice .româno-brita- 
nice, jumătate dintre ele re- 
prezenttad, cum am mai spus, 
primul jalon al unui probabil 
șl așteptat palmares oficial. 
Dincolo de amărăciunea fireas
că pe care ți-o dă o tafrfn- 
gere (mai ales la 12—13), să 
reținem drept un ciștig al scur
tului turneu englez "78 
România însăși— prezența 
București și Constanța a 
atît de puternice, pline de 
tuțl tehnice, selecționate 
patria rugbyului, posibilitatea 
oferită de a-i urmări „pe viu* 
pe un Cus worth („uvertura* 
care ta meciul test a fost ad
versarul nostru numărul 1), 
Demming, Bushell, Butler, Fid
ler, Boyle (înaintașii titulari ai 

al
Gloucester), 

(talonenil 
forma

ta 
la 

unei 
vlr- 
din

celui mal bun XV ^nglez 
momentului —
Pryor sau Raphael 
care > jucat in celebra 
ție Barbarians).

în acest context, 
spus din capul locului

trebuie 
că re-

„Festivalului pionieresc 
al handbalului", competiție în
scrisă în „Daciadă" și ne pre

*zi

duduit

(Continuare in pag. 2—3)

a U-
Profe- 

Ale- 
cot la

gătim să-i întâmpinăm pe oas
peți. Fiecare avem cite o trea
bă. Noi, de exemplu, marcăm 
terenul". Mai tirziu au venit 
și oaspeții. Erau elevii școlilor 
din comunele Bălăceanu, Co- 
chirleanca, Săgeata și Robească, 
întrecerea handbalistică 
nut pină seara tirziu.
sorul de educație fizică 
xandru Adam a lucrat 
cot cu elevii săi...

...Zgomot de mașini, 
de motoare în centrul orașului 
Rm. Sărat. De la poarta sta
dionului municipal pornește o 
lungă coloană de autoturisme.

fon GAVRILESCU

prezentativa B a României a 
reușit duminică să descrețească 
frunțile după tafrîngerea su
portată miercuri de selecționa
ta Capitalei, un XV care nu a 
onorat frumoasa tradiție a rug
byului bucureștean. S-a văzut, 
pregătirea acestei formații a 
fost superficială. Pe de altă 
parte, și-a făcut loc în alcătui
rea ei o prea mare doză de 
subiectivism. Au fost numiți la 
cîrma ei trei antrenori de la 
trei cluburi (P. Cosmănescu, 
L Țuțuiann și Th. Rădulescu), 
cu stiluri, cu concepții diferite. 
Și deoarece s-a demonstrat că 
practica clubismului joacă prea 
adesea feste, ne gîndim la 
transpunerea ta viață a unei i- 
dei mai vechi, îmbrățișată ta 
majoritatea țărilor cu rugby a- 
vansat — ÎNFIINȚAREA UNEI 
COMISII DE SELECȚIE, alcă
tuită din oameni cu mare ex
periență, cu „ochii" nelegați 
de culorile vreunei echipe.

Incontestabil, echipa secundă 
a țării și-a cîștigat, printr-un 
joc viguros, atletic, nu lipsit 
însă și de o anume doză de 
tehnicitate, mai ales la nivelul 
înaintării, merite care probea
ză că rugbyul nostru posedă 
un autentic rezervor de cadre 
tinere, cărora trebuie să li se 
dea posibilitatea SA JOACE, 
SA CÎȘTIGE EXPERIENȚA 
INTERNAȚIONALA în dispute 
cu adversari puternici. Cu alte 
cuvinte, se impune asigurarea 
unui CALENDAR COMPETI- 
ȚIONAL BOGAT ȘI CONTI
NUU acestei selecționate B. Ea 
a impresionat la Constanța 
prin combativitate, prin ambi
ție (adică tocmai ceea ce a lip
sit miercuri echipei Bucureștiu- 
lui) și — nu în ultimul 
rînd — printr-o bună pregătire 
fizică, printr-o idee precisă de

Dimîtrie CALUMACH1 
Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2—3)



ÎNTINERIREA ECHIPEI Șl PREGĂTIREA BUNA, INTENSA, 
AU FOST PREMISELE SUCCESULUI OBȚINUT DE LUPTĂTORII 

LANOȘTRI DE LIBERE"
SOFIA, 8 (prin telefon). Campionatele euro

pene de lupte libere s-au încheiat duminică în 
sala „Festivalna" din capitala Bulgariei eu suc
cesul vecinilor noștri de la Dunăre, care au 
obținut 5 titluri de campioni europeni și pri
mul loc în clasamentele pe medalii și puncte. 
Pentru reprezentanții țării noastre, ediția a 
XXI-a a campionatelor europene a constituit 
unul dintre cele mai mari succese. Niciodată 
pină acum, în ziua finalelor unei competiții con
tinentale la lupte libere n-au urcat pe podiu
mul de premiere cinci sportivi români. Este o 
performanță lăudabilă, care vine să răsplătească 
munca asiduă din ultimii ani care se duce și 
la lotul de lupte libere.

Performanța se datorește și inițiativei tehni
cienilor noștri de a împrospăta lotul național cu 
elemente tinere, talentate, dornice de afirmare, 
cum sînt Gheorghe Rașovan, Aurel Neagu, Ema- 
noil Radu, Tiberiu Seregely, Ion Ivanov și Va
sile Pușcașu, majoritatea lor fiind prezenți pen
tru prima sau a doua oară la o competiție de 
acest nivel. Pentru frumoasele performanțe ob
ținute la Sofia, se cuvine să-i felicităm atît pe 
medaliați (Gheorghe Rașovan, Aurel Neagu, Ma
rin Pircălabu, Tiberiu Seregely, Vasile Pușeașu). 
cit și pe tehnicienii care le-au asigurat buna 
pregătire : antrenorul federal Ion Crîsnic, an
trenorii Vascul Popovici. Vasile Iorga, Ion Bătrin. 
Petre Coman și dr. Nicolae Lazăr.

Despre întrecerile de la Sofia se poate spune, 
la modul general, că au fost foarte dinamice, 
stimulate și de un arbitraj competent și auto-

ritar, aplicat in deplină concordanță cu preve
derile regulamentului F.I.L.A. Au predominat 
victoriile prin tuș sau descalificare, dar nu mai 
inainte de a se fi înregistrat, pe tabelele de 
punctaj, multe acțiuni reușite. în acest context, 
reprezentanții țării noastre au dovedit o pre
gătire adecvată, apreciată de juriu, fapt care do
vedește că tehnicienii români au orientat bine 
antrenamentele tinerilor luptători.

Merită subliniat și faptul că nouă dintre luptă
torii noștri s-au clasat în primele șase locuri, 
aducind astfel puncte echipei, care a reușit, în 
final, să ocupe un onorant loc trei.

în legătură cu comportarea reprezentanților 
noștri la C.E. de la Sofia, antrenorul emerit Ion 
Corneanu, care coordonează activitatea ambelor 
loturi reprezentative, ne-a declarat : „Băieții au 
luptat bine. Se constată un progres evident față 
de evoluțiile anterioare și, cum majoritatea lor 
sini tineri, avem convingerea 
bili de progrese mai mari, 
pe pozițiile fruntașe ocupate 
pionatele mondiale din luna 
Jocurile Olimpice de la Moscova. Pentru 
zarea acestui frumos obiectiv este însă 
să se muncească mai mult și mai bine".

Nutrim speranța că victoriile de la 
ii vor stimula pe sportivi ca și pe antrenori 
să se mobilizeze în continuare, pentru a realiza 
saltul calitativ care se așteaptă și din partea 
luptătorilor de la stilul libere.

că ei vor fi capa- 
care să-i mențină 
acum și la cam- 
august, ca și la 

reali- 
nevoie

Sofia

Costin CHIRIAC

RUGBYUL ROMANESC ARE RESURSE
(Urmare din vag. 1)

joc. Este meritul antrenorului 
federal V. Irimescu, al „aju
toarelor" sale — Al. Paloșanu 
și Al. Pop. Cei mai mulți titu
lari (8), îndeosebi pe grămadă 
(6), i-a dat Litoralul, prin clu
bul său fanion, Farul. Opinăm 
că într-o asemenea împrejura
re era firesc și util ca în co
lectivul tehnic să figureze 
antrenorul XV-lui dobrogean, 
Mihai Naca.

Dar ceea ce a frapat la mo
dul cel mai plăcut și ceea ce 
trebuie să reținem înainte de 
toate este afirmarea plenară a 
cîtorva elemente despre care se 
știa prea puțin sau care nu au 
avut pînă acum șansa unui test 
de o asemenea valoare. Să în
cercăm să le amintim, mareînd 
in cîteva cuvinte evoluția „ce
lor 16“ de la Constanța. Podă- 
răscu a devenit fundaș prin 
accidentarea succesivă a doi 
prezumptivi titulari, Tudose și 
Gh. Dinu. La primul său meci 
mare, grivițeanul a acuzat tra
cul debutului, jucînd necOnvin- 
gător în apărare. A marcat to
tuși 8 puncte (nota 7). Marin 
nu s-a văzut în atac ca altă 
dată, fragilitatea lui scoțîndu-1 
din teren la primul contact 
mai serios (nota 5). înlocuito
rul său, Teleașe (din min. 48), 
a placat bine în cîteva rinduri 
(nota 6). Benedek a făcut 
lucruri bune, dar a ratat o si
tuație excelentă de încercare, 
fiind prea ușor prins cînd scă
pase — după o frumoasă in
tercepție — in... eseu (nota 7). 
Holban nu și-a adus un aport 
concludent (nota 6). Peter nu 
a greșit, dar nici nu a strălu
cit (nota 6). Marghescu a înce
put bine. A ratat două tentati
ve — decisive ! — de drop, 
grevînd echipa prin cele 3 
puncte primite la ofsaidul său. 
Nu și-a deschis suficient linia

de treisferturi (nota 6). Vasile 
Ion, la dificilul său post din 
spatele grămezii, a fost o re
velație. A înscris o încercare 
de excepție (nota 8). Borș, in 
postură de căpitan de echipă, 
și-a făcut jocul obișnuit, fără 
a se releva în 
(nota 7). Florin 
aport important 
teligent în joc, 
anume fragilitate. Este 
rugbystului fair-play (nota 
Podaru a făcut ui?
deosebit ; apărător excelent, cu 
mult spirit de sacrificiu (nota

mod deosebit 
Constantin — 

în margine, in- 
vădind. însă o 

tipul 
7). 

travaliu

8). Mușat a revenit într-o se
lecționată după un accident se
rios, jucînd cu ambiție (nota 
7). Urdea nu și-a valorificat 
suficient calitățile fizice, ape- 
lînd uneori la durități inutile, 
ceea ce-i scade nota (5), Ioniță 
a fost cel mai bun jucător ro
mân, permanent „vîrf de lan
ce" (nota 9). La talonaj, Gri- 
gore, „om de pachet" (nota 6). 
Celălalt pilier, Bucan, adevă
rată „forță a naturii", a mai 
făcut și el, ca și Ioniță, dealt
fel, un pas spre titularizarea 
în echipa A (nota 8).

„START LANSAT" AL FLOTILEI NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

este un lac de munte (crestele 
din jur erau acoperite de ză
padă), apa a fost foarte rece, 
a bătut un vînt tăios (din acest 
motiv, timpii înregistrați, mai 
ales în ziua a doua a finale
lor, duminică, în probele de 
500 m, nu pot fi considerați ca 
edificatori).

Vedetele echipei noastre și-au 
reconfirmat valoarea. Vasile 
Dîba a făcut un adevărat tur 
de forță, cișligînd patru probe : 
două individuale și două la 
dublu (cu Simion Chirilă), a- 
nunțînd un cuplu valoros, cu 
un partener alături de care a 
mai concurat pe vremea junio
ratului. Ivan Patzaichin a mai 
ciștigat, convingător, o nouă 
rundă a duelului cu Ljubek, 
Maria Cozma s-a dovedit supe
rioară cu o clasă adversarelor. 
Sincronizat, bine rodat, cuplul 
— relativ nou — al canoiștilor 
Lipat Varabiev — Pavel Cozlov 
are nevoie de parteneri de în
trecere mai valoroși pentru 
a-și demonstra valoarea reală.

UNII AU FOST CONCURENT!

Cîteva cuvinte despre echi
pajele de caiac 4. Fetele (Aga- 
fia Orlov — Nastasia Nichitov
— Adriana Mihala — Maria Ni
colae) au făcut o cursă exce
lentă, înscriind în palmares o 
frumoasă victorie asupra cam
pioanelor mondiale. La băieți, 
am prezentat două echipaje di
ferite (Bîriădcanu — Borbandi
— Eșeanu — Merzlinchin. res
pectiv Dragulschi — Scrghei — 
Lobanov — Simiocencu), în 
componențe inedite, cu debu- 
tanți în echipă care au cores
puns pe deplin — alături de 
sportivi consacrați.

La Pancearevo, flotila caia
cului și canoei a luat un „start 
lansat" în noul sezon. Un se
zon al cărui vîrf ii constituie 
campionatele mondiale progra
mate in august (11—13) pe la
cul Ada Ciganlija. la Belgrad. 
Pînă atunci urmează o nouă 
perioadă de piegătire, alte re
gate, cu adversari puternici. 
Deocamdată, în perspectiva 
C.M., a obiectivelor caiacului și 
canoei la competiția supremă, 
Pancearevo — dincolo de 
lanțul maxim realizat — 
seamnă un pas de plecare 
tărit, o frumoasă reușită.

bi- 
în- 
ho-

(Urmare din pag. I)

în față se află cîteva carturi 
pilotate de copiii de la „Casa 
pionierilor" din localitate. A- 
Căm, repede, despre ce este 
vorba. „Daciada" a programat 
o primă, dar foarte reușită 
competiție automobilistică de 
Indeminare. S-au înscris vreo 
30 de posesori de mașini, unii 
fiind însoțiți de întreaga fa
milie. Tovarășul Valeriu Rădu- 
ță, președintele filialei A.C.R., 
se oprește cînd în fața unui e- 
chipaj, cînd al altuia, fie pen- 

#tru a mai da cite un sfat, fie 
pentru a privi, cu ochi de ex
pert, bordul „Daciilor". In sfir- 
țit, concurenții încep să plece. 
Ei sînt asistați de marea ma
joritate a locuitorilor din Rm. 
Sărat care, in această frumoa
să zi de primăvară, nu au pier 
cat undeva, la iarbă verde. 
Cîștigă Sultănica Crastici, Ion 
Udrca și Vasile Ionescu.

în aceeași zi, la Rm. Sărat, 
aveam să mai întîlnim nu
meroși alți tineri, dar și oa
meni ' ......................... - . -
sport, 
de la 
ții au 
le au . __ ______________ ____
incinta unității, la o întrecere 
de cros.

mai puțin tineri, făcînd 
Mai' multe muncitoare 

întreprinderea de confec- 
plccat în excursie ; alte- 
participat, pe aleile din

Să nu-i uităm pe elevii-at- 
leți. Stadionul orașului a fost 
plin, de dimineață pînă seara, 
la căderea întunericului, de 
concurenții prezenți la etapa 
orășenească a Tetratlonului atle
tic școlar.

După-amiază. revenim în 
municipiul Buzău. Arena Voin
ța era plină de oameni. Tocmai 
se terminaseră cîteva meciuri 
de handbal, mai multe de box, 
iar acum urmau să urce în 
ring boxerii de performanță ai 
Buzăului, mulți dintre ei cu- 
noscuți în întreaga țară. Con
stantin Dinu, 
bronz 
cane 
Emil 
Dorel 
ciată 
căreia, sîntem 
artă" și-a mai 
adepți.

La un sfîrșit de săptămînă, 
cum a fost cel la care am par
ticipat și noi, programul „Da- 
ciadei" a înscris nenumărate 
manifestări sportive în munici
piul și în județul Buzău, 
am notat nici o cifră, 
ne-am convins că numărul ce
lor care au venit pe stadioane, 
fie pentru a participa, fie pen
tru a asista la întreceri, a fost 
foarte marș... __________

CU FANFARA LA...
mine !” 
noiem- 
la un 
in Iu-

medaliat cu 
la campionatele republi- 
de juniori, colegii săi 
Bădie, Viorel Epure și 
Mărcuș au făcut o apre- 
demonstrație, la sfîrșitul 

siguri, „nobila 
ciștigat cîțiva

Nu 
Dar

„N-o să mă întorc la an
trenamente decît dacă trimi
teți fanfara după 
Asta se intimpla in 
brie trecut, după ce, 
concurs internațional
goslavia, Silvia Kaposztay 
trăsese submediocra cifră de 
362 p la pistol 
Cine putea fi vi
novat pentru a- 
ceastă evoluție de... 
junioară II? Nu, nu 
Kaposztay. care este 
pioană națională la senioare! 
Nu ea, care a obținut multe 
succese internaționale ! A- 
tunci, cine ? Păi... antreno
rul ! „Dumneavoastră sînteți 
vinovat că era prea puțin 
oxigen în sala de la Se- 
vojno 1“ — a spus Silvia și 
și-a aprins — spun cei care 
au fost de față — o țigară. 
Tocmai pentru că suferea 
de... lipsă de oxigen. Lucru
rile au mers in continuare 
ața cum era normal să 
meargă. Clubul U.T.A. ți an
trenorul loan Popovici au 
uitat că Silvia este cam-

standard.

ea, Silvia 
cam-

„O

ca c 1

de

CAMPIONATE • COMPETIȚI
DOUA RECORDURI 

IN ÎNTRECEREA CELOR 
MAI MICI ATLEȚl

La Tg. Mures s-au desfășurat, 
sîmbătă și duminică, întrecerile 
concursului republican de primă
vară al juniorilor de categoria 
a m-a. Cu acest prilej au fost 
stabilite două noi recorduri ale 
categoriei de virstă : Sorin Ma
tei (Șc. gen. 190 București, an
trenor Gh. Tesu) a sărit 2.02 m 
la Înălțime, iar Gabriela Coteț 
(C.S.Ș. 1 Focșani, antrenor SI.
Munteanul a realizat 5.80 m ia 
săritura în lungime. Ceilalți câști
gători : FETE ; 80 m : Mihaela
Banciu (Lie. „I. Slavici" Arad)
10.3 ; 600 m ; Gyonya Konsza
(AMIPEX Ts. Secuiesc) 1:36,7 : 
80 mg : Iulia Popa (Univ. Clui- 
Napoca) 12,4 ; 200 mg : Carmen 
Jianu (Șc. gen. 190) 30,8 ; 1 000 m: 
Maria Macarov (C.S.Ș. Tulcea) 
3:03,9 ; Înălțime : Maura Ioniță 
(C.S.Ș. atletism) 1,57 m ; greuta
te : Angela Ghenes (Lie. ,N. Băl- 
cescu" Clui-Napoca) 12,37 m : 
disc : Tunde Milik (AMIDEX Tg. 
Secuiesc) 35.92 m ; suliță: Gabrie
la Fazekas (C.S.Ș Oradea) 33,18 
m : 4X80 ui : Șc. gen. 190 Bucu
rești 40,8 ; BĂIEȚI : 80---- "*
tăi in Oberschi (C.S.Ș.
9.3 ; 90 mg : Gabriel
(C.S.Ș. atletism) 12,6 ; 
Livlu Dragoman (C.S.Ș. 
28,0 ; 600 m : Dieter Zimmerman 
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 1:28.8 ; 2 000 
m : Gabriel Georgescu 
Buzău) 5:57,6 ; 1000 m ob: 
Croitoru (C. A. Roman) 
5 km marș : Gheorghe 
teanu (P.T.T. Buc.) 24:34.6 ; lun
gime: Cristian Popa (C.S.Ș. Brar- 
șov) 6,35 m ; greutate : Ion Bu- 
ligă (C.S.Ș. Drobeta Turnu Seve
rin) 14,30 m ; disc : Ion Barbu 
(C.S.M. Reșița) 48.26 m : suliță : 
Buligă 61.32 m : ciocan : Octavian 
Ichim (Viitorul) 49,66 m ! prăji
nă : Dan Avramescu (Viitorul) 
3,60 m ; 4X80 m : Viitorul 37,5. 
(F. ALBU — coresp.).

52 DE ECHIPAJE IN 
„RALIUL BUCOVINEI"!

Prima etapă a campionatului 
republican de raliuri, rezervat 
automobilistilor din grupa valori
că B — „Raliul Bucovinei« — s-a 
desfășurat la sfîrșitul săptămînii 
trecute în zone pitorești din ju
dețul Suceava. Participantei — 52 
de echipaje din 10 județe ale tă
rii — au parcurs un traseu de 
517 km : Suceava — P. Neamț — 
Poiana Teiului — Vatra Dornei
— iacobeni —• Sadova — Sucevița
— Rădăuți — Suceava si au con
curat in 3 probe speciale.

Iată cîștigătorii : clasa Dacia 
1300, grupa I — 1. Florin Biboc— 
Ovidiu Herman (Unversitatea Bra
șov). 2. Gh. Begune — I. Crăciun 
(Voința Suceava), 3. V. Adochiței
— V. Cristache (Automobilul- 
Iași); clasa Dacia 1300. grupa a 
Il-a : 1. Ion Hurgoi — Ion Cos- 
min (Dacla-service. Cluj-Napoca).

Huțu — C. Cațovanu (Ni- 
Iasi). 3. N. Petraru — P. 
(Automobilul Iași). Clasa- 

pe echipe : 1. Voința Su- 
2. Automobilul iași. 3. Nî- 
Iași.

12,4 ;

cursului. Disputîndu-și lntfietatea 
In compania a 35 dc eonaacML 
Mihai Silvestru cu Piersic a avut 
o evoluție toarte bună. reușind 
să se claseze pe primul loc. Po
ziția secundă, la aceeași orobâ. 
a revenit lui Constantin Vlad ca 
Sondor. De asemenea, a fost apre
ciată comportarea Daniei Popes
cu. singura concurentă partșce- 
pantă la întrecerile de la Kiskun
halas. aflată constant printre pro
tagoniștii probelor respective.

ACTUALITĂȚI 
DIN CICLISM

,1.

m : Că- 
Suceava) 

Negreș 
200 mg : 
atletism)

(C.S.S. 
Adrian 
2:00.8 : 
Frecă-

2. D. 
colina 
Catov 
ment 
ceava, 
colina ___

Următoarea etapă a campiona
tului. .Raliul 
de 13—14 mai. 
coresp.).

1.

Someș". în zilele 
(Ion MINDRESCU,

MIHAI SILVESTRU ' 
ÎNVINGĂTOR 

IN CONCURSUL 
DE CĂLĂRIE 

DE LA KISKUNHALAS
La Kiskunhalas (Ungaria) a 

avut loc tradiționalul concurs de 
călărie (obstacole) la care au 
participat sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia (2 echi
pe). Polonia. România și Ungaria 
(6 echipe). Lotul călăreților ro
mâni a fost alcătuit din Mihai 
Silvestru. Constantin Vlad. Ion 
Popa, Cornel Ilin si Dania Po
pescu, sub îndrumarea antreno
rului Dumitru Velicu. Intr-o com
panie puternică, reprezentanții 
noștri au avut o comportare bu
nă. numărîndu-se printre 
sil întrecerii.

Cele mai bune rezultate 
Înregistrate în .Premiul 
leum“, principala probă

frunta-
au fost

Jubi- 
a con-

ANTRENAMENT?!?
pioană. Au uitat ți de suc
cesele ei internaționale. Și 
i-au atras atenția foarte se
rios campioanei că trebuie 
să renunțe definitiv la fu
mat, la alcool, la răspunsu
rile obraznice, la nerespecta- 
rea recomandărilor antre
norului care a scos-o cam- 

______ pioană națională.
Culmea insă cam
pioana s-a supărat 

mai tare. Plină, in conti
nuare, de ifosele valorii 
sale care începuse deja să 
devină „fosta sa valoare*, a 
decretat scurt că întoarcerea 
sa la club este condiționată 
de prezența... fanfarei !

Numai că secția de tir a 
U.T.A.-ei nu a avut și nu 
va avea niciodată fanfară 
Drept pentru care Silvia ră- 
mine, in continuare, acasă...

Tirul nostru are nevoie de 
Silvia Kaposztay. Dar de a- 
cea Silvia Kaposztay care a 
muncit cu seriozitate pentru 
ea să poată ajunge cam
pioană... *

Radu TIMOFTE

8

ACTIVITATEA PE PISTA a 
fost inaugurată sîmbătă, odată cu 
disputarea competiției dotată eu 
„Cupa București". Am asistat 
la alergări interesante, la care 
au participat peste 50 de spor
tivi. In proba de viteză, in care 
victoria a revenit lui A. Telegdy 
(Steaua), am înregistrat și o sur
priză : Ion George (C.S.Ș. 2)
l-a întrecut pe FI. Negoescu 
(Steaua). Iată cîștigătorii celor
lalte probe — 600 m cu start de 
pe loc : FI. Negoescu 43,9; adi- 
țiune de puncte (30 ture) : Va
lentin Antoniu (Dinamo) 32 p.

SÎMBATA și duminica, con
curs INTERNATIONAL. ~ 
competiție 
organizată 
cu „Cupa 
slmbătă si 
trl. cărora , __ _________ ____
ponentil unei reprezentative bul
gare, vor narticipa la următoarele 
probe : sîmbătă — 1 000 m cu start 
de pe loc. urmărire Individuală 
șl cursă cu adițiune de puncte ; 
duminică " "
echipe șl

.CUPA 
a in-a si 
șelor" la ______ _____ ___________
la Ploiești. In prima zi s-a aler
gat Intr-o cursă de fond, pe șo
seaua Ploiești — Văleni — Cheia. 
Iar în ziua a doua Intr-o probă 
de contratimp Individual. Iată 
cîștigătorii : juniori mici — pri
ma zi : Al. Dumitru (Bucu
rești) ; ziua a doua : FI. Co
man (București). Acesta a reali
zat pe 10 km 
— prima zi : 
ziua a doua : 
Iul Ploiești).
km, Mocanu ___  ____  _
clasamentul general, după patru 
etape, conduce la Juniori mici 
Gh. Florea (București) si echipa 
Bucurestiului. Iar la juniori mari 
I. Vintilă (Ploesti) si echipa Plo- 
ieștiului. ,

__  ,_  Prima 
internațională a anului 
pe velodrom, dotată 

F.R.C.". se va disputa 
duminică. Cicliștii nos- 
11 se vor alătura com-

— viteză, urmărire pe 
aditiune de puncte.

ORAȘELOR". Etapele 
a TV-a ale .Cupei ora- 
j union s-au desfășurat

16:13 ; juniori mari 
FI. Chițu (Ploiești);
M. Mocanu (Petro- 
Pe distanta de 20 
a realizat 28:47. In

CLASAMENTELE 
DIVIZIILOR A 
DE HANDBAL

înaintea etapelor a VllI-a (mas
culin) si a Xll-a (feminin) — 
care se vor desfășura joi 11 mai 
— clasamentele diviziilor A 
handbal se prezintă astfel :

MASCULIN
STEAUA 7
Dinamo. Buc. 7
H.C. Min. B.M. 7

7
7
7

Univ. Cj.-Nap. 7
“7

7
7

Polit. Tim. 
C.S.M. Bor, 
Gloria Arad
Dinamo Bv. 
Șt. Bacău 
Rcl. Săv.

7
6
4
4
4
2
2
2
1
0

3
3
3
5
5
6
6

143- 88 
145-100 
135-124 
109-121 
108-123 
118-112
93-108
98-118
96-117 

101-135

depăș-p
La celelalte 

eipanți 
scotă sărăcie 
lipsă de spo 
■-XU mai 
competiției, 
goni am n 
aei singure 
problemă as 
veni.

CLA
seniori — (f) 
(I.E.F.S. Buc. 
Picu (I.E.F.S. 
sa Nancu (C. 
4. Gabriela 
1,20, 5. Ma 
Brașov) 7 60 
(C.S.Ș. nr. 7 
sile (I. 
Krutl ( 
Azzola (T 
Bulete 
Rădulescu 
Manuela B 
5,0 I. Crăița 
1 Buc.) 8,0 
Alina Sama 
î. Elena Gh 
5,0 ; (b) 1. 
Bv.) 2,6, 2. 
Buc.) 3,4, 3 
rul Bv.) 6 0.

SE REIA 
NAȚIO

FEMININ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

TIM. 
C-ta 

Buc. 
Buc. 

. Buc. 
M. 

Buc. 
Buc. 

Cj.-Nap.
Tim.

UNIV. 
Hidr. 
Progr. 
Rapid 
Confec. 
Mur. Tg. 
Univ. r 
I.E.F.S.
,U' 
Constr.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
5
5
5
4
4
4
2
2

2 
0
2
2
1
3
1
1
2 7
2 7

0
4
4
4
5
4
6 
C

159-122 
186-155 
130-135 
156-167 
143-137 
163-161 
170-177 
125-140 
138-156 
123-143

20 
14 
12
12
11
11

9
9
6
6

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA PATINAJ ARTISTIC
Desfășurate pe patinoarul arti

ficial „23 August" din Capitală, 
ultimele Întreceri din cadrul „Cu-

întrecerea 
pe de polo 
atenția iubi 
Cele sase r 
serie a Diviz 
de miercuri, 
sportiv Dina 
celui de al 
la ediție a 
bllcan. In p 
interesant, c 
cit la aceast 
nu mai exi 
iar primele 
dine. Rapid. 
Clui-Napoca 
fiecare, 
si In t 
ciul Dinamo 
gramat joi. 
dintre Rapid 
mult aștepta 
Rapid (gaz 
niciodată pe 
nică 14 mai.

Turneul 
mai bune ec 
insă și alte 
prilej, selec 
prezentative 
rect pe can 
este în usoa 
mația care 
e.l 3-lea c
— THHaugu 
buni juniori 
pentru cari 
de la Buda 
acest sens 
trenorului t 
lescu : .Du
— Balcania 
zintă cel 
echipa națio 
sa de „se 
Pentru tur 
nu vom s 
mai tn to 
sc pregătes 
ponsabilUat 
campionat 
prin evoluț

AU DEBUTAT

Nota Inedită a reuniunii de dumi
nică a constituit-o prezența le start 
(pentru prima oară In acest an) a 
cailor de doi ani. Cele două probe 
tradiționale („Premiul Fetelor" , ți 
„Premiul Băieților") au fost cîști- 
gate de Guraliva ți, respectiv, Sadic, 
ambii dominindu-ți cu autoritate ad
versarii. Recordurile înregistrate de 
cei doi minji — 1:3ă,7 ți 1:37,0 —
ne dau dreptul să fim oarecum op
timiști in ceea ce privește perspec
tivele acestei generații. In altă or
dine de idei, trebuie să o rotăm că 
ultima reuniune s-d dovedit defici
tară le capitalul corectitudine, unii 
ciștîgători reoHzind performanțe nu 
tocmai „ortodoxe". Am vrea sâ-i în
trebăm pe I. Oarră cum explică vic
toriile obținute de Bin, Rhrola ți Ti
to, concurențt ce, cu numai 7 zile în 
urmă, evoluaseră mai mult decrt 
lamentabil (Elin locul 12, Rivala ți 
Tita distanțate pentru galop prelun
git), aceeași întrebare fiind votau o 
și pentru antrenorul I. Moldoveana 
din ai cărui grajd a ciștigat (la lei 
de surprinzător) armăsarul Ozoraț ? 
Tot duminică am remarcot (ți nu 
pentru primo oară) maniera mo- 
mult decît dubioasă in core unii 
driven înțeleg să-și susțină pensio
narii. AI. Nacu n-a schițat nici 
cel mai mie gest pentru o o sti
mata pe Verbina în cursa cîștigotă 
de Elin, FI. Pcșcă i-a ..menajat" vă
dit pe Iridium în „Premiul Cîmpu- 
lung" A. Bnoiiovschî s-d dovedit Io 
foi de „apatic" cu Ripan ți Tur ex

leț, (or G 
In nici una 
concurat. T 
cit sâ
•i cr»d«m câ 
din partea 
climat sânât 
te impune c 
„jumătăților 
total deficit a 

Rezultate 
Gura^i/a (V.
2. SoeerLa ai 
cursa a If-a 
1:37A 2. S
2.3C e-ă «ee 
triplă IO :
o*ă -ei 
Rvc-c
tirScc, X Jv
32, event 
evec e
■ec. 1JI7.

fll 
He-o. JL



CAMPIONATE i
;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

iile liber 
nbătă la 
iv și Ion 
merituoși 

I astfel in 
eu la ca
ri de cei 
ca princi- 
imll .tiaa-

Mîine. în prima etapă a tur
neului. se vor întîlni Rapid și 
Crișul Oradea (la ora IV). Dina
mo și C.N.U. (la ora 18). Clasa
mentul (primelor trei) înaintea 
acestor întreceri :
1. Rapid
2. Dinamo
3. Voința

10 9 0 1 82—37 18
10 8 0 2 81—46
10 7 0 3 74—44

16 
M

.psn sări- 
mare 

fi pro-

„CUPA
LA

COVURLUi-
RUG3Y

Fîrțănești

, sub po
und clar 
concursu-

îaintea u- 
proas pe

rn elia Pi-

de parti- 
i regret, o 
renți. Din 
orii mari 
programul 
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egetele u- 
oncurenții, 

votn —

In comuna 
Galați) s-a desfășurat 
IV-a ediție a „Cupei 
la rugby, la care au 
opt echipe de juniori . 
La actuala ediție, cupa a revenit 
formației Șc. gen. Fîrțănești 
(antrenor : prof. Gh. Felea), ur
mată în clasament de C.S.ș. Uni
rea I Iași, Casa pionierilor șl 
șoimilor patriei Macin. C.S.Ș. 
Unirea II Iași, Automobilul Ga
lați, Casa pionierilor și șoimilor 
patriei Comarnic, Șc. gen. 175 
București șl Șc. gen. 1 Măcin. 
(T. SIRIOPOL-coresp.).
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RESCU

| ÎN FAȚA UNOR NOI EXAMENE INTERNAȚIONALE
■ qlllv | iunHvii.il „n PE ITINERARUL
I PREGĂTIRII meciului cu reprezentativa
I

SELECTIONABILII „A"

U.R.S.S., „VIA ESPANOL"

CELE MAI BUNE ECHIPE EGIPTENE
ADVERSARELE LOTULUI NOSTRU OLIMPIC

(județul - 
ce-a de a I
Covurlui* 
participat | 

și școlari.

I
I
I
I

SAH: LUPTĂ STRÎNSÂ 
IN CELE PATRU 

CLASAMENTE

Ieri după-amiază, componen- 
tii lotului A s-au reunit la se
diul F.R.F. Au fost prezenți ur
mătorii 17 jucători, stabiliți de 
forul de specialitate la sfîrși- 
tul săptăminil trecute : Rădu- 
eanu și Coman — portari ; M. 
Zamfir, Ștefănescu, Mehedintu, 
Sătmăreanu II, Vigu și Zahiu — 
fundași ; Stoica, Boloni, Iordă- 
nescu și Radulescu — mijlo
cași ; Crișan. Bălăci, Radu II, 
Marcu și Doru Nicolae

Reluarea partidelor întrerupte 
stabilit scorurile finale în meciu
rile rundei a 4-a a campionatu
lui național de șah pe echipe de 
la Neptun : Universitatea Bucu
rești — Electromotor Timișoara 
8—2 : LT.B. — Vulcan București 
7—3 î Politehnica București — Lo
comotiva București 6—4 ; Medici
na Timișoara — C.S.U. Brasov 
»*/,—3>/, ; Universitatea Iași — Pe
trolul Ploiești 5—5.

tn cele patru clasamente lupta 
este foarte strînsă.

GENERAL : L Universitatea
București 12 p (28’/. puncte de 
partidă), 2. Medicina Timișoara 
12 p (27), 2. I.T.B. 9 p (29), 4. 
Politehnica București 9 d (23’/->).

* P

BALAC1

5. Electromotor Timișoara 
(19) ;

MASCULIN î L I.T.B. 17
6

I
P.__________ _  _ _____ _ 2. 

Universitatea București 161/-» P. 3. 
Medicina Timișoara 15 p, 4. Po
litehnica București 13V5 p, 5—6. 
Electromotor Timisoara si Loco
motiva București 11 p ;

feminin : 1. Electromotor Ti
mișoara 7 p. 2. I.T.B. 61/» 
Medicina Timișoara 6 p. 4. 
versitatea București 5 p :

JUNIORI—JUNIOARE : 1.
versitatea București 7 p. 2.___
tehnica București 61/, p, 3. Medi
cina Timișoara 6 p. 4. I.T.B. 5*A p. 
5. C.S.U. Brasov 41/-» p.

In runda a 5-a este programat 
un nou derby al campionatului 
care va produce, probabil, clari
ficări în fruntea clasamentelor : 
meciul Universitatea București — 
Medicina Timișoara.

P. 3.
Uni-
Unl- 
PoU-

PRIMELE ÎNTRECERI 
PENTRU TITLURILE 

DE CAMPIONI 
Al „DACIADEI” 
LA YACHTING

CONSTANȚA. 8 (prin telefon), 
într-o atmosferă sărbătorească, au 
început întrecerile campionatului 
național de yachting, competiție 
care se desfășoară sub egida „Da- 
ciadei*. țn același timp se desfă
șoară și concursul international 
«Cupa Independenței» (aflat la a 
2-a ediție), organizat de asocia
țiile Știința și Electrica din Cons
tanța.

Prima regată, programată în 
rada portului Tomis, a beneficiat 
de o vreme admirabilă (vînt in
tre 3 și 7 m/s), oferind pârtiei-, 
panților condiții de concurs foar
te bune. Primii clasați :

Finn : 
trica) 0

1.
(C.N.U.) s”p ;

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Gh. Nicolcioiu (Elec- 
2. Ad. Romascu 

________ _ , 3. Ed. Enopian 
(Știința C-ța) 5,7 p ; F.D. : 1. M. 
Carp — Ad. Arendt (C.N.U.) 0 p ;

M. Mugescu — P. Popescu 
(Electrica) 3 p ; 3. V. Georgescu 
— Gh. Lazăr (Șt, C-ța) 5,7 p.

Tn întrecerile „Cupei Indepen
denței*, la care sînt prezenți în 
acest an și sportivi din Bulgaria 
și Iugoslavia, pe primul loc la 
cele 4 clase se află : Krasimir 
Krastev (Bulgaria) la Finn. M. 
Carp și Ad. Arendt (C.N.U.) la 
F.D., Plamen Kovacev și Klaudi 
Atanasov (Bulgaria) la Cadet si 
Bfizvan Adam (C.N.U.) la Opti
mist. întrecerile continuă.

2. p.

Clubul Progresul anunță des
chiderea cursurilor de inițiere în 
tenis. pentru copii și adulți. 
înscrierile se pot iace la sediul 
clubului, din strada Dr. 
viei 42 (zilnic între orele 
Dintre copiii care vor 
cursurile vor Ii selecționați vi
itorii echipieri al clubului.

Staico-
8—14). 

absolvi

I
I
I
I
I
I
I
I

intași. La puțin timp după e- 
lectuarea apelului șî după co- 

-municarea planului complet de 
pregătire în vederea meciului 
de duminică 14 mai, cu echipa 
reprezentativă a U.R.S.S., se- 
lecționabilii — însoțiți de co
lectivul tehnic (Ștefan Covaci 
— antrenor al echipelor națio
nale, C. Cernăianu — antrenor 
secund, I. Voica — preparator 
fizic, D. Tomescu — medic și 
I. Parcea — masor) s-au deplasat 
la Snagov. Aici se va desfă
șura întreaga activitate de in
struire și educație din această 
săptămînă, în cadrul căreia an
trenorii și-au propus ca sarci
nă de bază îmbunătățirea jocu
lui în atac și apărare prin : 
circulația rapidă a jucătorilor

$1 a mingii, cu accelerarea rit
mului In faza de finalizare ; 
desfășurarea unui joc orientat 
pe aripi, pentru asigurarea 
unui front larg de atac ; sus
ținerea eficientă a celor trei 
vîrfuri din față de către mijlo
cași și angajare totală in faza 
de finalizare a atacanților ; 
cultivarea in continuare a 
mentalității jocului in apărare 
cu contribuția activă a tuturor 
jucătorilor ; aplicarea colectivă 
a presingului, marcajului, de
posedării și dublajului ; valori
ficarea fazelor fixe ; individua
lizarea pregătirii jucătorilor în 
funcție de lipsurile dovedite in 
jocul cu Bulgaria și mărirea, 
simțului de răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor de joc.

Toate aceste elemente de 
conținut ale pregătirii jocului, 
preconizate a fi puse în prac
tica obișnuită de exprimare in 
viitor a naționalei noastre, vor 
putea fi testate dealtfel cu o- 
cazia partidei de verificare pe 
care selecționata divizionară 
urmează să o susțină mîine 
după-amiază pe stadionul „23 
August", cu începere de la ora 
17, în compania echipei 
ESPANOL Barcelona. Deo
camdată însă, în cursul zilei 
de azi, componenții lotului A 
vor efectua un antrenament 
fizlco-tactic și vor participa la 
analiza jocului cu Bulgaria.

Menționăm că adversarii de 
mîine al „tricolorilor", fotba
liștii spanioli, antrenați de bine
cunoscutul Heriberto Herrera, 
alcătuiesc o echipă redutabilă, 
din care fac parte 5 compo- 
nenți ai lotului Spaniei pentru 
C.M. din Argentina. Este vor
ba de Înaintașul Maranon, mij
locașul Solsona, fundașii Lan- 
ehas și Verdugo și portarul 
Umiticoechea.

Mihai IONESCU

• Meciurile slnt programate
Două obiective s-au aflat în

scrise pe agenda zilei de ieri 
a lotului olimpic : 1. Recupera
rea jucătorilor după etapa de 
duminică, 2. Analiza jocului cu 
Chemie Halle, disputat recent 
la Buzău.

In dimineața zilei de azi, ju
cătorii convoeați (Lung și Bucu 
—portari ; B. Grigore, Bărbu- 
lescu, Agiu, Tilihoi, Lucuță, 
Barna — fundași ; Mulțescu, 
Leac, Chihaia și Hajnal — 
mijlocași ; F. Grigore, Fanici, 
Nedelcu II. Dânilă și Vrînceanu 
— atacanți) vor pleca spre 
Cairo. Primul dintre cele două 
meciuri ale turneului este pro
gramat pentru vineri 12 mai. 
Pină la acest joc vor fi efec
tuate zilnic antrenamente du
ble.

Care sint adversarii echipei 
noastre olimpice ?

Primul, cel de vineri 12 mai, 
este Zamalek Sporting Club 
Cairo, campioana Egiptului și

In 12 și 14 mai, la Cairo 
câștigătoarea Cupei campionilor 
Africii. Două zile mai tîrziu, 
Mulțescu, Leac, Nedelcu II și 
coechipierii lor vor întilni e- 
chipa National Sporting Club 
Cairo, actualul lider al cam
pionatului. Doi adversari pu
ternici, în rîndurile cărora se 
află majoritatea componenți- 
lor naționalei Egiptului.

Obiectivele turneului ?
Definitivarea lotului preconi

zat să se alinieze la startul 
preliminariilor Turneului Olim
pic Moscova 1980. „Nutrim spe
ranța că va fi un turneu util 
— afirmă antrenorul lotului. 
Cornel Drăgușin. Tot așa cum 
ne vom strădui să fie și viitoa
rele acțiuni ale echipei noastre 
olimpice, care se va reuni ori 
de cite ori campionatul va fi 
întrerupt pentru meciurile pri
mei noastre reprezentative".

DE 61 DE ORI IN CAREU !
L Cîteva cifre statistice, puse la 

dispoziție, cu amabilitate, de 
un vechi expert in materie, su
gerează mai bine decît orice 
frază raportul de forțe existent 
in derbyul Politehnica Timișoara 
— Steaua. Pe parcursul celor 90 
de minute, timișorenii au între
prins 125 de acțiuni ofensive. 50 
dintre acestea s-au oprit la mij
locul terenului, 14 au ajuns In 
fața careului, iar 61 (!) s-au con
sumat in interiorul careului. De 
cealaltă parte, Steaua a întreprins 
74 de acțiuni ofensive, a irosit 56 
la jumătatea terenului, a ajuns cu 
una în fața careului de 16 m și 
„a pătruns44 de 17 ori în careu. 
Raportul de 61—17, completat cu 
raportul șuturilor la poartă (26— 
4), sugerează din plin tabloul 
meciului. Să mai adăugăm că trei 
dintre cele patru șuturi ale oas
peților au fost executate de Du-

mltru, fapt care probează, incon
sistența deosebită a atacului. 
Toate aceste cifre confirmă evo
luția aplaudată a timișorenilor, 
care au pus în mare dificultate o 
echipă de consacrați, handica
pată și de faptul că Sames 
Zamfir, chiar dacă au avut 
vizul medicului, nu l-au avut 
pe cel al formei necesare.

2. Zahiu l-a fost preferat 
Anghelini. Fostul golgeter 
Stelei (din ultimele etape 
sezonului trecut) a primit, 
dent, sarcina de a-1 neutraliza 
— mai bine decît Anghelini — pe 
Petrescu. El a greșit însă fun
damental. vrind să răspundă în
crederii antrenorului prin bruta
lități... curajoase. Este 
tul ea Zahiu, veritabil 
de cartonașe, să-și 
altfel avansările.

loan I

momen- 
colecționcr 
organizeze

CHIRILĂ

DE LA ABSENTA LEI P1SLARU, LA... ASTENIA LUI
Se prelungește... astenia de

primăvară a „campioanei de
toamnă-, A.S.A. Tg. Mureș. Ab
sența lui Pislaru — afirmă an
trenorii și conducătorii clubului 
mureșean _ -•*- -•>-
In jocul 
cauză — 
constituie 
critică a____________
buni Jucători ai formației : Haj
nal. Cu două etape în urmă.* la 
Satu Mare, jolly-jockerul fostului 
lider a jucat de nota 4. Dumi
nică, tn partida cu Jiul, a avut 
o evoluție la fel de ștearsă, 
obligîndu-1 pe antrenorul Bone 
să-1 înlocuiască.

Ce se întâmplă cu Hajnal 7 
îngîmfarea, superficialitatea în 

joc, persiflarea coechipierilor mai 
tineri, indolența în pregătire — 
iată tot atîtea motive care 
din cel mai talentat jucător al

— se resimte din plin 
echipei. Posibil. O altă 
considerăm noi — o 
comportarea sub orice 
unuia dintre cei mai

fac

Intiinirea de la Odesa cu formația

Ieri, la ora prînzului. lotul de 
tineret a intrat în febra pregăti
rilor pentru meciul amical cu re
prezentativa similară a U.R.S.S., 
programat duminică 14 mai la 
Odesa. O întîlnire de palmares, 
firește, dar care constituie si în
ceputul marilor căutări pentru în
chegarea acelei echipe reprezen
tative ce se va alinia în toamnă 
la startul noii ediții a campio
natului european, alături de for
mațiile Ungariei (meci în depla
sare, la 25 octombrie) si Turciei 
(meci acasă, la 15 noiembrie).

La apelul antrenorilor C. Si- 
mionescu si V. Kraus au răs
puns prezent: Windt, Mîndrilă, 
Speri atu (portari) ; I. Marin. Stân
cii, Agachi, Irimia, Gali. Elisei 
(fundași) ; Ignat, I. Petcu. Ți- 
cleanu, Vamanu (mijlocași) ; 
Ad. Ionescu, Nucă, Cămătaru, 
Oancea, Coraș și Antohi (ata
canți). Medicul lotului. Florin 
Brătilă. a verificat starea de să
nătate a selection abililor,

AL

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGERILE OBIȘNUITE PRO

NOEXPRES se desfășoară în pre
sent după atractiva formulă teh
nică bazată pe două extrageri de 
cîte • numere în continuare.

▼fi reamintim. în rîndurile de 
mal jos, o serie de amănunte 
tehnice privind această formulă : 
se atribuie 8 categorii unice de 
cîștiguri; în cadrul valorilor uni
tare ale cîștigurilor se pot obține 
autoturisme „Dacia 1300-4 ; se atri
buie cîștiguri fixe de 200 lei pen
tru 5 numere din 12 și de cîte 
40 lei pentru 4 numere din 12 și 
3 numere din 6 ; se 
cîștiguri cumulate pe 
riantă simplă.

Numai în primele ___  ___
acestui an 14 participanți au cîști- 
gat cîte un autoturism „Dacia 
1300“ la tragerile obișnuite Pro
noexpres.

Iată suficiente motive de a fi 
prezenți săptămînal la tragerile 
obișnuite Pronoexpres. a cărei

interesantă formulă tehnică este 
apreciată de către toti iubitorii 
acestui sistem de joc.

Astăzi — ultima zi cînd se mai 
pot procura biletele pentru tra
gerea Pronoexpres de mîine.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 3 MAI 1978 

Categoria 1 : 2 variante 25% 
autoturism DACIA 1300 ; Catego
ria 3 : 13,75 variante a 3.673 lei;

pot obține 
aceeași va-
4 luni ale

Categoria 4 : 35,25 a 1.433 lei ;
Categoria 5 : 107 a 472 lei ; ca
tegoria 6 : 3.788,25 a 4o lei : 
tegoria 7 : 92,50 a 200 lei ; Cate
goria 8 f 1.657,25 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1:346.856 
lei.

REPORT CATEGORIA 2 : 50.499 
lei.

Autoturismele Dacia 1300 au 
fost obținute de participanții 
CIOCIRLAN NICOLAE și CARAI- 
MAN TRAIAN DUMITRU din 
București.

Ca

Laurențiu DUMITRESCU

de tineret 3 U.R.S.S. _
„CADEflLOR44 PE 78

programul de refacere pen-cind _ ___ ___
tru cei care au jucat in etapa de 
duminică ; jucătorii care n-au 
fost folosiți la echipe sau au 
evoluat parțial au fost sudusî 
unui antrenament de o durată si 
intensitate corespunzătoare.

în dimineața zilei de azi. „ca- 
deții44 vor efecuta o ședință de 
pregătire cu caracter fizic-tehnic, 
iar după-amiază. cu începere de 
Ia ora 16,30, vor susține un ultim 
joc de verificare cu ambițioasa 
divizionară B Autobuzul, pe te
renul acesteia. Mîine. lotul de se- 
lecționabili va parcurge progra
mul de antrenament planificat. 
Iar după-amiază tinerii fotbaliști 
urmează să fie prezenți la atrac
tivul joc international dintre Se
lecționata divizionară A si cu
noscuta formație iberică Espanol 
Barcelona.

Plecarea în U.R.S.S. este pre
văzută pentru joi seara, cu tre-

Stelian TRANDAFIRESCU I-

HAJNAL!
A.S-A.-ului subiect de 
„obiect44 de 
secundă cu 
echipei.

Duminică, ____
partidei cu Jiul, Iuliu Hajnal 
părăsit terenul cu capul

Înlocuire 
una dm

discutie și 
In reprima 

rezervele
tn minutul 70 al 

a 
plecat

„POLI" — STEAUA 4—1, in fața unui stadion arhiplin. In ima
gine, o fază ,Jierbinte“ la poarta echipei bucureștene J

Foto ; Branko VUIN — Timișoara J

.«DIRIJORUL-*... SUPLINITOR
Avea. firește, nevoie F. C. 

Argeș — in perioada de absență 
a lui Dobrin — de un jucător

tETAPA S-A
(COMENTARIILE

sub privirile aspre ale celor pes
te 10 000 de spectatori din tribu
ne. De la aceste scoateri din 
echipă și pînă la rolul de... re
zervă nu-1 o distanță prea mare.

Hajnal continua să creadă CA 
FARA EL NU SE POATE. Ba se 
poate. S-a văzut așa ceva și 
la alte... case, mai mari. (L.

NEDELCU II

pe
D.)

ATACANT
LA E. C.

ÎNCHEIAT.
CONTINUA

J
care să-1 suplinească cit de cit 
pe „dirijorul orchestrei". Și l-a 
găsit, In mod fericit, in persoa
na lui Iovfinescu. Tehnician și 
clarvăzător, cum îl știam, „op
tând- piteștenilor a adăugat, in 
ultima vreme la aceste atuuri și 
o nespusă poftă de joc cu pro
veniență într-o bună pregătire 
fizică.

Astfel „urmat", Iovănescu 
putut acționa, duminică 
Bac$u, 
tind mingi utile atacului 
înscriind două din cele i 
goluri ale formației sale, 
nouă etape, Iovănescu se 
mără printre cei mai buni ju
cători ai mei, făcînd să-i sim
țim mai ușor lipsa lui Dobrin*, 
ne mărturisea după meci Florin 
Halaglan ..

Antrenorul a spus, noi am 
înregistrat, poate și federația îl 
va avea în vedere. în viitor, pen
tru unul din loturi.

G. NICOLAESCU

a 
cu S.C. 

pe o zonă mare, prcgă- 
Și 

patru 
„De 
nu-

LA U.T.A. SAU APĂRĂTOR
CONSTANTA ?! ?

Dacă vom spune eă, practic. 
U.T.A. a jucat în partida cu F.C. 
Constanța DOAR CU O JUMĂ
TATE DE ECHIPA nu greșim eu 
nimic. Apărătorii, în frunte cu 
Giurgiu și Kukla, au evoluat 
foarte bine, au dus tot greul, 
cum s-ar spune. Apoi, cu excep
ția fazei de la gol, Jlvan și-a 
făcut și el datoria, mai ales in 
acel minut 28, cind a avut trei 
intervenții excelente. La mijloc 
am reținut doar eforturile lui 
Schepp. In rest, confuzie, apatie, 
indiferență... Leac a vrut să 
facă multe, dar n-a făcut nimic. 
Cel mai mult a nemulțumit insă 
evoluția lui Brușovschi („remar
cat" doar prin două mari ratări, 
mal precis lufturi copilărești, în 
preajma careului mic) și a lui 
Nedelcu II. Acesta din urmă, re
marcat de atitea ori pentru evo-

iuții constant bune (care i-au 
adus selecționarea în lotul națio
nal, iar In prezent în cel olim
pic) a avut o evoluție cel puțin 
ciudată. La săriturile la cap, în 
care, este bine știut, este prin
tre cei mai....................
mereu în 
cind lovea 
din poziții 
o direcție de credeai

buni din țară, venea 
contratimp. Uneori, 
mingea cu capul (și 

excelente), ii dădea 
că este... mai 

curînd apărător la F.C. Con
stanța decît atacant la ^U.T.A. I 

„Exhibițiile* lui Nedelcu si Bro- 
șovschi s-au încheiat. în 
resc, cu trimiterea lor pe banca 
de rezerve. Un subiect de medi
tație pentru cele două „vedete", 
pentru conducerea echipei ară- 
dene și pentru federație. Se poa
te conta — și cînd anume ? — pe 
un Nedelcu ?

rn od fi-

C. ALEXE

• ȘTIRI ® ȘTIRI 9
INTRARE 

dintre 
for- 
s-au 

obiș-
IN 
In 

ară- 
in

ia A- 
va întîlni echipa ungară 
Elore Szekesfehervar (din 

A). ; joi, va juca la 
(Iugoslavia), cu divlzio- 

Proleter, după care, sim- 
susțlne meciul revanșă

e BILETELE DE 
pentru meciul de fotbal 
Selecționata divizionară și 
mația Espanol Barcelona 
pus în vinzare la casele 
nuite.
• U.T.A. EVOLUEAZĂ

IUGOSLAVIA ȘI UNGARIA, 
această săptămînă, echipa 
deană va susține trei jocuri 
temaționale amicale. Azi, * 
rad. ea ’ - — •
M.A.V. ] 
Divizia 
Zrenian 
nara B 1 
bătă, va __ ,___ __ ___ __
ia Sz?kesfehervar.

• PENTRU DERBY-UL SE
RIEI A II-A a Diviziei B, dintre 
Pro greșul-Vulcan și Chimia Rm. 
Vîlcea, biletele se vor pune în 
vinzare începînd de mîine la ca
sele de la stadionul Progresul, 
agenția C.C.A. și agenția Loto— 
Pronosport din Pasajul Universi
tății. în ziua meciului nu se vor 
găsi bilete la casele stadionului 
Progresul. unde se va juca 
meciul.
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C. M. de box de la Belgrad DEBUT VICTORIOS 
AL ECHIPEI ROMÂNIEI

SURPRIZE DE PROPORȚII LA BALCANIADA

A 33 a aniversare a eliberării Cehoslovaciei
de sob ocupația fascista

ÎNCĂ DIN PRIMELE PARTIDE
DE BASCHET

BELGRAD, 8 (prin telefon). 
Desigur, cea mai mare surpriză 
a primelor zile ale C.M. de box 
rămîne înfrîngerea unuia din
tre favoriții de la categoria 
grea, un rezultat care anulează 
astfel realizarea mult aștepta
tei revanșe Vîsoțki — Steven
son. Tînărul boxer francez Do
minique Nato, vicecampion eu
ropean de juniori la Izmir, a 
creat această surpriză între- 
cîndu-1 net pe redutabilul pu
gilist sovietic Igor Vîsoțki 
(printr-o evoluție inteligentă, 
contracarînd cu viteză și iscu
sință atacurile stereotipe ale 
puternicului flăcău din Ural).

Printre surprize pot fi soco
tite și eliminările — prema
ture — ale campionului euro
pean Leszek Blaszynski (Polo
nia), vicecampionilor olimpici 
Richard Nowakowski (R.D.G.) 
și Pedro Gamarro (Venezuela), 
ale lui Plamen Iankov (Bulga
ria) șl Peter Hussing (R.F.G.) 
ș.a. Potrivit ziarului „Sport" din 
Belgrad și înfrîngerea vicecam- 
pionului european Teodor Dinu 
este considerată o surpriză de 
vreme ce un titlu în acest co
tidian sună astfel: „Dinu eli
minat !“. Noi considerăm că lui 
Dinu i-ar fi stat la îndemînă să 
cîștige meciul cu Adolfo Horta. 
Din păcate, boxerul român nu 
a fost suficient de activ în ul
timul rund pentru a se impune 
în fața arbitrilor. Judecătorul 
australian Abrahart a apreciat 
corect numărul superior de lo
vituri aplicate de român, pre- 
ferîndu-1 pe foaia de arbitraj. 
Dar a fost singurul !

Mai multă satisfacție ne-au 
produs Ioana și Vladimir. Tînă
rul de 19 ani, debutantul Viorel 
Ioana s-a impus nu numai pu
blicului, ci și presei. „Sportske 
Novosti" din Zagreb îi consa
cră un pasaj intitulat „Fantas-

tica repriză", în care subliniază 
că boxerul român a fost supe
rior portoricanului Alberto Ba
tista, luptînd fără răgaz și ne- 
dind nici un pas înapoi. Urmă
torul adversar al lui Ioana va 
fi, la 14 mai, Samin Grabman 
(Israel). în caz de victorie, el 
il va intilni, probabil, în sfer
turi pe Angel Herrera (Cuba). 
Același ziar apreciază victoria 
rapidă a Iui Ion Vladimir asu
pra elevului Iui Natale Rea, 
italianul Gianfranco Rossi, și 
o consideră importantă prin a- 
ceea că viitorul lui adversar 
va fi, tot la 14 mai, iugoslavul 
Miodrag Perunovid, învingător 
după un meci extrem de dur cu 
venezuelanul Gamarro. Cîștigă- 
torul acestui meci ar avea dru
mul deschis spre o medalie.

După două zile (luni și marți) 
fără activitate competițională 
pentru sportivii români, miercuri 
seara .intră în ring Faredin 
Ibraim (muscă) cu Johanny 
Ruberu (Indonezia) și Valentin 
Silaghi (mijlode) cu campionul 
european Leonid Sapoșrtikov 
(U R S S )

REZULTATE : pană : Andrej- 
kovski (Bulgaria) b.p. Nowa
kowski (R.D.G.), 
(U.R.S.S.) b.ab. 3 
(Tailanda), Ristid (Iugoslavia) 
b.p. Radman (Suedia) ; semi- 
mijlocie : Muller (R.F.G.) b.p. 
Iankov (Bulgaria), Iliadis (Gre
cia) b.p. Perez (Spania) ; Co
reea (Cuba) b.k.o. 2 Adeleye 
(Nigeria) ; grea : Tubbs (S.U.A.) 
b.p. Levai (Ungaria), Vujkovid 
(Iugoslavia) b.p. G. Skrzecz 
(Polonia), Suvandjiev (Bulga
ria) b.p. Kaya (Turcia). Fan- 
ghănel (R.D.G.) b.k.o. 2 Hussing 
(R.F.G.). •

Victor BĂNCIUtESCU

întrecerile celei de a 20-a 
ediții a Campionatului Balca
nic de baschet masculin au în
ceput în Palatul sporturilor 
din Ankara, într-o atmosferă 
de viu interes, în fața unui 
public numeros.

Echipa României a debutat 
victorioasă în această competi
ție, întrecînd cu 89—81 (44—42) 
reprezentativa Greciei. Aceasta 
din urmă învinsese, în prima zi 
a întrecerilor, formația Turci
ei cu 81—80 (40—40). în ziua a 
doua, selecționata Turciei a 
fost, de asemenea, întrecută de 
echipa Bulgariei cu 81—67 
(41—37).

într-o altă partidă, reprezen
tativa Iugoslaviei, marea favo
rită a competiției, a învins, la 
un scor concludent, formația 
Bulgariei: 91—70 (44—33).
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li concursul de la Budapesta

Ribakov
Stengram

VALOROS RECORD NATIONAL 
LA ,,MISTREȚ ALERGĂTOR- 

într-un concurs internațional 
pentru proba de „mistreț aler
gător", desfășurat la sfirșitul 
săptămînii trecute, la Budapes
ta, trăgătorul român - Mihai Ion 
a reușit să ciștige întrecerea 
cu o cifră excepțională: 571 p. 
Rezultatul constituie un nou 
record național, unul dintre 
cele mai valoroase din lume 
(cu această cifră s-a ciștigat 
medalia de bronz la Jocurile 
Olimpice de la Montreal). Mi
hai Ion practică această .probă 
de un an și jumătate. Este 
elevul antrenorulta Marin Fe
recata și a lucrat ta cadrul 
centrului de pregătire olimpi
că.

I
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VOLEIBALIȘTII ROMANI
LA TURNEUL

DE LA BUDAPESTA
cadrulîn _

Jocurile balcanice 
care vor avea loc la sfîrșitul 
acestei luni la Sofia, lotul nos
tru reprezentativ masculin par
ticipă în aceste zile la un tur
neu internațional organizat la 
Budapesta. Echipa României, 
care a părăsit ieri după-amia- 
ză Capitala, va susține, în or
dine, următoarele întîlniri: cu 
’Ungaria, pe data de 10 mai, 
cu R.F. Germania (11 mai) și 
Cehoslovacia (12 mai). Din 
lotul antrenat de A. Drăgan și 
VV. Schreiber fac parte urmă
torii jucători: Pop, Chifn, Tn- 
tovan, P. Ionescu, Bădiță, Gîr- 
leanu, Țerbea, Ion, Macavei, 
Manole, Covacin și M. Mița.

Aceasta este prima competi
ție internațională la care ia 
parte lotul nostru masculin în 
acest an.

pregătirilor pentru 
de volei.

ULTIMELE ASALTURI Iii CIRCUITUL W. C. T
Fibak și Okker au ciștigat titlul la dublu

Azi se dă startul la Dalias 
(Texas) în turneul final al Cir
cuitului internațional de tenis 
(W.C.T.), ajuns la a 8-a ediție. 
Participă, in ordinea clasamen
tului preliminar, următorii ca
lificați : V. Gerulaitis, B. Borg, 
E. Dibbs, R. Ramirez, L Năs- 
tase, B. Gottfried, D. Stockton. 
C. Barazzuili. în prima rundă, 
a sferturilor de finală, Hie Năs- 
tase il va intilni pe mexicanul 
Raul Ramirez. Este a doua par
ticipare a campionului român 
la faza finală a tradiționalei 
competiții. Prima oară, in edi
ția din 1974, Năstase a fost 
învins de cehoslovacul Jan Ko- 
des (8—7, 1-5, 5—7). Iată și 
câștigătorii titlurilor în prece
dentele • ediții : 1971 — K. Ro- 
scwall, 1972 
1973 — S. 
Newcombe, 
1978 — B. 
Connors.

între timp. Ia 
proba de dublu 
W.C.T. a revenit _ 
tek Fibak — Tom Okker, În
vingătoare în ultimul med cu 
6—7, 5—4. 6—0. 5—3 asupra
cuplului S. Smith — B. Lntz. 
Intr-o partidă pentru clasament: 
I. Năstase. J. Fîllol — J. Hi
gueras, V. Pred 6—3. 6—2.

Kansas City, 
a Circuitului 

perechii Woj-

TURNEUL U. E. F. A
PENTRU JUNIORI

turneul final al 
juniori, care ae

— K. Rosewall, 
Smith, 1974 — J. 
1975 — A. Ashe, 
Borg, 1977 — J.

SPADASINUL ROMÂN 0. ZIDARU ÎNVINGĂTOR LA GREIFSWALD
BERLIN, 8 (Agerpres). — 

Concursul internațional de 
spadă la Greifswald în apro
piere de Rostock a fost cîști-

In C. f. la rugby
SPANIA - CEHOSLOVACIA

20-13 [7-13]

gat de scrimerul român Octa
vian Zidaru, care a totali
zat in turneul final 5 victorii. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Jurka (Cehoslovacia) — 4 
victorii, Constantin Bărăgan 
(România) — 3 victorii, Suarez 
(Cuba) — 2 victorii, Nielaba 
(Polonia) — 1 victorie și Slo- 
nln (Polonia) — 0 victorii.

La competiție au participat 
61 de sportivi din Cehoslova
cia, Cuba, Polonia, România și 
R. D. Germană.

I

DOUĂ MILIOANE DE CETĂȚENI 
IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

La 9 mai se implinese 33 de ani de la eliberarea Ceho
slovaciei de sub ocupația fascistă. In cele peste trei decenii 
de viață liberă. Cehoslovacia socialistă a făcut progrese 
remarcabile în toate domeniile, inclusiv în cel 
fizice, sportului de masă șl de performanță.

întreaga activitate sporti
vă se desfășoară în lumina 
directivelor și îndrumărilor 
date de Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, viztad 
sprijinirea și dezvoltarea 
continuă a sportului de 
masă și ■ celui de perfor
manți Recent, la Trencta, 
în cadrul unei conferințe 
regional®, președintele Co
mitetului de cultură fizică 
și turism din Cehoslovacia, 
Antonin Himl, a scos In e- 
vidență faptul că, în pre
zent, două milioane de ce
tățeni slnt angrenați intr-o 
activitate sportivă continuă 
și că, din acest mare rezer
vor de cadre, vor trebui de
pistate elementele cu pers
pectivi

Pe de altă parte, pregă
tirile pentru J.O. din 1980, 
eveniment sportiv major a- 
flat, firesc, și in prim-pla-

' sportivilor
au început la 

puțin timp după ediția ca
nadiană a Olimpiadei. Este 
de menționat întărirea ac
tivului de antrenori cali
ficați, îmbunătățirea muncii 
în domeniul cercetării știin
țifice șl -al medicine! spor
tive. în plus, federațiile de 
specialitate au trecut la e- 
lăborarea unor planuri de 
muncă foarte amănunțite, 
în primul rfnd, s-a avut în 
vedere criteriul selecției ta 
funcție de vîrstâ și de apti
tudinile tinerilor. Totodată, 
* fost luată hotărirea ca 
sportivii fruntași care s-au 
evidențiat în marile compe
tiții să fie menținuți ta lo
turile naționale, cu precă
dere aceia care au o vtrstă 
corespunzătoare pentru

nul activității 
cehoslovaci.

al educației

desfășoară în Polonia : B. P. Ger
mania — Italia 5—; ; Scotia — 
Portugalia 1—• : Olanda — Gre
cia 8—3; U.R.SJ5. — Norvegia 
4—« ; Ungaria — Iugoslavia 0-* ; 
Anglia — Spania 1—» ; Polonia — 
Turcia 2—L 
clasamentele 
duc: Secția, 
șl Anglia.

DudA două etaae ia 
celor 4 grupe con- 
U.R.S.S., Iugooksvia

9—14 FOTBAL.

9—20 
9—14 
9

HOCHEI 
BOX 

TENIS 
FOTBAL

!•
IO—M CICLISM

13 FOTBAL

13—14 CANOTAJ

putea realiza 
deosebite șl la 
de la Moscova, 
ora actuală, se 
atleții Helena ___________
(la greutate) și Jozef Plachy 
Ca probele de semifond), 
ca și trăgătorul la talere 
Jozef Fanacek, ciclistul An
ton Tkac, înotătorul Miro
slav Rolko și mulți alți spor
tivi de frunte mai pot can-, 
dida cu succes pentru pri
mele locuri și la J.O. din 
1980. în paralel, s-a trecut 
la o întinerire a loturilor în 
numeroase discipline sporti
ve. Șl primele rezultate 
n-au întîrziat să apară. Se

performanțe 
Olimpiada 

Astfel, la 
consideră că 
Fibingerova

X

_ _ _ _ J
pun mari speranțe in Da- 
niel Machek, care deține Inu mai puțin de 5 recorduri 
la natație, dintre care cel 
mai valoros este cel de la 
1500 m (15:34,8), pe atleții 
Jarmila Nygrynova (la lun
gime), Hrbal (înălțime băr
bați) și Zrun (prăjină).

Dacă la J.O. de la Mont
real Cehoslovacia a fost 
prezentă la 16 discipline 
(dintre care la 15 sportivii 
acestei țări au acumulat 
puncte), se preconizează ca 
la Olimpiada de la Moscova 
participarea să fie mal nu
meroasă și la mai multe 
sporturi prevăzute în pro- 
gram.

Munca entuziastă, depusă 
de antrenori și de elevii a- 
cestora, constituie, desigur, 
un element extrem de im
portant in realizarea obiec
tivelor, pe care mișcarea 
sportivă din Cehoslovacia le 
dorește încununate cu suc
ces la prima Olimpiadă găz
duită de capitala unei țări 
socialiste.

I
1
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Hocheiul este unul din sparturile care se bucură de mare 
popularitate in Cehorlococia, selecționata țării fiind actuala 
deținătoare a titlului mondial. Și la actuala ediție a C.M., 
hocheiftti cehoslovaci iși justifici pe deplin renumele, obți- 
nhsd un țir de prețioase victorii. Drept urmare, reprezenta
tiva Cehoslovaciei se află pe primul loc al clasamentului ți 
are șanse reale să-ți păstreze cununa de lauri. In fotogra
fia noastră, o fazi din meciul Cehoslovacia — Suedia, dispu

tat aseară la Praga

1
I
1

AGENDA SÂPTĂMlNII
9

Continuă turneul pentru Ju
niori. In Polonia
Continuă C.M. (grupa A). la Prag» 
Continuă C_M. la Belgrad
Turneul final „W.C.T.", la Dallas 
Finala „Cupei UXJ-A." (retur) : PJS.V. 
Eindhoven — Bastia
Finala „C.C.E." : F.C. Liverpool — F.C. 
Bruges, la Londra
„Cursa Păcii" Berlin — Praga — Varșo
via.
Campionatul lnterbritanic : Tara Galilor 
— Anglia ; Scoția — Irlanda de Nord 
„Regata- de la Tata (Ungaria)

Df HOCHEI PE GHEATĂ

La Barcelona a avut loc me
ciul de rugby dintre echipele 
Spaniei și Cehoslovaciei, con- 
tind pentru Campionatul eu
ropean F.I.R.A. (competiție în 
care, reamintim, echipa Româ
niei — că și cele ale Franței 
și Italiei, dealtfel — și-au în
cheiat jocurile actualei ediții). 
După ce' la pauză oaspeții au 
condus, surprinzător, cu 13—7, 
rugbyștii spanioli au reușit să 
se impună în finala cîștigind cu 
scorul de 20—13. înaintea dispu
tării ultimelor două partide 
(Polonia — Spania și Ceho
slovacia — Polonia) clasamen
tul se prezintă astfel : 1.
Franța 15 p, 2. România 12 p, 
3. Spania 8 p (2 victorii), 4. 
Italia 8 p (1 victorie), 5. Po
lonia 5 p, 6.- Cehoslovacia 4 p.

—

ATLETISM © La Krasnodar. 
Aleksandr Maliukov a stabilit cea 
mal bună performanță mondială 
a sezonului la aruncarea cioca
nului — 76,36 m. • La Los An
geles. americanul James Butts a 
stabilit cea mal bună performan
tă mondială a sezonului Ia trlplu- 
salt — 17.21 m. Alte rezultate : 
3000 in Henry Rono (Kenya) — 
7:43,04 : lungime : Charlton Ehi- 
zuelen (Nigeria) 8.00 m : prăjină 
Jeff Taylor (S.U.A.) 5.55 m. 100 
m (f) Andrea Lynch (An
glia) 11,32.

AUTO © Dună disputarea a 5 
probe, francezul Patrick Depail- 
ler conduce în clasamentul C.M. 
totalizînd 23 p. fiind urmat de 
americanul Mario Andretti si ar
gentinianul Carlos Reutemann — 
cîte 18 p. austriacul Nikl Lauda 
— 16 p și suedezul Ronnie Peter- 
sson — 14 p.

• Meci amical la
“ “ .............. Se-

BASCHET
S.U.A. : U.R.S.S. (tineret) 
lectionata Bloomington (Minneso
ta) 83—53 (47—33).

CICLISM • Etapa a 12-a a Tu
rului Spaniei a revenit francezu
lui Bernard Hinault. 205 tan — 
5h 54:44,0. • Competiția .Cele

TELEX
patru zile -de Ia Dunkerque" a 
fost ciștigată de belgianul Freddy 
Maertens.

gimnastica O Inthnlrea tri
unghiulară de la Nantes s-a În
cheiat cu victoria echipei Ceho
slovaciei — 536,70. urmată de for
mațiile Franței — 535,20 o si R.F. 
Germania — 532,55 p. La indivi-

dual compus pe primul loc 
situat cehoslovacul Tabak, 
109,35 p, urmat de 
Boutard — 107.95 p.

SCRIMA • Competiția mascu
lină de floretă de la Bonn a fost 
cîștlgatâ de Polonia — 7 victorii, 
urmată In clasament de forma
țiile Italiei — 6 V. U.R.S.S. — 5 v, 
R. F. Germania — 4 v.

ȘAH • După S runde. în tur
neul de la Zamardl (pe malul 
lacului Balaton) conduce Portisch 
(Ungaria) 4</, p, urmat de Bielc- 
zyc (Polonia) — 4 p st Mehring 
(R. D. Germană) — 31/, p. Iuliu 
Szabo (România), care tn ulti
mele două runde a remizat cu 
Portisch șl Pinter, totalizează 
21/. p.

VOLEI • în primul med al 
competiției feminin® de la Puebla 
(Mexic) : Italia — Argentina 3—0 
(15—L 15—13. 15—10).

s-a 
eu 

francezul

Ieri. în cadrul campionatului 
mondial de hochei pe gheată 
au avut loc două meciuri foarte 
importante pentru configurația 
primelor locuri ale clasamen
tului. în partida din deschide
re. Cehoslovacia a învins Sue
dia. la capătul unui joc dina
mic si foarte echilibrat în care 
soarta victoriei s-a decis abia 
în ultima parte : 3—2 (0—L,
1—1. 2—0). Hocheiștii suedezi 
au condus cu 1—0 si 2—1. dar 
formația gazdă a avut un finiș 
spectaculos, egalînd și înscriind 
golul victoriei în ultima repri
ză. Au înscris Zajcek, Pouzar 
Si Cernik pentru învingători. 
Ahlberg și Lundholm pentru în
vinși. Pînă la închiderea ediției 
rezultatul celui de al doilea ioc. 
U.R.S.S. — Canada, nu ne-a 
parvenit.

în altă partidă, disputată du
minică seara, Finlanda și S.U.A. 
au terminat la egalitate : 3—3 
(1—0, 1—2, 1—1).


