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Prima zi a etapei de vară a „Daciadei" pe meleagurile mcncdințcnc

„CUM SĂ NU IȚI CREASCĂ INIMA DE BUCURIE,
CÎND VEZI ATlTA TINERET DĂRUIT SPORTULUI...

Fază din meciul România — Norvegia (3—2), in urma căruia ho- 
cheiștii noștri au cucerit „bronzul" competiției. In acțiune, 
Axinte (in centrul imaginii, cu tricou de culoare deschisă). Se 
mai văd : norvegienii Losamoen și Nilsen și românul Costea.

Foto : Dragoș NEAGU

Capacitatea organizatorică a 
mișcării noastre sportive a pri
mit la Galati, o nouă confir
mare : jocurile grupei B a 
Campionatului Mondial de ho
chei ne gheată s-au desfășurat 
în condiții excelente, pe toate 
planurile, aspect pe care — in 
afara unor declarații făcute, 
cu titlu personal, de diverse 
personalități ale hocheiului mon
dial. prezente la competiție — 
a ținut să-l releve. în cuvîntul 
său Ia festivitatea de închidere 
de sîmbătă seara, si președin
tele Directoratului întrecerilor, 
Walter Wasservogel (Austria), 
delegatul federației internațio
nale.

Modernul patinoar gălătean. 
construit si amenaiat cu price
pere. cu apreciabile eforturi, 
din partea organelor locale, a 
fost deplin corespunzător ce
rințelor unei competiții de a- 
semenea amploare : problemele 
de cazare si transport pentru 
sutele de oaspeți ai orașului, 
programul de petrecere a 
timpului liber al acestora, co
municațiile telefonice si prin 
telex pentru cei circa 70 de 
ziariști străini acreditați, ca si 
circuitele pentru numeroasele

transmisii de radio si televi
ziune. toate acestea si-au găsit 
rezolvări optime, concurînd 
la aprecierea că această 
a treia ediție a grupei B 
disputată in regia Federației 
Române de Hochei le-a depă
șit pe cele două anterioare.

Să mai adăugăm, pentru a 
avea o imagine completă a suc
cesului organizatoric si propa
gandistic al turneului, că pu
blicul a urmărit meciurile nu 
numai cu un interes cu totul 
deosebit (la meciurile-vedetă. 
tribunele au fost arhipline, mii 
de oameni rămînînd In afara 
patinoarului), ci si cu o mare 
participare afectivă.

în această întrecere, presăra
tă cu multe surprize (dintre 
care cea mai mare este, fără 
discuție, clasarea De primul loc 
a Olandei, formație provenind 
din grupa C !). reprezentativa 
României a jucat un rol cen
tral. fiind una dintre protago
niste. Lucrul cel mai important 
care se cuvine subliniat acum 
— la ora bilanțului — este că

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Duminică, 
din .Tribale*. cartier al Dro- 
betei Tr. Severin, a pornit 
zvon de glasuri : copii — băieți 
Si fete —. tineri si tinere. O 
coloană impresionantă, veselă, 
entuziastă, s-a îndreptat, cu 
steaguri, cu fanfară, spre Diata 
Teatrului. întimninată. De stră
zile largi ale noului centru ci
vic. de privirile calde. îneîntate 
ale cetățenilor. în această masă 
în mișcare, sporind impresia de 
sărbătoare, cite un buchețel de 
ghiocei sau de violete. Totul 
oe măsura evenimentului spor
tiv al zilei : deschiderea etapei 
de vară a marii competiții na
ționale „Daciada"...

A început crosul ! Spectato
rii. la fel de entuziaști ca si 
concurentii. s-au erăbit să a- 
jungă în Parcul Trandafirilor, 
pentru a-i aplauda pe cei mai 
sprinteni, ne cei mai iuti: 
Aurelia Cîrtoi (Sc. gen. 11) si 
Teodor Horiopan (Șc. gen. 7), 
cîstîgâtorii primei curse. Apoi, 
aplauze pentru Anca, Pătrascu 
(Șc. gen. 2) și Sergiu Mladin 
(Șc. gen. 8). Mariana Motoroga 
(Lie. pedagogic) și Mariana Bo- 
bîlcă (Lie. ind. 5), Viorica Bucur 
(Lie. ind. 4) si Costel Dinică 
(Lie. ind. 2). „Atletismul are la 
noi. în Drobeta. multi tineri de 
nădejde. Iar crosurile îi vor 
descoperi repede, veți vedea", 
ne asigură Victor Covlea. vi
cepreședinte a! C.S.M.. clubul 
de performantă din orașul de 
la Dunăre.

Tineri de nădejde am întîlnit 
si la luote. la ..clasice". în sala 
în care a făcut începutul, cu 
6 ani în urmă. Petre Dicu. azi

dls-de-dimineață, component al lotului national
îi descoperă, ti modelează ace
lași neobosit antrenor care este 
Teodor Gaiță. împreună cu un 
coleg mai tinăr. Marin Dobres- 
cu. Băieții lor. Dan Mogoșann 
(48 kg.) si Nîeolae Baboiu (74 
kg.) amîndoi elevi la Liceul de 
mecanică 1. au si pornit o dis
putată cursă de urmărire. Deo
camdată si imul si altul au 
ajuns în lotul national de ju
niori. Alți zeci si chiar sute de 
copii, cum ne-am convins, iau 
cu asalt „atelierul" celor doi

antrenori. în ambiția lor sure 
desăvirsirea măiestriei. „La un 
moment dat, puțin obosit, am 
vrut să renunț. îmi spunea 
Teodor Gaiță. Nu-i ușor să te 
afli de 10 ani. zi de zi. de di
mineața si pină seara, aici, în 
sală. N-am putut. Cum să nu 
îți crească inima, să nu uiți 
oboseala, cînd vezi atîta tineret 
dăruit sportului 2“.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2—3)

„Festivalul pionieresc pe gheață1*

0 SPLENDIDĂ DEMONSTRAȚIE A GINGĂȘIEI 
ȘI FRUMUSEȚII SPORTULUI

in turneul final al echipelor feminine de volei

UN JOC SPECTACULOS: PENICILINA-UNIVERSITATEA 3-2 Moment folcloric : se execută dansuri populare
Foto : Constantin POPESCU

TG. MUREȘ, 26 (prin telefon). 
Cele mai bune 4 echipe ale 
Diviziei A feminine de volei 
s-au reunit în Sala<sțJO’rturilor 
din localitate pentru ultimul 
act al ediției 1078—1979 a cam
pionatului. Dinamo Bucur.ști, 
Penicilina Iași, Universitatea 
Craiova și C.S.U. Galați au 
venit aici cu gîndul de a de
monstra publicului local că 
fruntașele voleiului feminin, 
în rîndul cărora evoluează o 
serie de jucătoare care fac 
parte din lotul național, pot 
oferi spectacole sportive de 
calitate.

Totuși, între intenții și ma
terializarea lor au existat în

La încheierea returului campionatului masculin

PROTAGONISTELE S-AU DETAȘAI
MAI NIT CA ALTĂDATĂ...

• Multe confirmări și afirmări în loturile fruntașelor, dar 
și în cele ale altor echipe • Revelația sezonului, noua 
promovată Silvania • Retrogradarea gălățenilor s-a pro

dus pe.- teren propriu
Ca mereu în ultimele 12 e- 

diții ale campionatului mascu
lin al primei divizii de volei, 
și în cea recent încheiată (din 
care nu a mai rămas deeft 
turneul final pentru desem
narea campioanei) cursa pen
tru supremație a avut ca pro
tagoniste echipele bucureștene 
Dinamo și Steaua. Dar, în a- 
ceastă ediție jubiliară, a 30-a, 
disputa celor două fruntașe a 
fost parcă mai palpitantă și 
mai detașată ca în alte rîn- 
duri, la un nivel ceva mai 
ridicat, ca urmare a pregătirii 
superioare și a tentativei, în 
bună măsură reușite, de relan

prima zi de concurs destule 
discrepanțe. Acestea au fost 
vizibile mai ales în jocul de 
deschidere, cel dintre Dinamo 
și C.S.U. Galați. Campioanele 
s-au impus ușor, favorizate 
fiind de jocul lipsit de orizont 
al echipei gălățene, care s-a 
văzut depășită atît în atac 
(blocajul dinamovist a respins 
aproape totul), cit și în apă
rare (mai ales la recepția ser
viciului, unde gălățencele au 
comis nenumărate greșeli). 
Dacă adăugăm și faptul (de 
neînțeles) că multe dintre ac
țiunile de atac ale studentelor 
au fost dirijate către... ridică- 
toarea Crina Georgescu, avem

sare a voleiului nostru mascu
lul în sezonul care se încheie 
la finele săptămînit

Dacă, însă. în ultimii ani, 
alături de protagonistele obiș
nuite, echipa băimăreană Ex
plorări Iși spunea mai răspi
cat cuvîntul în campionat, 
iată că anul acesta maramure
șenii au bătut pasul pe loc, 
în pofida faptului că și-au 
întărit rîndurile cu doi jucă
tori, clujeni (Ignișca și Cor- 
cheș), a căror absență de la 
„U“ a însemnat principalul 
motiv al retrogradării studen
ților. Exceptînd victoria obți
nută pe teren propriu în fața

un tablou mai complet al de
ficiențelor prezentate de 
C.S.U. Galați. în aceste con
diții — cu toate greșelile să- 
vîrșite și de bucureștence, oa 
urmare a jocului relaxat — 
Dinamo a cîștigat în numai 
45 de minute cu 3—0 (8, 2,
4). Arbitrii L. Grun (Tg. Mu
reș) și V. Arhire (Brașov) ^au 
condus foarte bine următoarele 
formații : DINAMO — Maria
na Ionescu, Victoria Banciu, 
Victoria Georgescu, Irina Pet- 
culeț. Helga Bogdan, Alexan-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Duel la fileu intre Mircea Tutovan (Dinamo) și Nicolae Pop 
(Steaua) in recentul derby al protagonistelor.

campionilor, Explorări nu a 
convins deloc în acest sezon. 
Meritul principal al echipei 
lui Al. Manț a constat însă în 
adjudecarea „Cupei Balcani
ce", cu care se alătură, în- 
tr-un fel, frumoaselor perfor
manțe ale celor două fruntașe 
in cupele europene (Dina

Sîmbătă seara. în timp ce 
Dește bazele sportive ale Ca
pitalei se lăsase întunericul — 
ca o cortină ce urma să se ri
dice a doua zi. în zori, pentru 
a deschide scena startului în 
etapa de vară a „Daciadei" — 
pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August", șoimi ai pa
triei. pionieri si școlari evoluau 
în cea de-a doua ediție a 
„Festivalului pionieresc pe 
gheață", moment sărbătoresc 
menit să încheie etapa de iar
nă a „Daciadei" pentru cei mai 
tineri sportivi.

Ca si la prima ediție a festi
valului. am asistat la suave 
tablouri coregrafice, pline de 

mo a cîștigat „Cupa cupe
lor", iar Steaua a fost la un 
mic pas de cucerirea „Cupei 
campionilor"). Revenind la a- 
cestea se cuvine să subliniem

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag, 2-3) 

grație : i-am văzut pe șoimi șl 
ne pionieri în activități speci
fice — la învățătură, aiutînd în 
construcții sau sădind pomi, 
particinînd la întreceri cultu- 
ral-artistice. sportive si distrac- 
tiv-recreative. N-au lipsit din 
tablouri personajele din basme 
îndrăgite de cocii : Ileana Co- 
sînzeana. Albă ca Zăpada, ur
suleții.. iepurașii, harnica fur
nică și mereu veselul greieraș, 
ajuns în pragul iernii cu că
mara goală, gingașele flori ale 
cîmpillor tării. întruchipate de... 
_boboci“-patinatori care se le
gănau si cădeau la cea mal 
mică... suflare de vînt. N-a lip
sit nici ursul polar, n-au lip- 
st nici pinguinii, care au tinut 
să fie prezenti la ultimul act 
al „Daciadei" de iarnă a celor 
mici.

întrecerile sportive ne-au de
monstrat măiestria tinerilor pa
tinatori de viteză, iar demons
trațiile individuale ale campio
nilor republicani au oferit mii
lor de pionieri din tribune 
multe momente de îneîntare. 
răsplătite cu aplauze. La rîndul 
lor. concursurile de îndemîna- 
re și carnavalești — între care 
„Olimpiada rîsului" a ocupat 
un loc de frunte — au stîrnlt 
hazul, ereînd o atmosferă de 
voioșie specifică purtâtorilo» 
cravatelor roșii cu tricolor. Me
ciul de hochei dintre echipele 
pionierești calificate în finalâ 
a arătat virtuțile acestui sport 
care s-a dovedit ..bărbătesc"^ 
deși era practicat de cei mici. 

Carnavalul care a încheiat 
festivalul s-a constituit într-o 
amplă manifestare artistică, 
prin care șoimii patriei, pionie
rii și școlarii și-au arătat re
cunoștința lor față de partid 
pentru minunatele condiții 
create ca toti copiii patriei să 
se bucure de binefacerile socia
lismului. împletind învățătura 
șl sportul pe drumul dezvoltă
rii lor armonioase.

Sever NORAN
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LA RAPID, REPUTAȚIA

Cîștifiătoarea titlului — Crișul 
Oradea — și echipele care vor 
retrograda — C.S.Ș. Ploiești și 
P.T.T. București — fiind pre- 
zumtiv cunoscute. interesul 
nentru campionatul national de 
baschet feminin se concentrea
ză. în ultimele etape, asupra 
disputei pentru clasarea pe 
locurile 2, 3 si 4. deci cele 
care permit accesul în turneul 
final al competiției, programat 
să se desfășoare la Tg. Mureș, 
Intre 11 si, 13 mai. Pentru cele 
trei poziții onorabile candidea
ză. cu sanse apropiate (tinînd 
seama de situația actuală în 
clasament, de jocurile viitoare 
si de capacitatea manifestată 
în ultima vreme). Universitatea 
Timișoara. Voința București, 
Kapid, Politehnica București și 
Mobila, cărora li se poate a- 
dăuga Universitatea Cluj-Napo- 
ca. cu condiția evitării marilor 
fluctuații de comportări de 
la un meci la altul.

După cum se vede, dețină
toarea titlului — Kapid — nu 
numai că nu mai contează în 
lupta pentru locul I, dar șe 
află în situația de a nu fi si
gură nici măcar de participa
rea Ia turneul fruntașelor. Cum 
a ajuns formația feroviară, re
prezentanta uneia dintre cele 
mai vechi si valoroase unități 
ale baschetului feminin din 
tara noastră, în această situa
ție pe care nu exagerăm nu
mind-o precară ? Există motive 
obiective, ca. de pildă, indis
ponibilitatea de lungă durată, a 
unor iucătoare de bază (Maria-

BASCHETULUI FEMININ
na Andreescu. Stefania Basara
bia. Stela Cernat si. în ultima 
vreme. Aurora Vintilă); dar 
sînt și cauze subiective, legate 
de „bucătăria“ secției de bas
chet a clubului sportiv Rapid. 
Ne referim, în mod direct, la 
faptul că antrenorii (cu normă 
întreagă) pentru munca cu Ju
niorii (actualmente C. Haiduc, 
precedat, cu ani în urmă, de 
M. Fornino si N. Cioranu) nu 
au nrodus nimic. NU AU PRO
MOVAT NICI O BASCHET- 
BALISTĂ CAPABILĂ SĂ IN-

CLASAMENTUL LA ZI
L CRIȘUL
2. Univ. Tim.
3. Voința Buc.
4. Rapid
5. Poli. BUC.
6. Mobila
7. „U“ CJ.-N.
8. Voința Bv.
9. Olimpia

10. Progresul
11. C.S.ș. PI.
12. P.T.T.

36 31 5 2736-2200 67
36 25 11 3006-2733 61
36 24 12 2484-2331 60
36 23 13 2586-22S3 59
36 23 13 2762-2374 59
36 20 16 2710-2693 56
36 19 17 3000-2729 55
36 18 18 2672-2622 54
36 13 23 2213-2319 49
36 13 23 2368-2467 49
36 5 31 2227-3106 41
36 2 34 2001-2948 38

TĂREASCĂ ECHIPA DE SE
NIOARE, grevînd. astfel, po
tențialul acesteia si obligîndu-1 
pe antrenorul S. Ferencz să a- 
peleze. pentru necesitățile di
vizionarei A. la elemente pro
venite din alte centre (Maria 
Csikos si Angela Iordache din 
Tg. Mures. Eugenia Ghcrghișan 
din Constanta. Camelia Tatu 
din Medias S.a.). Singura rapi- 
distă „sută la sută" este Ga-

TREBUIE MENȚINUTĂ!
briela Bosco care, alături de 
Stefania Basarabia, fac parte 
din .producția" prodigioasă a 
maestrei emerite a sportului 
Eva Ferencz, din anii în care 
aceasta era antrencarea de ju
nioare a clubului giulestean. 
Cum a izbutit Eva Ferencz să 
realizeze (într-o perioadă evi
dent mai scurtă) ceea ce nu au 
reușit (într-un răstimp destul 
de îndelungat) cei ce au ur
mat-o ? Răspunsul este cuprins 
într-o declarație apărută în 
coloanele ziarului nostru, la 
vremea respectivă, cu prilejul 
unui interviu care avea drept 
temă tocmai succesele antre- 
noarei Eva Ferencz : „Nu aș
tept să vină elevele, ci merg 
eu în intimpinarea lor. selectîo- 
nîndu-Ie din 7—8 școli din car
tier. din apropierea stadionului 
Giulești ; nu mă cramponez de 
antrenamentele în sală, deoare
ce știu că este aglomerată si 
că au prioritate divizionarele 
A ; din primăvară și pînă în 
toamnă folosesc pentru antre
namente terenul (bituminizat) 
în aer liber".

Iată, de fapt, soluții pentru 
viitor. Acum, rapidistele își 
mai pot salva prestigiul prin- 
tr-un efort de voință, de am
biție. printr-un plus de dăruire 
la antrenamente si la meciuri. 
Maestra - sportului Gabriela 
Bosco este un exemplu în a- 
ceastă privință. Rămîne ca el 
să fîe urmat de coechipierele 
sale.

Dumitru STANCULESCU

STEAUA S-A DESPRINS IN DIVIZIA A LA RUGBY, 
DAR MÎINE JOACA CU FARUL, LA CONSTANȚA...

Tudor Radu, tînărul și talentatul mijlocaș la grămadă al grivi- 
țenilor, reușește să-și deschidă „treisferturile**, in ciuda opozi
ției lui Achim. (Fază din meciul Steaua — R.C. Grivița Roșie 
18—6). Foto : Vasile BAGEAC
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MASCULIN DE VOLEI

Așadar, Steaua a reușit prima 
desprindere în Divizia A la rug
by. Ea va rămîne lideră și după, 
etapa de mîine, indiferent de re
zultatul său de la Constanța, 
avînd victorii asupra principale
lor urmăritoare, R.C. Grivița Ro
șie și Știința Petroșani, care se 
intîlnesc în meci direct, la Par
cul copilului, interesant este însă 
dacă XV-le militar își va mal 
păstra neîntinat palmaresul din 
W9 și, implicit, avansul de 
puncte de acum. Prin această 
prismă, meciul de mîine Farul — 
Steaua constituie — încă o -dătă 
— un mare derby. Putem face 
afirmația că aceasta este ,,pro
ba adevărului'4 pentru formația 
pregătită de Petre Cosmănesca 
și Adrian Mateescu, echipa de 
pe Litoral începînd să se regă
sească într-un moment . dificil

pentru ea și pentru antrenorii 
Mihai Naca și Gheorghe Drago- 
mirescu.

Dar, iată cum arată clasam en-
tele în cele dferiiă turnee după 4
etape:
1. STEAUA 4 4 0 0 104-24 12
2. Știința Ptș. 4 3 0 1 61-48 10
3. Grivița Roșie 4 3 0 1 52-52 10
4. Dinamo 4 2 0 2 63-47 8
5. Farul 4 112 50-28 7
6. Poli. Iași 4 112 48-80 7
7. Sportul stud. 4 10 3 33-56 6
8. Rapid 4 0 0 4 22-98 4
9. Univ. Tim. 4 3 10 38- 6 11

10. C.S.M Sibiu 4 3 0 1 31-21 10
11. Midia-Năvodari 4 2 0 2 30-28 8
12. Rulmentul 4 2 0 2 23-24 8
13. C.F.R. Brașov 4 2 0 2 16-28 8
M. Știința B Mare 4 113 14-17 7
15. Poli. Cj.-Nap. 4 10 3 10-24 6
16. Minerul G.H. 4 0 2 2 8-22 6

PRIM
TUI 

SEC

IN DIVIZIA A LA POPICE
(Urmare din pag. 1) 

faptul că sezonul a prilejuit 
afirmarea și reafirmarea unor 
jucători care dovedesc reale 
șanse de a întări lotul repre
zentativ. Lidera, formația di- 
namovistă, pregătită de Geor
ge Eremia și Wiliam Schrei
ber, l-a readus pe Corneliu 
Oros (ținut un an în afara 
terenului de o hepatită) la 
valoarea obișnuită, precum își 
pe Marian Păușescu (care a- 
.vusese o lungă perioadă de 
scădere) și a lansat cu succes 
trei jucători mai de curînd 
promovați de pe banca rezer
velor : Gunter Enescu, Emilian 
Vrîncuț și Ștefan Băroiu, care, 
alături de vechii titulari — 
Dumănoiu, Tutovan, Gîrleanu, 
și Chiș — asigură pretendentei 
la un nou titlu de campioană 
un lot valoros. Era de aștep
tat însă ea alte două „spe
ranțe" dinamoviste, Manus 
Căta-Chițiga și Marian Mîțu, 
■să concureze mai convingător 
la un loc în sextetul de bază.

La rîndul ei, campioana

„en titre", Steaua, antrenată 
de Aurel Drăgan și Octavian 
Crețu, a sprijinit, prin pre
gătire, afirmarea unor volei
baliști cu calități : Aurelian 
Ion, Sorin Macavei și Al. Iu- 
hasz, care în general au fă
cut o mai bună impresie decît 
mai vechii titulari, Nicolae 
Pop, Petre Ionescu, Cornel 
Chifu sau loan Țerbea. Dar 
Steaua putea să sporească a- 
firmările cu „speranța" Florin 
Mina

și, fiindcă ne-am oprit la 
capitolul confirmări și afir
mări, pe care-1 socotim defi
nitoriu pentru campionatul 
1978—1979, trebuie să mai a- 
mintim de cîțiva jucători a- 
parținînd echipelor din pluto
nul foarte „strîns" al diviziei: 
Arbuzov, Marinescu, Ignișca 
(Explorări), Bădiță, Bujilâ, 
Mășcăsan, Urzică și Strauff 
(Silvariia Șimleu Silvaniei), 
Cr. Popescu, Șteflea (Univer
sitatea Craiova), K. Enescu, 
Pustiu (C.S.U. Galați), Gazda 
(C.S.M. Suceava), Gavrilă, 
Spînu (Delta Tulcea) etc.

FORMAJIA ONACHE LA UN PUNCT DE LIDER

în ceea ce privește ierarhia 
internă, ea se prezintă cu 
două echipe net detașate (Di
namo și Steaua), cu o alta (Ex
plorări) care nu a putut ține 
trena cu primele, cu alte 5 de 
mijloc și, în fine, cu cele 4 
care au dat bătălia pentru 
supraviețuire în divizie. între 
echipele plutonului de mijloc 
(nu prea distanțat de subsol), 
cea mai relevantă prezentă _ a 
semnat-o noua promovată Sil- 
vania Șimleu Silvaniei, căreia 
nu i-a lipsit mult să intre în 
turneul pentru locurile 1—4. 
Dacă ar ti avut pe bancă un 
antrenor cu experiență, Silva- 
nia ar fi produs, cu siguranță, 
o mare și plăcută surpriză. 
Oricum, locul 6 ocupat este 
mai mult decit onorabil pen
tru echipa doctorului Ion Puș
caș. De remarcat și faptul că 
retrogradatele (C.S.U. Galați 
și „U“ Cluj-Napoca) nu au 
fost mai prejos decît cele 
care s-au salvat. Gălățenii da
torează reîntoarcerea în „B“ 
pierderii unor jocuri, pe care 
le-au avut în mină, pe teren 
propriu, iar clujenii, descom- 
pletării lotului și îmbolnăvirii 
antrenorului...

Timpul, nu prea pdâcut (vînt, 
frig pătrunzător), a făcut ca nu
mărul celor prezenți duminică 
dimineața pe hipodromul din 
Ploiești să fie mai mic ca de c- 
bicei. în ciuda acestor condiții, 
puțin favorabile obținerii unor 
valori superioare (a existat un 
coeficient în jur de 3 secunde), 
alergările (cu excepția celor ad
judecate de Dialect și Verset) au 
oferit întreceri disputate, cu 
sosiri strînse și cîștigători cunos- 
cuți abia după trecerea potoului. 
Dintre formații, cea antrenată de 
S. Qnache s-a impus cu autori
tate, ea cîștigînd 4 din cele 9 
curse (Dialect, Verset, Fundy, 
Sîrba) si trecând pe locul 2, la 
un punct diferență de G. Tăna- 
se, lider în continuare datorită 
victoriilor repurtate cu Hogar și 
Diva, ambii la al doilea succes 
în actuala stagiune. Dacă, așa 
cum am arătat mai sus, Dialect și 
Verset n-au avut probleme în 
alergările respective, ei fiind prea 
puțin deranjați de adversarii lor, 
Fundy s-a desprins abia în ve
cinătatea sosirii de Lapis șl Hai- 
ducel, iar Sîrba (lansată puternic 
din start de FI. Pașcă) a termi
nat epuizată cursa, din avan
sul creat pe prima parte a probei 
nemaipăstrînd decît foarte puțin. 
Sub așteptări evoluează (deocam
dată) pensionarii formațiilor Tr. 
Marinescu (locul 2 în *78), D. 
Popa (se pare că lipsa acestuia 
de pe cîmpul de curse n-a rămas 
fără urmări), D. Toduță si I. R. 
Nicolae. REZULTATE TEHNICE: 
Cursa 1 : 1. Cavarna (I. G. Ni
colae) rec. 1:40,9, 2. Relaxa. Sim
plu 1,60, ordinea 51. Cursa a 
2-a ; 1. Dialect (FI. Pască) rec. 
1:37,4, 2. Hemina, 3. Nil va. Sim
plu 4, ordinea 23, event 33, or
dinea triplă 477. Cursa a 3-a : 1. 
Retuș (G. Solcan) rec. 1:33,1, 2. 
Banjo. Simplu 3, ordinea 5, event 
35, triplu cîștigător 408. Cursa a 
4-a : 1. Verset (FI. Pașcă) rec. 
1:37,5, 2. Turban, 3. Hebreea.
Simplu 6, ordinea 9, event 13, 
ordinea triplă 130. Cursa a 5-a :

1. Diva (D. Stan) rec. 1:33,0. 2. 
Samba. Simplu 11, ordinea 42, 
event 65, triplu cîștigător 294. 
Cursa a 6-a î 1. Gong (N. Sandu) 
rec. 1:33,3, 2. Orar., 3. Filotim.
Simplu 2,50, ordinea 4, event 
22, ordinea triplă 29. Cursa a 
7-a : 1. Hogar (G. Tănase) rec. 
1:32,0, 2. Balerin, 3. Marțian. Sim
plu 5, ordinea 13, event 5, tri
plu cîștigător 316, ordinea triplă 
98 Cursa a 8-a : 1. Fundy (S. 
Onache) rec. 1:30,3. 2. Ripan, 3. 
Haiducel. Simplu 9, ordinea 19, 
event ^34, ordinea triplă 236. Cursa 
a 9-a ; 1. Sîrba (FI. Pașcă) rec. 
1:35,3, 2. Tufioa. Simplu 79. ordi
nea 119, event 747.

Gh. ALEXANDRESCU

CLASAMENT
1. DINAMO 22 21 1 64:10 43
2. Steaua 22 20 2 62:11 42
3. Explorări B.M. 22 16 6 55:28 38
4. Tractorul Bv, 22 11 11 41:48 33
5. „Poli44 hm. 22 10 12 43:42 32
6. Silvanîa Ș.S. 22 10 12 39:40 32
7. Delta Tulcea 22 10 12 37:45 32
8. C.S.M. Suceava 22 10 12 36:46 32
9. Viitorul Bc. 22 8 14 33:49 30

10. Univ. Craiova 22 7 15 34:51 29
11. C.S.U. Galați 22 6 16 26:57 28
12. „U“ Cluj-Nap. 22 3 10 19:62 25

Turneul final pentru locurile 
1—4 se va desfășura in zilele de 
29 , 30 și 31 martie In sala Flo- 
reasca din Capitală. Deci, sim- 
bătă seara se va cunoaște noua 
campioană a țării. Care va fi 
ea : Dinamo sau Steaua ?

In campionatul Diviziei A la 
popice s-a disputat etapa a 
XUI-a, în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate;

FEMININ a Metrom Brașov — 
Rapid București 2513—2566 pd 
(scor individual 2—4). Partiaă 
spectaculoasă, în care Jucătoare
le ambelor formații au realizat 
punctaje mari, de peste 400. Ra
pidistele, care au avut în Vasi- 
lica Pin ț ea și Elena Stan cele 
mai bune Jucătoare — 467 și, 
respectiv, 443 pd —. au cîști
gat pe merit. De la gazde s-a 
impus Emma Istvan cu 440 pd. 
C. Gruia — coresp. • Petrolul 
Băicoi — Laromet București 
2593—2522 (5—1). Meci frumos,
viu disputat, în care Petrolul a 
reușit să întreacă la o diferență 
apreciabilă redutabila echipă 
bucureșteană, multiplă campioa
nă a țării. Eufrosina Dumitru 
(P) a stabilit cu prilejul aces
tui joc un nou record personal, 
cu 469 pd. De la Laromet, cea 
mai bună jucătoare a fost Elena 
Trandafir — 437. I. Brânzea — 
coresp. a Voința Tg. Mureș — 
Record Cluj-Napoca 2345—2278 
(4,5—1,5). Gazdele au avut în Ju
nioara Ildigo Szăsz, componentă 
a lotului național, cea mai preci
să concurentă — 406 pd. De la 
oaspeți s-a remarcat Margareta 
Blenesi — 399. I. Păuș — coresp. 
• Electro mures Tg. Mureș — 
U. T. Arad 2569—2361 (5—1) A
Dacia Ploiești — Voința Ploiești 
2427—2413 (3—3) a Voința Oradea
— Voința Timișoara 2543—2406
(5—1). Din sextetul' local, foarte 
bine a jucat tînăra Silvia Berin- 
de — 453. iar din formația timi
șoreană Elena Dragomir — 415. 
L Ghișa — coresp. < Voința 
București — Gloria București 
2426—2266 (4—2). Cu patru juni
oare în formație, Gloria nu putea 
emite pretenții La victorie în 
fața experimentatei echipe Voin
ța. care a avut patru sportive 
cu peste 400 pd, în frunte cu 
Elena Andreescu — 421. De la 
Gloria, cel mai mare punctaj l-a 
obținut junioara Stela Bobîmea
— 401. O. Guțu — coresp. • Vo
ința Craiova — Voința Cluj-Na
poca 2527—2530 (2—4). Clujencele
au cîștigat meciul • la numai trei 
„bețe44 diferență, datorită lui E- 
dita Gergeli, care a fost per for-

PRIMA ZI A ETAPEI DE VARĂ
(Urmare din paa. 1)

Teodor Gaiță este, fără îndo
ială. un îndrăgostit de meserie, 
asa cum este si tînărul antre
nor de handbal Ion Milovan. 
Profesor de educație fizică în
tr-o comună, la Erghevita. el 
vine zilnic la oraș. pregătind 
echipa fetelor de la „Energeti
ca". acum în Divizia B. „Asea
ră am dat pe-acasă. pe la Ba- 
toțî, ne spune antrenorul. Sosi
se tata, comandant de vapor,, 
tocmai de Ia Kegensburg. Mă. 
fiule — mi-a zis — mîine stăm 
și noi asa, ca bărbații, la un 
pahar de vorbă, nu ne-am vă
zut de două luni! Am sărit 
ca ars. Nu pot, tată, nu te su
păra, mîine sînt la „Daciadă", 
la deschidere, la „Cupa Mehe
dinților". ne vedem seara..." 
Nici crapul de 15 kilograme 
scos la vedere de bătrîn, nici 
carafele cu vin de la Corcova 
nu l-au ținut locului pe inimosul 
profesor de sport. Milovan n-a 
cîștigat cupa (revenită, pe me

rit. fetelor de la Confecția 
Vaslui, invitate de onoare). A 
fost însă mulțumit : „Am cea 
mai tînără echipă din divizia 
B. In doi-trei ani. vreau să o 
aduc în prima divizie !“ Lîngă 
antrenor, dr. Mihai Negoescu, 
sufletul acestui sport în Mehe
dinți. tine să sublinieze : „Milo
van e un mare ambițios. Iată, 
după 4 luni, a si dat lotului 
national de junioare o sporti
vă, pe Florina Rădoi. Va merge 
departe ! Nu uitati că tot de 
aici a plecat și Folker.„“.

In sala Scolii generale nr. 2, 
întrecere fair-play la baschet 
între echipele cluburilor școla
re din Drobeta Tr. Severin si 
Arad. Victorie a gazdelor. în 
primul rînd a lui Octavian 
Tuțu, în acest meci de adio. 
„Tăvi" va absolvi liceul, peste 
cîteva luni, la ..Traian", tintind 
spre „Poli" Timisoara, ca viitor 
student. în acest meci. 42 de 
puncte (din 90) le-a înscris el, 
ceea ce reprezintă desigur o 
recomandare si pentru evoluția

A „DACIADEI“
lui de mîine. în orașul de pe 
Bega...

Către prînz. prof. Viorel Du- 
nărințu. prim-vicepresedinte al 
C.J.E.F.S. Mehedinți, ne pro
pune să dăm o fugă pînă la 
Orșova, cel mai tînăr oraș din 
județ. Acolo, o surpriză : un 
cros al canotorilor ! Vîslasii 
si-au lăsat ambarcațiunile in 
hangare si s-au avîntat într-o 
alergare pe coronamentul la
cului. O idee excelentă în spri
jinul pregătirii fizice, cu sa
tisfacții pentru Nicoleta Bodea, 
Marian Casapu. Ecaterina Ghi- 
nea si Dragos Pendelete.

La întoarcere. în comuna 
Livezile, aceeași întrecere însu
flețită la alergări volei, hand
bal și fotbal. „Coșuștea", vîntul 
șiret stîrnit dinspre Dunăre, cu 
ceva praf si zvon de primăva
ră. nu i-a împrăștiat pe parti- 
cipanți de pe stadion, pînă ce, 
cum spunea primarul. Nicolae 
Clorăscu, programul primei zi
le a „Daciadei" de vară n-a 
fost împlinit integral, la toate 
sporturile.

mera reuniunii cu 455 pd. De la 
craiovence s-a remarcat Florica 
Ginuia — 443. V. Popo viei — 
coresp o C.S.AI. Reșița — Hidro
mecanica Brașov 2584—2495 (4—2).
• Vumja Galați — Cetatea Giur
giu 2uau—2270 (a—1).

MASCULIN a Olimpia Bucu
rești — Petroiui Teleajen Ploiești 

auv5 (2—4). Cele două echi
pe. axiuie la egalitate de puncte 
in clasamentul seriei Sud (cîte 
U) și care țintesc cel de al trei
lea loc în clasament pentru a 
portic-pa la turneul final al cam
pionatului, au furnizat un joc 
frumos cu o interesantă evolu
ție a scorului. De la Olimpia au 
cîștigat în meciuri directe doar 
Vrînceanu (a punctat 876, cu 100 
mai mult decît adversarul său) 
și M. Grigore (843). De la plo- 
ieșteni, foarte bine au Jucat M. 
Tomescu — 860 șl „veteranul44 
Gh. Silvestru — 908, care a În
trecut, la limită, pe cel mai pre
cis jucător al Olimpiei, Al. Tu
dor (907). • Jiul Petrila — Vo
ința Tg. Mureș 4972—4854 (4—2).
Cei mai preciși jucători au fost: 
Popa — 870, Mici ea — 860 (J),
respectiv Szasz — 845 și Tatar
— 839. A. Slăbii — coresp. « Pe
trolul Băicoi- Cimpina — Metalul 
Roman 5334—4911 (6—0) • Meta
lul Hunedoara — Unio Satu Mare 
5191—5041 (4—2). In ciuda vîrstei 
Înaintate (peste 50 de ani), ion 
Mi co roi.” ^continuă să fie un ju
cător de bază la Hunedoara; el 
a doborît în acest meci 902 po
pice, realizînd al doilea rezultat, 
primul fiind obținut de hunedo- 
reanul Torbk — 918. I. Vlad — 
coresp. a Voința București — 
Rafinorul Ploiești 4818—4724 (5—1)
• Gloria București — Carpați
Sinaia 5257—4982 (5—1) a Voința 
Cluj-Năpoca — Eiectromureș Tg. 
Mureș 5355—5328 (3—3). Derbyul
seriei Nord a prilejuit un joc de 
bună factură tehnică și s-a în
cheiat, după c luptă dîrză, la 
un scor strîns. Cei mai buni po
picari au fost Fodor (V) — 985 
și Bice (E) — 924. E. Fehervari
— coresp. • C.F.R. Timișo.ara — 
Aurul Baia Mare 5220—5179 (3—3). 
Feroviarii i-au învins destul de 
greu pe băimăreni, campionii 
țării. De la localnici s-a remar
cat Weiss — 914, iar de la oas
peți Biciușeă — 883. Șt. Marton
— coresp. a Constructorul Ga
lați — Rulmentul Brașov 5402— 
5343 (3—3). Joc spectaculos, în 
care au evcluat, de data aceasta 
ca adversari, cei doi campioni 
mondiali: I. Tismănar (R) și I. 
Băiaș (C). Primul a punctat 944, 
iar secundul 954 șl au fost, fi
rește, principalii realizatori ai 
echipelor lor. S-au mal impus 
Chirilă — 921, de la gazde, și, 
respectiv, Dunaș — 923. V. Ștefă- 
nescu — coresp. » Tehnoutilaj 
Odorhei — Progresul Oradea 
5457—5424 (3—3).

TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE HALTERE 

LA Tg. MUREȘ
TG. MUREȘ, (prin telefon). în 

localitate s-a desfășurat un tur
neu Internațional de haltere, care 
«-a Încheiat cu următoarele re
zultate. In clasamentul pe echi
pe: 1. A.S.A. Tg. Mureș S3 p; 
3. Odra Miestecko Glaskie (Po
lonia) 32 p ; 3. Ardă Kirdjali
(Bulgaria) ZI p. Iată Învingătorii 
In ordinea categoriilor: Bastuska 
(Odra) 192,5 kg; Gh. Oltean 
(A.S.A.) 227,5 kg; Szekely
(A.S.A.) 240 kg; E. Chivu (A.S.A.) 
265 kg; Zultikov (Ardă) 265 kg: 
Neuman (Odra) 287,5 kg; Vlasov 
(Odra) 295 kg; Kordowskl (Odra) 
307,5 kg ; Todev (Ardă) 310 kg ; 
Rad (A.S.A.) 3M kg. (C. ALBU
— coresp.).
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erțetul spaniol alcătuit dintr-un oficial, antrenor și ziarist, venit 
■ duminică la Craiova să prospecteze ambianța și noul loc al 

JL întîlnirii România — Spania, a plecat luni dimineața Ic Madrid 
cu satisfacția descoperirii unui cadru foarte adecvat pentru 

un asemenea joc, dar și cu neliniștea pentru rezultatul de la 4 aprilie. 
Dacă mutarea, pentru prima oară, a unei partide a echipei României 
din București într-un oraș din provincie a produs surprindere în me
diul ambiant al fotbalului nostru, pentru cei ce prepară echipa Spa
niei știrea a provocat un adevărat șoc. Unde-i Craiova, cit de mare 
este, ce stadion are, în ce hotel vorp locui ? Acestea au fost primele 
întrebări. Antrenorul Santamaria, piesa principală a acestei mici de
legații spaniole, spunea la sosirea sa în București că, după cum este 
Informat, stadionul din Craiova nu are gard de protecție I Ziaristei 
însoțitor venise cu aparat de fotografiat pentru eventuale imagini ne
corespunzătoare unui asemenea meci. Sosit la Craiova, prima Intîl- 
nire a fost cu noul hotel „Jiul" care rivalizează prin modernism și 
instalații cu hotelurile continentale notate cu 5 stele. Apoi, stadionul 
„Central", plin, face o mare impresie. Un oval de beton larg, 
tribune pentru 40 000 de spectatori, la distanță de teren, cu pistă 
zgură roșie și gard de protecție, instalații corespunzătoare, cabine 
radio și televiziune, cu tribună a presei. Santamaria a coborit 
gazon, a făcut 2—3 salturi, ca și cum ar fi sărit coarda, apoi, 
mîinile în buzunarele pardesiulul, s-a rotit îmbrățișînd cu privirea 
stadionul. A vrut sâ se înapoieze la București cu mașina, la pauza 
meciului Universitatea Craiova — F. C. Argeș. Febra jocului - nu l-a 
lăsat să plece. Urmarea pe selecționabilii reștri. l-a plăcut dina
mismul partidei. Santamaria 
îngrijorare, că la Craiova se 
fi-a luat la revedere...
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spus glumind, dar și cu vâditâ 
mai repede ca la București. Apoi

și marele entuziasm pentru gâzdu-i-a plăcut la Craiova . .. , _
irea echipei României, a meciului cu Spania. Se foc pregă
tiri deosebite, ca pentru o sărbătoare sportivă. Se simte am
biția o!«t‘că de a pregăti la amănunt cadrul unei victorii 

românești. De joi. echipa noastră națională va fi la Craiova. Ea 
va lua, pentru cîteva zile, locul Universității Craiova în inimile aces
tor inimoși su-porteri ai fotbalului. Și suporterii olteni oare vio la 
fotbal, din Dolj și județele din jur, știu să-și susțină echipa. Cu atit 
mai mult echipa României. Duminică, Santamaria era foarte sensibil 
la exploziile de încurajare ale tribunelor pentru Universitatea. „Ca 
la Valencia" spunea el. „Ca la Craiova*, sperăm să-și amintească.

La 4 aprilie, totul va fi gata 1° Craiova pentru un succes deplin 
al echipei României. Râmîne ca voi, dragi fotbaliști, să dați goluri. 
Mai multe decît veți primi ; iar dacă se poate, voi să nu primiți deloc. 
La revedere, îa Craiova I...

După meciul cu Steaua, supor
terii mureșenilor recunoșteau că 
echipa lor a jucat excesiv de 
dur, uneori brutal, dar încer
cau să explice această stare de 
spirit inadecvată fotbalului prin.„ 
marea greșeală a lui Sever Dră- 
gulici (penalty imaginar în par
tida cu Sportul studențesc), care 
a antrenat „pe tobogan*4 rezis
tența nervoasă a echipei lui B6- 
loni. Dintre toate faulturile co
mise în acest joc (și au fost cel 
puțin 60). cel mai de condam
nat (șl nesancționat !) a fost cel 
comis de Onuțan asupra lui Vi
gu, în fața unei tribune conster
nate de violența atacului asupra 
unui om fără balon. După joc, 
fostul fundaș mureș an - •
astăzi antrenor, spunea: 
pare foarte rău pentru 
pentru că imi amintesc și 
Iul în care am părăsit eu 
iul, cLnd am fost accidentat de 
Dumitru pe Ghencea Intr-o par
tidă Steaua — A.S.A., ultimul 
meu joc. Sper ca Vigu să nu-și 
încheie cariera așa cum mi-am 
Încheiat- j eu atunci*.

Arbitrul Ion Igna, remarcabil 
în soluțiile tehnice pe care le-a 
dat diferitelor faze — minus „ca
zul Onuțan* — a comis greșeala 
de a nu-i tempera pe jucători 
printr-un scurt taimaut In care 
să-1 avertizeze pe căpitani și. 
automat. întreaga echipă. Unii 
slnt de părere că dacă Igna l-ar 
fi eliminat din start Pe Plslaru 
și Agiu (faultul acestora s-ar fi 
putut înscrie în zona cartonașu
lui roșu), ar fl rezolvat totul. 
Dar aceasta este o părere post- 
bellum. Igna nu l-a putut elimi
na pe Pislaru (autorul primului 
fault) pentru simplul fapt că ar 
fi făcut, în acest caz, meci al lm- 

dupâ 
acor- 
ar fi 
aver- 
nu a 

meciul

Czako, 
„îmi 

Vigu, 
de fe- 
fotba-

Aurel NEAGU

posibil.. Repetăm, Insă, 
cele trei cartonașe galbene 
date în zece minute, igna 
avut varianta logică a unui 
tisment sever. Din păcate, 
procedat așa, astfel că 
a abundat în numeroase faze de 
catch, dezaprobate și de public.

Ioan CHIRILA

• F.R.F. a făcut 
cunoscut clubului 
F.C. Argeș că sus
pendarea lui Do- 
brin a expirat după 
etapa, a V-a a re
turului, în sanc
țiune fiind socotită 
(cum era și logic) 
și etapa de Cupă a 
J6“-imilor. Așa că 
— după toate pro
babilitățile — inter
naționalul piteștean 
își va face mîine 
reintrarea în for
mația „violeților*4. 
Dobrin a îndeplinit, 
joia trecută, norme
le de control, 
învățat mult 
trista mea 
plarei 
sea el. Sînt convins 
că nu voi 
subiect 
plină. M-am 
rai de un 
sprijin moral în zi
lele de neparticipa- 
re la competiții, am 
fost efectiv ajutat*. 
Rămîne, acum, ca 
faptele — evoluția 
din teren — să în
tregească afirmați
ile. • Beldeanu : 
.Convocarea la lo
tul olimpic, faptul 
că, iată, nu am fost 
uitat, mi-a dat eu- 

$i încredere, 
dovedi că pot 
util ori de 
ori voi fi che
ia ioturile re-

. „Am 
din 

întîm- 
ne mărturi-

mai fi 
de indisci- 

bucu- 
mare

ȘTIRI • ȘTIRI
JUNIORII „TRICOLORI” PLEA

CĂ MIINE IN UNGARIA. Lotul 
reprezentativ de juniori se află 
in prezent la Arad de unde va 
pleca mîine, cu autocarul, la 
Hodmezovasarhell (lingă Buda
pesta), oraș care va găzdui, joi 
29 martie, partida Ungaria — 
România, din cadrul prelimina
riilor Turneului U.E.F.A. Vor 
face deplasarea următorii jucă
tori ; Nițu, Pavel, Ivana, Lăcătuș, 
Mărginean, Pop, lovan, Rednic, 
Geolgău, Suciu, Costescu. Nico- 
lae, Păunescu, Ilie, D. Zamfir, 
Turcu șl Ralea. >

ROMANIA — R. D. GERMANA, 
SELECȚIONATE DE PERSPEC
TIVA. Sînt programate două în- 
tîlniri. Prima dintre ele va avea 
loc mîine pe stadionul Dinamo, 
în deschidere la partida de Divi
zia A Dinamo — C. S. Tîrgoviște. 
Revanșa se va disputa vineri, pe 
.Stadionul Republicii, în cuplaj 
cu partida dintre LOTUL DE TI
NERET și echipa braziliană 
SANTA CRUZ.

DIVIZIONARA 
a întreprins un 
unde a susținut 
mâții din Liga ____ ____ ,_____
3 victorii și pierzînd două jocuri. 
Iată rezultatele echipei Rapid: 
7—1 cu D. L. Barl, 1—0 cu V.I.S. 
Pezzaro, 6—1 cu Riollo_ t< rme, 
1—2 cu Monopoliba 1—3
cu Port Denon. Cei mai buni 
jucători arădeni, în timpul tur
neului, au fost Iorgulescu 
tar), Răucean și Simon. 
STR A JAN — coresp.).

C RAPID ARAD 
turneu în Italia, 
5 jocuri cu for- 

a in-a, obținînd

(por- 
(N.

DE LA F.R.F. Pentru 
ROMANIA — SPANIA care

jocul
—r ----------- -------- se

dispută la Craiova în ziua de 4 
aprilie a.c. nu sînt valabile legi
timațiile de intrare la competiții 
sportive.

Posesorii de legitimații 
obține bilete, cu prioritate, 
La F.R. Fotbal, str. 
Conta 16, pînă la data de 
martie 1979, orele 11.

pot 
de 

Vasile 
31

S-AU PUS ÎN VÎNZARE, 
agențiile și casele obișnuite, bi
letele de intrare la meciul Stea
ua — Gloria Buzău, .care se dis
pută mîine pe stadionul din Bd. 
Ghencea, de la orele 16.

la 
bi

SPORT INFORMEAZĂ

■uptă 
uris- 
*age- 

din 
deo- 
Litroj 
it la 
USM 
gere, 
ilizat 

din 
.pasa 
?oria 
ibele 
>ilete 
ipre- 
geri, 
per

și 
a 

3RO-

• ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA BILE
TELOR.
• NUMAI CINE JOACA POA

TE CIȘTIGA !
★

La tragerea Loto 2 din _ 
martie 1979, al doilea număr de 
la extragerea I este 5 și nu 2, 
așa cum dintr-o greșeală a apă
rut în ziarul de luni 26 martie 
a.c.

CÎȘTIGURTLE TRAGERII 
PRONOEXPRES

DIN 21 MARTIE 1979
Categoria 2 : 3 variante 25% 

34.641 lei ; Categoria 3 : 18,75 
4.316 lei ; Categoria 4 : 69,75 
1.160 lei ; Categoria 5 : 246
329 lei ; Categoria 6 : 8.179,50 

40 lei ; Categoria 7 : 212 a 
lei ; Categoria 8 : 3.803,75 a

25

a 
a

a

dine, 
dv. 

intre 
cu

iei.
REPORT

270.458 lei.
Cîștig urile _ ___ „___

jucate pe variante 25%, au 
obținute de : DZEABENIUC 
SILE, din Rona de Sus — 
ram ureș. MARK HORATIU 
BULBES ALEXANDRU din 
curești.

CATEGORIA
de categoria

200
40

1:
2, 

fost 
VA- 
Ma-

81 
Bu-

din teren*. • Mo- 
raru, portarul de 
la Blois si de la a- 
cel de neuitat 4—6 
cu Iugoslavia, a 
primit duminică 
un gol demn 
de o teleenciclope- 
die fotbalistică (con- 
curînd cu golul an
tologic primit de 
Răducanu în me
ciul Steaua — Spor
tul studențesc 
anul trecut, 
Răducanu era por
tar La Sportul). Ce
ea ce este de neîn
țeles este faptul că
Moraru are partide 
în care apără ex
traordinar și 
tide în care...
\\\\\\\\\\\\\\v

ÎNTRE

de 
dnd

par- 
scu-

VESTIAR
SI GAZON»

Aspect din timpul meciului Politehnica Timișoara — Politehnica 
Iași, disputat duminică : Naște blochează balonul la picioarele 
timișoreanului Nadu, inlăturind pericolul de la poarta sa

Foto : Branco VUIN-Timișoara

fl 
cite 
mat 
prezentative*. • 
Cristian s-a prezen
tat primul la antre
namentul de a doua 
zi după meciul cu 
Grecia al clubului 
argesean. «N-am 
vrut să pierd nici
• ședință de pregă
tire. afirmă el Due
lul meu cu Lung, 
un duel sportiv, 
cere pregătire ma
ximă. fără răgaz**. 
Tot așa. Cristian •
• In tribune. pe
Dinamo, fostul nos
tru arbitru de cla
să Gh. Limona re
marca cu surprin
dere. în prima re
priză : .Cum e po
sibil ca tușierul 
Stincan să nu ob
serve ofsaiduri de 
2—3 metri la Țăl- 
nar. aflat chiar în 
fata lui ?!?- •
Nunweiller III : 
J»u am riscat sâ-I 
Introduc pe Sătmă- 
rear.u în echipă 
pentru că m-am 
gîndit să nu-1 for
țez într-un meci 
greu. In care o sim
plă .contră- nefe
ricită putea să-’, 
scoată din nou. pe 
dne știe di timp.

fundă de unul sin
gur echipa sa. 
motivitatea, 1 
de concentrare, 
anume, oare, 
că uluitoarele

~ • gind ?“ 
pe care 

pentru

E- 
lipsa 

*, ce 
expli- 

sale 
„Cefluctuații 7 

aveți de 
este titlul 
ni-1 sugera 
un articol P. Libar- 
di. președintele clu
bului Jiul, la adre
sa jucătorilor... Ji
ului. nemulțumit, 
bineînțeles, de cit 
pot și cit dau. • 
Mulțescu șl Dumi- 
trache se dezmint în 
fața spectatorilor 
proprii care-i în
drăgesc. Dumitra- 
che își drămuiește 
„cu lingurița“ ta
lentul și efortul, iar 
Mulțescu, din „vi
oară primă* a e- 
chipei. a ajuns 
...trombon. Amîn- 
doi. în timpul me
dului, s-au adre
sat ireverențios an
trenorilor. • PE 
STADIONUL ELEC
TRICA DIN TIMI
ȘOARA. peste 10 ooo 
de spectatori aplau
dau la sflrșitul der- 
byului codașelor 
(U.M.T. — C.F.R.)
pe Jucătorul de 
ieri* și „arbitrul de 
azi* Ion Bungău. 
Meciul se anunța 
cu sdntei și „gurl-

le rele" ale orașu
lui căutau răspuns 
la întrebarea : „Cu 
cine va ține acum 
arbitrul Bungău 
Ei bine, I. Bungău 
a condus ca unul 
care are experiența 
jocurilor de mare
tensiune. A fluie
rat totul cu curaj 
și corectitudine. a 
avut prestanță, s-a 
aflat mereu în a- 
propierea fazelor. • 
Duminică, pe sta
dionul din Arad, 
înaintea partidei
U.T.A. - - —
goviște, Coman 
fost 
mici 
echipa gazdă a ți
nut să omagieze pe 
fotbalistul nr. 1 al 
anului 1978. ținind 
seama și de faptul 
că el a debutat în 
Divizia A ia Arad. 
Trei minute mai 
tîrziu. Coman ieșea 
schiopătînd de pe 
teren, accidentat la 
o ciocnire (involun
tară) cu Leac. Por
tarul tirgoviștean nu 
va juca, 
miercuri, 
reface 
itoarele 
lotului 
tat de 
tîlnîrea 
Arbitrul O. 
a acordat patru car
tonașe galbene, dar 
credem că erau ne
cesare încă, pe atî- 
tea. Kallo, Gaspar, 
Leac și Gheorghe 
fiind la fel de vi- 
novați ca și cei
lalți avertizați. Cîte 
un «cartonaș4 
necesar 
— si
Ionescu 
De ce ? 
amîndoi 
nepoftiți 
în timpul 
9 Acum doi 
într-o discuție ami
cală. antrenorul 
Viorej Mateianu i-a 
destăinuit bunului 
său prieten Mircea 
Lucescu din secre
tele tactice ale echi
pei F.C. Baia Mare. 
Lucescu. antrenor si 
jucător la Corvi nul 
Hunedoara. . 
perfect cum 
contracarat 
băimă renilor, 
minică. în 
de la Baia 
Corvinul a 
o tactică de 
tare cu periculoase 
zvîcniri pe contra
atac și nu mult a 
liDsit să plece cu' 
un punct la Hune
doara.

C.S. Tîr- 
a 

eroul unei 
solemnități :

probabil, 
dar se va 

pentru vi- 
partide ale 
• Neaștep- 
îndirjită în
de la Arad. 

Streng

era 
credem 

antrenorilor 
si Proca. 
Pentru că 
au intrat 
pe gazon, 

locului ! 
ani.

a știut 
trebuie 
. jocul 

Du- 
meciul 
Mare, 

aolicat 
astep-

ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI C-ETAPA A XVIII-a
SERIA I

C.S. Botoșani — Avîntul Frasin 
3—0 (2—0), Zimbrul Suceava — 
Dorna Vatra Dornel 1—0 (0—0), 
C.F.R. Pașcani — Danubiana Ro
man 3—0 (0—0), Cristalul Doro-
hoi — Metalul Rădăuți 6—2 (4—0), 
Nicolina Iași — Metalul Botoșani 
2—0 (0—0), Laminorul Roman — 
TEPRO lași 1—0 (1—0). Șire
tul Bucecea — A.S.A. dm pul ung 
Moldovenesc 9—1 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVHI-a : L C.S. 
BOTOȘANI 27 p (45—5). 2. C.F.R. 
Pașcani 24 p (29—21). 3. Cristalul 
Dorohoi 23 p (42—25)... pe ulti
mele : 15. Unirea Să veni I p 
(10—70), 16. TEPRO Iași S D
(14-31).

Electrica Coc- 
2—0 (2—0), Chimpex Con- 
— Granitul Babadag 2—0 
Azotul Slobozia — Unirea 
4—0 (1—0). Tractorul Vi-

■ Victoria Tăr.dărei 2—C

SERIA A n-a
Bacău — Constructorul 

Cimentul Bi- 
CJS.M. Borzești 0—0, Oi- 

Bacău 
I. M. Piatra Neamț 

a—î).

Letea 
Vaslui 4—0 (2—0)
caz 
tuz Tg. Ocna — Aripile 
1—1 (0-1). - — —. .
— Petrolul Moinești 3—1
Partizanul Bacău — Cetatea 
Neamț 2—1 (0—0), Energia 
Gheorghiu-Dej — Bradul Roznov 
4—0 (1—0). Husana Huși —
DEMAR Mărășești a—1 <1—1),
Minerul Comănești — Rulmen
tul Bîrlad 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : L 
BACAU 28 p (39—11), 2. 
Gh. Gheorghiu-Dej 23 p . 
3. Partizanul Bacău 26 p (32—15)... 
pe ultimele : 15. Cetatea Tg.
Neamț 11 p (15—30), 16, Oltuz 
Tg. Ocna 5 p (12—44).

SERIA A m-a
Olimpia Rm. Sărat — Unirea 

IDSMSA Focșani 0—1 (0—0), Di
namo CPL Focșani — Luceafărul 
Adjud 6—0 (1—0), Petrolul Băicol
— Avîntul Urzlceni 1—0 (0—0),
C.S.U. Galați — Petrolistul Bol
dești 3—1 (0—0), Carpați Neholu
— Metalosport Galați 1—0 (0—0),
Oțelul Galați — Foresta Gugești 
4—1 (2—1), Prahova Ploiești —
Ancora Galați 4—0 (1—0). Chimia 
Buzău — Petrolul Berea 2—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 30 p (40—7). 2. Dfoamo 
Focșani 29 p (42—8), 1. Prahova 
Ploiești 26 p (49—13), 4. C.S.U. 
Galați 26 p (30—11) 14 - - - _
15.
16.

LET EA 
Energia 
(34—10),

3.
, 4.
pe ultimele 

(24—41) 
(11—46) 
(13—46)

Petrolul Berea 10 p 
Luceafărul Adjud 10 p 
Metalosport Galați 9 p

SERIA A IV-a
Unirea Tricolor Brăila 

mentul Medgidia !•—0 (1—0). Soi-

mii Cernavodă 
stanța 
stanța 
(0-0). 
Eforie 
ziru - 
(0—0), I.M.U. Medgidia — Voin
ța Constanta •—1 (•—!). Pescă
rușul Tulcea — Arrubium MArm 
4—0 (1—0). Marina Mangalia —
Dacia Unirea Brăila 6—1 (J-O.

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 26 p (31—13), 1. 
Unirea Tricolor Brăila 25 p 
(33—18), J. Pescărușul Tulcea ÎS p 
(41—î3)._ pe ultimele : 14. chim- 
pex Constar. ta 11 P (30—24). 15. 
Tractorvl Viziru 11 p 00—47). 
1». Arrubium Mă cin I p (lă—S).

SERIA A V-a
Automecanica București — 

T.M. București 0—2 (0—1), flacă
ra roșie București — I.C.S.I.M. 
București 1—1 (1—1). Viscoza
București — Petrolul Bolintin 
2—3 (1—0). Automatica București 
— Victoria LefiUu 6—0 (4—0). Ce
luloza Călărași — Votata Bucu
rești 1—0 (1—0). Unirea Tricolor 
București — Electronica Bucu
rești 1—0 (0—0). Sirena Bucu
rești — Tetmometal București 1—1 
(1—0), Abatorul București — Lu
ceafărul II București 5—1 (J—0). 
Luceafărul I București — Meca
nica 
fărul

Pe 
31 p 
28 p 
28 p

fină București 0—3 (Lucea
s-a retras din campionat), 
primele locuri : 1. T.M.B. 
(43—17). 2. Unirea Tricolor 

(32—14). 3. Mecanica fină 
(28—14). 4.

3. Mecanica 
Celuloza Călărași

17 p (26—12)... pe ultimele : 16.
Victoria LehUu 10 p (15—46). 17.
Luceafărul n 9 P (10—50).

SERIA A Vl-a
Progresul Pucioasa — Flacăra 

Au to mecanica Morenl 1—2 (0—1), 
Cimentul Fieri — ROVA Roșiori 
3—0 (1—0). Chimia Găești — Me
talul Mija 3—1 71—0). Progresul 
Corabia — Dacia Pitești 2—1 
(0—1), Răsăritul Caracal — Elec
tronistul Curtea de Argeș 2—1 
(1—1), Petrolul Videle — Dinamo 
Alexandria 2—0 (1—0). Construc
torul Pitești — Cetatea Tr. Mă
gurele 2—1 (1—0), Recolta Stoi-
cănești — I.O.B. Balș

Pe primele locuri î 
RA MORENI 31 p 
ROVA Roșiori 23 P 
Progresul Pucioasa 21

Progresul

S—1 (2—6). 
1. FLACA- 
(45-9), 5.
(28—14), S. 
P (32—23), 

4. Progresul Corabia 21 P 
(27—20).., pe ultimele : 15. Elec
tronistul Curtea de Argeș 12 p 
(15—29), 16. Cetatea Tr. Măgurele 
11 p (21—32).

SERIA A VB-a
Pandurii Tg. Jiu — Metalurgistul 

. Sadu 6—1 (2—0). Forestierul Bă- 
beni — C.F.R. Craiova 5—3 (3—1), 
Minerul Lupem — Constructorul 
Tg. Jiu 3—0 (3—0). Constructorul 
CZaiova — Lotru Brezoi 0—0, 
Dlema Orșova — Chimistul Rm. 
VEcea 1—0 (1—6). Minerul Motru 
— Progresul Băii ești 5—1 (0—1). 
Metalul Rovtaari — Unirea Dră- 
gâța-: 1—1 0—1). Minerul Vul
can — Gioiua Drobeta Tr. Sev. 
1—1 (0-6).

Pe primele locuri : 
RJI TG. JIU 23 p 
C-F.R. Craiova 25 p 
Minerul Lupem 23 p 
Diema Orșova 23 p 
ultimele : 14. Unirea ___
14 p (25—34). 15. Forestierul Bă- 
benl 14 p (17—44). 16. Construc
torul Tg. Jiu 13 p (21—31).

SERIA A VlU-a
Vulturii Textila Lugoj — Lami

norul Nădrag 2—1 (2—0), Meta
lul Bocșa — Gloria Reșița 4—2 
(4—1). Minerul Ghelar — Unirea 
Tomnatic 1—0 (0—0). Minerul
Oravița — ICRAL Timișoara 3—0 
(0—0). Electromotor Timișoara — 
StHnta Petroșani 1—2 (0—1). Me
talul Oțelu Roșu — C.I.L. Blaj 
4—0 (2—0). Metalul Hunedoara — 
C.F.R. Simeria 0—1 (0—1). Unirea 
Stanicolau — Unirea Alba Iulia 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1 VULTU
RII LUGOJ K p (34—15), 2. U- 
trtrea Slnnicolau 24 p (27—16), 3. 
Unirea Tomnatic 20 d (30—18). 4. 
Stlir.ta Petroșani 20 n (32—27)... 
pe ultimele : 15. Metalul 
doara 14 p (14—31) 
Blaj 13 p (13—23).

SERLA A IX a
Strungul Arad — Sticla 

Turda 1—1 (0—0), Recolta Salon- 
ta — Bihoreana Marghita 0—0, 
C.F.R. Constructorul Arad — Mi
nerul Bihor — nu s-a disputat, 
Tehnofrig Cluj-Nanoca 
rea Dej 0—0, Oțelul 
Petru Groza — Rapid Arad 1—0 
(1—0), Tricolorul Beius — Mi
nerul Suncuius 7—2 (2—1), Vo
ința Oradea — C.M. dui-Napo- 
ca o—0. Victoria Ineu — Metalul 
Aiud 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 25 p (34—10), 2. Bi
horeana Marghita 24 p (30—fl), 
3. Sticla Turda 23 p (27—12)... pe 
ultimele : 15 Minerul Suncuius 
13 p (13—29). 16. Minerul Bihor 
12 p (10—32) — din 17 meciuri.

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Oașul 

Negrești 1—0 (0—0). Minerul Bâi-

L PANDU- 
(57—17), 2. 
(32—16). 3. 
(38—18). 4.

(»—2J)... pe
Drăgășani

16.
Hune- 
C.I.L.

Ariesul

Or.

ța — Viitorul Gloria Simleu 2—1 
(2—2), Minerul Ilba Seini — Ra
pid Jibou 3—0 (3—0), Minerul
Băiuț — Hebe Sîngeorz Băi 2—o 
(1—0), Lăpușui Tg. Lăpus — Vic
toria Cărei 2—0 (2—0), Armătura 
Zalău — Bradul Vișeu 6—0 (1—0). 
CUPROM Baia Mare — Silvicul
torul Maieru 5—0 (2—0), Minerul 
Rodna — Minerul Baia Sprie 3—2 
0-0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 26 p (37—12). 
2. ' ' _ — — — 
3.
pe
14
10

Armătura Zalău 23 p (41—19), 
Minerul Băița 
ultimele : 15.

p (18—32). 16. 
p (19—63).

SERIA A Xl-a
Foresta Bistrița — Carpațl Mlr- 

șa 5—1 (2—0). Avîntul Reghin — 
Utilajul Făgăraș 3—0 (1—0). Me
talul Copșa Mică — INTER Si
biu 1—0 (0—0). IMIX Agnita — 
Oțelul Reghin 2—0 (0—0). Auto- 
mecanica Mediaș — Chimia Or. 
Victoria 3—2 (2—1), Sticla Tîmă- 
veni — Construcții Sibiu 1—0 
(0—0), Mureșul Luduș — Metalul 
Sighișoara 4—0 (1—0). 
biu nu a jucat.

Pe primele locuri : 
MIRȘA 24 p (30—18) 
Sighișoara 20 p 
resta Bistrița 19 
Chimia Victoria 
pe ultimele :
13 p (27—27). 
12 P (15—21).

SERIA A XlI-a
Carpați Sinaia — Metrom Bra

șov 2—0 (2—0), Carpați Brașov — 
Avîntul Mîneciu 1—0 (1—0). Vi
itorul Gheorgheni — C.S.U. Bra
șov 1—0 (1—0), Progresul Odor- 
hei — Mobila-Măgura Codlea 2—0 
(1—0), Minerul Baraolt — Pre
cizia Săcele 1—1 (0—0), Tractorul 
M. Ciuc — Caraimanul Bușteni 
1—0 (1—0), Torpedo Zămești —
Minerul Bălan 3—0 (3—0), Izvo
rul Tg. Secuiesc — I.R.A. Cîmpi- 
na 3—0 (nu s-a disputat, deoa
rece echipa din Cîmpina a fost 
exclusă din campionat pentru 
gravele incidente petrecute la 
meciul cu Viitorul Gheorgheni, 
din etapa trecută).

Pe primele locuri ; 1. CAR
PAȚI SINAIA 26 p (29—12). 2. 
Viitorul Gheorgheni 25 p (33—12), 
3. Metrom Brașov 23 p (34—20)... 
pe ultimele 
15 d (14—27). 14. Avîntul Mîneciu 
15 p (13—30) 15. Precizia Săcele
14 p (14—18).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

22 p (29—22)... 
Rapid Jibou 

Viitorul Simleu

U.P.A. Si-

14.
15.

1. CARPAȚI 
. 2. Metalul 

(24—13). 3. Fo- 
p (30—21). 4.
19 p (23—18)... 

Mureșul Luduș 
U.P.A. Sibiu

13. Carpați Brașov



O ETAPA AGITATA,

DE OASPEJI
CONSTANȚA. 26 (prin tele

fon). Caravana 
în competiția 
„Cupa F.R.C." 
sprințară, prin 
hoteluri ale stațiunii Mamaia. 
In etapa a H-a a întrecerilor. 
De un timp însorit, dar frigu
ros. cu vînt puternic, pe ruta 
Constanța — Mamaia — Tari- 
verde sl retur (100 km), cei 106 
cicliști (în ultimul moment, se
cretariatul competiției a maî 
înregistrat două înscrieri) n-au 
mai reușit performanta de a 
înainta compact, ca în etapa 
inaugurală. Din cauza vîntului 
si a soselei. de astă dată în
gustă. imediat după ieșirea din 
Mamaia plutonul se întinde si 
se fragmentează. în fată au 
rămas doar 11 cicliști : 4 ro
mâni. 4 cehoslovaci si 3 bul
gari. Forța echilibrată. înțele
gerea. perfectă la trenă sînt 
principalele • atuuri ale celor 11 
fugari. La întoarcere, cu tot 
vîntul puternic ne 
mese acum din 
schimburi repetate 
fac eforturi vădite_ _________
distanta ne care si-au creat-o 
fată de plutonul urrrfSritor. 
Distanța și-o mențin, ba chiar 
si-o măresc la două, apoi la 
trei minute (în apropiere de 
Mamaia), unde cei 11 se anga
jează în ultimul sprint. M. Ro- 
mascanu atacă, dar îl urmează 
cehoslovacul Dvoracek cu care 
nu se înțelege la trenă. Si. ast
fel, evadarea celor doi eșuea
ză. dună aproape 3 km. La 
sprintul final cîstigă H. Dvora
cek cu 2 h 46:57. urmat de : 2. 
M. Martinov (Bulgaria). 
Bartolsil (Cehoslovacia).
Konecny (Cehoslovacia). 5. M. 
Ta nev (Bulgaria). 6. V. Teodor 
(Dinamo). 7. S. Henke (Ceho
slovacia). 8. D. Stefanov (Bul
garia). 9. M. Romascanu (Dina
mo). 10. C. Bonciu (Steaua). 11. 
VI. Marin (Dinamo) — toti în 
același timp cu învingătorul.

Marți are loc etapa a III-a. 
De traseul Constanta — Negru 
Vodă — Mangalia — Constanța 
(120 km).

ciclistă angaiată 
internațională 

a „defilat" luni 
fata zecilor de

care-1 nri- 
fată. Drin 

la trenă, el 
să mențină

3.
4.

: 2.
. 3.

V.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

■r

CALIFICAREA SE VA DECIDE, TOTUȘI, LA BUCUREȘTI!
• Dinamovișiii pot ajunge in Sinaia C C I: dac? în meciul
rctur vor evolua la adevăratele lor posibilități

ROSTOCK (prin telefon). A- importanța meciului si. în ciu
da experienței mari a unora 
dintre noi, nu ne-am putut re
găsi. Știm că am rămas datori 
suporterilor noștri si le nro- 
mitem că in meciul retur va 
fi altfel".

VA FI ALTFEL ? Dar. cît 
contează, oare. 5 goluri în eco
nomia unei duble întîlniri 7 
Antrenorul formației Empor 
Rostock, Klaus Langhoff, fostul 
jucător al reprezentativei R.D. 
Germane, ne-a răspuns acestor 
gînduri : „Poate fi mult sau 
poate fi puțin... Aceasta, în 
funcție de modul în care vor 
evolua cele două echipe. în 
ceea ce ne privește, vom lupta 
pentru a păstra ceva din zes
trea cucerită aici, la Rostock. 
Sperăm că Bohme să facă un 
meci asemănător. dar chiar

sadar. nici-echipa Dinamo Bucu
rești n-a reușit să obțină un 
rezultat care să-i asigure cali
ficarea în finala competiției 
europene intercluburi. Sîmbătă 
seara, la Rostock, ea a cedat 
în fața echipei locale Empor 
(14—19) .si cauzele acestui in
succes ne-au fost exprimate 
limpede, cu sinceritate, de doi 
dintre cei mai autorizați repre
zentanți ai acestei formații, an
trenorul emerit Oprea Vlase si 
îucătorul Mircea Ștef. _

„Handbaliștii noștri, ne-a 
spus imediat după meci antre
norul emerit Oprea Vlase, s-au 
învins singuri. Ei au comis nu 
mai puțin de 17 greșeli în atac 
și apărare, punîndu-si adversa
rul în 
ca. Și 
fiecare 
totuși, 
nesperat. Sigur, bătălia 
calificarea în finală nu 
cheiat. Ea ne dă șansa 
aprilie, la București, să 
acest handicap si să obținem 
un loc în finală. Pentru aceas
ta, toți jucătorii noștri vor tre
bui să evolueze însă la nivelul 
cel mai înalt al posibilităților 
lor. să joace asa cum au fă
cut-o în finala „Cupei Români
ei" din acest an".

„Am fost astăzi (n.r. sîmbă
tă) de nerecunoscut, ne-a decla
rat, la cabine. Mircea Stef, 
conducătorul de ioc al echipei 
Dinamo. Am fost depășiți de

dacă el nu va mai înscrie 13 
goluri la București, alții — mă 
refer la Wahl, Wilk, Jaunich, 
Langner. Seydej — vor putea 
să compenseze eventualul defi
cit de eficientă al celui mai 
bun jucător de Ia Empor. De 
fapt, calificarea va fi disputată 
la București si noi plecăm cu 
gîndul că nu avem nici un gol 
avans, că acolo va trebui 
luptăm pentru victorie".

Așadar, „meciul cel mare" 
va desfășura la București I 
condițiile în care el se 
bucura de un arbitrai la fel
bun ca cel al suedezilor Nilsson 
Si Lundin si — mai ales — în 
condițiile în care Dinamo va 
reveni la nivelul său și va ști 
să fructifice avantaiul terenu
lui. bucurestenii- vor putea fi 
prezenti în finala „Cupei 
pionilor Europeni". Este, 
gur. ceea ce doresc toti 
torii handbalului din tara 
tră.

să

se 
în 
va 
de

învingător la budapesta
Concursul internațional de 

spadă, desfășurat la Buda
pesta, s-a încheiat cu un fru
mos succes al scrimerului ro
mân Ion Popa care 
zat în turneul final 
fiind urmat de 
(U.R.S.S.), Fenyvesi 
— cîte 3 v. Villani 
Lisz (Polonia)
și Perepletov (U.R.S.S.)

La turneu au participat spa
dasini din 12 țări : Australia, 
Austria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, R. F. Germa
nia Iugoslavia, Portugalia, Po
lonia, România, U.R.S.S. șl 
Ungaria.

a totali-
4 victorii, 

Usakov 
(Ungaria) 

(Ungaria), 
cîte 2 v

1 v.

posibilitatea de a mar- 
dacă nu a făcut-o de 

dată. Empor a reușit, 
să obțină un

MECIURI ALE
LA LAS

Cam- 
desi- 
iubi- 

noas-

Hrîstache NAUM
avantal 
pentru 

s-a în
că la 1 
anulăm

„GREILOR11 '
VEGAS
într-o întîlni- 
semifinală a

La Las Vegas, 
re contînd ca 
campionatului mondial de box 
la categoria grea. Earnie Sha
vers l-a învins prin k.o. în 
prima repriză pe Ken Norton, 
fost campion al lumii si unul 
dintre învingătorii din trecut 
ai lui Cassius Clay. în cadrul 
aceleiași reuniuni, campionul 
lumii la categoria grea (versiu
nea WBC), americanul Larry 
Holmes, și-a Pus centura în 
ioc în fata portoricanului Os
valdo Ocasio. Holmes a obți
nut victoria prin k.o. în repri
za a 7-a.

HOCHEIUL NOSTRU SI A ATINS OBIECTIVELE>
(Urmare din vag î)

ea și-a atins obiectivele propu
se pentru sezonul internațional 
1978—79 : calificarea la Jocurile 
Olimpice de anul viitor de la 
take Placid si prezența pe po
diumul de

Trebuie 
realizarea 
nale n-a

premiere.
să arătăm însă 
acestor rezultate fi- 
fost deloc o treabă

că

• Ziariștii acreditați la Ga
lați au stabilit, prin vot, tra
diționalul „6“ al competiției 
mondiale. Iată-1: portar — Go- 
bel (Olanda); fundași — Fren- 
zel (R.D.G.) șl Cunningham 
(Austria); atacanți — D. Pe
ters (R. D. Germană), Waka
bayashi (Japonia) și 
(Olanda).
• In baza unor 

statistice destul de 
cate dar obiective, 
de centrul de calcul 
cel mai bun! jucători 
compartimente au fost 
semnați următorii: portar 
Jerry Gobel (Olanda): fun
daș — Richard Cunningham 
(Austria): atacant — Osamu 
Wakabayashi (Japonia).
• „Trofeul falr-play“ a re

venit reprezentativei R. D. 
Germane.
• în clasamentul eficacită

ții, primii trei clasați stat: De 
Heer (Olanda) 17 puncte: o- 
samu Wakabayashi (Japonia) 
și Dietmar Peters (R. D. Ger
mană) cîte 16 puncte. Primii 
români. Dumitru Axtate și 
Doru Tureanu (ambii pe lo
cul 13). cu cî’e- s puncte1.

pe care au cîstigat-o. nu fără 
eforturi, cu mai puțin de trei 
minute înainte de fluierul final.

A fost, deci, pentru echipa 
României, o întrecere fără ră
gaz, fără nici un „meci de res
pirație", o întrecere pe care, în 
atari conditiuni. n-ar fi putuț-o 
absolvi fără o pregătire fizică 
bună, fără o capacitate de efort 
ridicată, fără o mare putere de 
luptă. Calități Pe care echipa 
le-a avut si care 
cisiv în Partidele 
susținut.

Este un merit 
jucătorilor, cît si 
tehnice a echipei 
principal Ștefan

au contat de
ne care le-a

De Heer

evidențe 
compll- 

realizate 
al C.M., 

pe 
de-

ușoară. Pentru calificarea la 
J.O. (locul secund în serie) e- 
china noastră a trebuit să se 
întrebuințeze serios în fiecare 
med. avînd „povara" scorului 
egal din meciul inaugural cu 
Austria, cu care s-a aflat în 
continuare în cursa eolaveraiu- 
lui ! pentru accesul la podium, 
Tureanu si coechipierii săi au 
trebuit să lupte din toate pu
terile în partida cu Norvegia,

5000 DE PARTICIPANT! LA UNIVERSIADA 79
Președintele federației in

ternaționale a sportului uni
versitar, Primo \Nebiolo, îm
preună cu Guillermo Lopez 
Portillo, președintele Comitetu
lui de organizare a Universia- 
dei-1979, au prezentat la 
Roma programul de desfășu
rare a Jocurilor mondiale uni
versitare, ce vor avea loc la 
Ciudad de Mexico între 2—13 
septembrie. Se așteaptă parti
ciparea a circa 5 000 de spor
tivi și sportive, care se vor ' 
întrece la atletism, baschet, 
gimnastică, natație, volei, tenis, 
scrimă șl fotbal.

Concursurile se vor desfă
șura pe bazele sportive .exis
tente în capitala mexicană de 
la Olimpiada din 1968. Se aș
teaptă ca la turneul de fotbal 
să ia parte 30 de țări. Pînă în

prezent, s-au primit Înscrieri 
din Brazilia, Bulgaria, Franța, 
Spania, Algeria. Kuweit, An
glia, U.R.S.S., Japonia.

5 ECHIPAJE ROMÂNEȘTI 
IN „RALIUL IUGOSLAVIEI**

în zilele de 30 și 31 martie 
se va desfășura competiția in
ternațională automobilistică 
„Raliul Iugoslaviei", proba 
contînd pentru campionatul 
balcanic de raliuri. La această 
tradițională întrecere România 
va participa cu următoarele 5 
echipaje : IU? Olteanu — Ovi- 
diu Scobai | Mircea Ilioaia — 
Nicu Nîcolau ț Arpad Szalal
— Constantin Zărnescu: Eu
gen Ionescu-Cristea — Dan 
Amărică și Ștefan lancovid
— Petre Vezeanu.

IUGOSLAVIA Șl
IN GRUPA B

ITALIA AU PROMOVAT
A C. DE HOCHEI

real, atît al 
al conducerii 

(antrenorul 
_____ ___  ,____  Ionescu. se
cunzii săi Ion Tiron si Virgil 
Crihan, medicul Virgil Ignat) si 
al tuturor celor care s-au ocu
pat, pe diverse planuri. de 
pregătirea lotului nostru repre
zentativ în vederea competiției.

Campionatul mondial de 
chei pe gheață (grupa C) 
încheiat la Barcelona cu 

selecționatei Iugoslaviei, 
puncte, urmată de for- 
Italiei — 12 p. Ambele 
au promovat în grupa 

locurile 
Franța 

— 10 p, Bulgaria — 8 p, An
glia, Spania — cîte 4 p, Co-

toria 
cu 14 
mația 
echipe_____________ .
B a competiției. Pe 
următoare s-au clasat

ho- 
s-a 

vic-

reea de Sud — 3 p și Austra
lia — 1 p.

în ultima zi a turneului 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Iugoslavia — An
glia 21—1 (6—0, 9—0, 6—1) |
Italia — Franța 9—4 (3—0,4—L 
2—3) | Bulgaria — Coreea de 
Sud 10—3 (3—0, 1—1, 6—2) |
Spania — Australia 6—2 (3—1, 
2-1, 1-0).

Corespondență din Madrid

LA CRAIOVA, ECHIPA SPANIEI MIZEAZA 
ÎNDEOSEBI PE LINIA DE MIJLOC

Pentru selecționerul Ladislao 
Kubala, ultimele zile n-au fost 
deloc liniștite. Aflat Intr-un 
continuu tir de „voci* care-1 
cereau fie să alcătuiască un lot 
axat pe fotbaliști mai tineri, fie 
să apeleze la jucători cu expe
riența meciurilor internaționale 
grele, el a fost nevoit să încerce 
mal multe variante de echipă in 
vederea importantului meci de 
la 4 aprilie cu echipa Româ
niei. Testul de la Bratislava 
(0—1 cu Cehoslovacia) i-a creat 
șl mal mari dificultăți ta sta
bilirea unul „11“ de bază. Pen
tru că, dintre cei selecționați, 
satisfacție deplină a dat numai 
linia de mijloc — Del Bosque. 
(Real Madrid), Asensi (Barcelona), 
Villar (Athletic Bilbao) — care a 
stăplnlt centrul terenului, în pri
ma repriză, pînă la 
rea lui ~ '
Kubala 
dificări 
se vor 
nuntind ________________ ____
Sociedad), Alonso (Zaragoza) șl 
Morăn (Gijon), 
ma pe Ruben 
Madrid), Saura 
Heredia (C.F. 
tr-adevăr, dacă, 
de mijloc, apărarea a dat, 
bună măsură, proba 
(excepție făctad doar

atacul a resimțit absența unor 
„vîrfuri* bătăioase. Dealtfel, 
chiar după meciul de la Bratis
lava, selecționerul spaniol 
exprimat neîncrederea în 
can ții Alonso șl Morăn,

aeddenta- 
Dei Bosque. Iată de ce 
a operat o serie de mo- 
în lotul eelor 17 care 
deplasa la Craiova, re
ia Lopez Ufarte (Real

șl-a 
ata- 

.__ ______ _ ______ . remar-
cînd aportul mijlocașilor. El de
clara ziarului madrilen „Marca*: 
„Echipa noastră a jucat 
atîta timp cît linia de 
a dominai centrul 
Kubala lăsa să se înțeleagă că 
la Craiova marea sa speranță 
stă ta acest compartiment.

In vederea medului de la 
aprilie, campionatul a fost 
trerupt după etapa de dumini
că, ta care protagonistele 
Sporting Gijon sl Real Madrid 
au ieșit victorioase. Prima a dis
pus acasă cu 2—0 
Iar

bine, 
mijloc 

terenului".

4
ta-

pentru a reche- 
Cano (Atletico 

(Valencia) și 
Barcelona). tn-
alături de linia 

ta 
rezistenței 

___ ___ ____  _ Migueli, 
care *iiu s-a inca&rat In jocul 
liniei sale, avînd o zi slabă).

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • Crosul de la

Bogota a fost ciștigat de colum
bianul Domingo Tibaduidza —
7 050 m in 21:11. Pe locul doi, 
coechipierul său, Luis Pinzon — 
21:17. • La Reus (Spania), atle
tul spaniol Jorge Llopart a sta
bilit un nou record european la 
50 km marș, cu timpul de 
3 h 50:02,8 • Campionatul fe
minin de maraton al Japoniei a 
revenit atletei lehiko 
în vîrstă de 38 de ani. care 
parcurs cei 42.195 km în 2 
53:38.

CICLISM a Turul Calabriel a 
revenit italianului Giovanni Ba- 
taglta, care a parcurs 245.800 km 
în 6 h 48, fiind urmat de Jo
hansson (Suedia) — la 26 sec șl 
Panizza (Italia) — la 29 sec. 
• La Alger s-a dat startul în 
„Marele Premiu Annaba*. reu
nind 60 de rutieri din opt țări. 
Etapa-prolog a revenit polone
zului Jankiewicz.

HANDBAL S în meci tur 
pentru semifinalele „C.C.E.* 
(masculin) echipa vest-germană 
T.V. Grosswallstadt a întrecut 
pe teren propriu, cu 18—9 (9—5),

Sotozono 
a 
h

TELEX • TELEX O
pe Honved Budapesta, • In 
competiția similară feminină. 
Spartak Kiev a învins cu 19—7 
(7—1) pe Eintracht Minden. 
• La Dortmund, in semifinalele 
„Cupei cupelor* (masculin) : 
V.F.L. Gummersbach — Banyasz 
Tatabanya 18—10 (7—6).

RUGBY • în meci Internatio
nal amical, la Hilversum : Olan
da — Polonia 6—6 (0—6).

SCHI • La Strbske Pleso 
(Cehoslovacia) s-au încheiat în
trecerile „Cupei ‘
turi. Pe primul 
elvețianul Hans 
240,5 p (sărituri . _ 
m). L-au urmat Fias (Polonia)
— 238 p șl Skoda (Cehoslovacia)
— 233,5 p.

Tatra* la sări- 
loc s-a clasat 
Joerg Suml, cu 
de 115,5 șl 105,00

TENIS • Finale, la New Or
leans : McEnroe — Tanner 6—4,
6— 2 ; Fleming, McEnroe — Lutz,
Smith 6—1, 6—3. ® La Nancy : 
Noah — Haillet 6—2, 5—7. 6—1,
7— 5. © Martina Navratilova a 
cîștlgat turneul feminin de la 
New York. întreeînd în filială 
cu 6—3. 3—6, 6—2 pe Tracy

Austin,

___ _ _ _ de Valencia, 
cealaltă ta deplasare

2—1 de Huelva. Athletic ‘ 
care oferă trei jucători 
a învins acasă pe Las 
cu 3—0. Cu același scor 
pus Atletico Madrid (2 jucători 
ta lotul pentru Craiova) de San
tander. Alte rezultate din etapa 
a 25-a : Hercules Alicante — 
Real Sociedad 0—0. Zaragoza — 
Vallecano 2—0. Espanol Barcelo
na — Sevilla 2—0. Celta Vigo — 
Salamanca 1—1, Burgos — C.F. 
Barcelona 1—0. în olasament 
conduce Gijon — 35 p, urmată 
de Real Madrid — 34 p șl Atle
tico Madrid — 30 p. Internațio
nalul Qulnl (Gijon) este pe lo
cul 2 ta clasamentul golgeterl- 
lor (cu 20 goluri), după Krankl 
(26). Etapa l-a oferit noi puncte 
de reper Iul Kubala, în alcătui
rea echipei pentru meciul cu 
România.

eu
Bilbao, 
lotului, 
Palmas 
a dis-

ALONSO HERNANDEZ

IUGOSLAVIA (et. 21) : Vojvo— 
dina — Velez 2—1 ; Partizan — 
Zeleznlclar Sarajevo 0—2. Bu- 
ducnost — Olimpia 0—0 ; Steaua 
Roșie — Hajduk 1—3 ; Zagreb — 
Radnicki Niș 0—1 ; Sarajevo — 
Borac 5—1 ; Sloboda Tuzla — 
Dinamo Zagreb 2—0. Clasament: 
1. Hajduk — 30 p ; 2. Dinamo — 
28 p ; 3. Buducnost — 28 p.

CEHOSLOVACIA (et. 20) : Sla
via Praga — Slovan 1—0 ; Spar
ta Praga — Dukla Praga 2—1 ; 
Banik Ostrava — Skoda Plsen 
0—0 ; Trencta — Zbrojovka Brno
1— 1 ; Inter Bratislava — Loko
motiv Kosice 2—1; Tatran Pre- 
șov — Spartak Trnava 1—1. Cla
sament : 1. Dukla — 29 p ; 2.
Banik — 26 p ; 3. Zbrojovka — 
23 pi
Bui®5tlA (et. 23) : Haskovo

— Sliven 2—0 ; Botev Vrața — 
Cernomoret Burgas 2—0 ; ȚSKA
— Akademik 3—0 ; Lokomotiv 
Plovdiv — Cerno More
2— 0 ; Marek — 
Pirin — Trakia 
Beroe — Levski 
Lokomotiv Sofia
3— 1. Clasament : 
p ; 2. Levski Spartak 
3. Lokomotiv Sofia —

UNGARIA 
ros — Păcs 
laegerszeg 
Szombathely 
Vasas Izzo _ . , __
UjpesH. Dozsa 1—2 ; Dlosgyor — 
Bekdscsaba 5—0 ; VidCoton — 
Ferencvăros 2—0 ; Raba Eto
Gyor — Szăkesfehărvăr 2—0. 
Clasament : 1. Ujpestl Dozsa — 
34 p ; 2. Honved — 31 p : 3.
Ferencvăros — 31 p

GRECIA (et. 25) : Aris —
P.A.O.K. 1—0 ; Larissa 
nathinaikos 1—0 ; O.F.I. 
toria 1—0 ;
1—2 ; 
Pireu 2—3.
— 41 p ; 2. Olympiakos — 
S. A.E.K. — 39 p

Vama
2—0 ;
3—0 ; 
î—i ; 
Sofia

34 
p :

Spartak
Plovdiv 
Spartak 
— Slavia I 
1. ȚSKA ■ *-• _ 30

27 p.
(et. 22) : Dunaujvâ- 
1—1 ; Csepel — Za- 

0—0 ;
3—2 ;

1—0 ;

Csepel — 
M.T.K.

Honved 
Tatabănya

Pa-
Kas- 

panahaiki — AEK 
Panlonios — Olympiakos 

Clasament : 1. Aris 
40 p ;

DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI
• ÎN PRELIMINA

RIILE olimpice, la 
Tunis : Tunisia — 
Libia 1—0 (1—0). •
IN CAZUL ta care 
Columbia nu va pri
mi din partea F.I.F.A. 
dreptul de a orga
niza turneul final al 
C.M. din 1980, pri
ma candidată este 
Brazilia • GERD 
MULLER, „tunarul* 
de la Bayern Mun- 
chen, care s-a retras 
din activitatea duhu
lui bavarez, a semnat 
un contract cu for
mația Fort Laudertall 
din S.U.A. a RE
TRAGEREA iul Gerd 
Milller a avut ș! 
ate urmări. Paul

eu 
ta
va 
un

al
Înaintea 
eu 566 

Gianni 
cu

Cemal, antrenorul 
echipei Bayern, 
care „tunarul* 
trase In conflict, 
ti înlocuit cu
Honess (fostul Inter
national, care activa
se la Bayern). H6- 
ness a anunțat că șl 
fratele său mal mic, 
Dieter Honess. acum 
la V.f.B. Stuttgart, va 
1uca în formația 
mtincheneză. • ÎN 
CAMPIONATUL Ita
liei decanul de vîrstă 
este cunoscutul por
tar Enrico Albertos! 
(39 de ani), acum la 
Milan, care a susți
nut 506 meciuri în 
prima ligă 1 Numai 
Silvio Piola (Lazio)

celebrul atacant 
naționalei 
războiului 
prezențe și 
Rivera (Milan) 
529 de partide susți
nute se află înaintea 
sa ta acest clasament. 
• CUNOSCUTUL ju
cător englez Trevor 
Francis a fost tran
sferat de la Birming
ham la 
campioană 
ham. Dar 
drept de 
C.C.E.. deelt 
noua sa echipă se va 
califica 
cestei 
Curios, 
vede 
U.E.F A

formația 
Notting- 

el nu are 
joc tn 

dacă

!n finala a- 
competitiL 

dar asa pre- 
regularr.entul
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