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O ANIVERSARE SCUMPĂ 
ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR
în Cartea de Aur a glo

rioasei istorii a patriei 
noastre a fost înscrisă, ea 
o continuare firească a 
celor mai de seamă eveni
mente, alegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în 
înalta funcție de Președin
te al Republicii Socialiste 
România. Neuitată va ră- 
mîne ziua în care — înde
plinind voința întregii na
țiuni, mandatul încredin
țat de toți cetățenii țării — 
deputății în Marea Adu
nare Națională infăptuiau 
un măreț act istoric, cerut 
de întreaga dezvoltare a 
țării, de realitățile firești 
și de dorința fierbinte a 
fiecăruia dintre not

Aniversăm astăzi cinci 
ani de cind cel mai bun 
fiu al țării, suflet din su
fletul poporului, Omul a 
cărui întreaga viață se 
contopește organic cu via
ța, cu istoria României, ne 
este Președinte. Ne mîn- 
drim că în fruntea țării 
avem un conducător înțe
lept și tovarăș apropiat de 
muncă și luptă pentru edi
ficarea unei patrii socialis
te tot mai bogate și mai 
înfloritoare, pentru drep
tate și progres social, pen
tru o viață tot mai demnă 
și mai bună, pentru pace 
pe întregul pămînt.

Istoria nouă pe care po
porul și țara o trăiesc în 
acești ani, marile noastre 
împliniri în toate dome
niile de activitate — în 
economie, în învățămînt, 
în știință și cultură, ca și 
în activitatea de educație 
fizică și sport —, presti
giul de care se bucură as
tăzi România in lume, ca 
niciodată altcindva, totul 
poartă pecetea dinamismu
lui in muncă și gîndire,

28 martie 1974. Moment istoric: tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ales președinte al Republicii Socialiste România

spiritului creator, a puter
nicei personalități a Pre
ședintelui țării.

înaltele sale calități de 
eminent bărbat de stat, 
strălucit patriot și revolu
ționar internaționalist, cti
tor de țară, urmaș și con
tinuator vrednic al lui Mi
hai Viteazul, Ștefan cel 
Mare și al celorlalți ctitori 
și apărători ai țării, ai fi
inței naționale a poporu
lui român, sînt astăzi a- 
preciate deopotrivă nu nu
mai între fruntariile țării 
sale, ci și în întreaga 
lume.

La această aniversare 
de o deosebită importanță 

istorică, sportivii și între
gul activ al mișcării noas
tre sportive, puternic an
gajați în desfășurarea ma
rii competiții sportive na
ționale „Daciada" — crea
tă din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu —, 
și în pregătirile pentru 
Jocurile Olimpice din anul 
1980, își exprimă, alături 
de întregul popor, profun
da recunoștință și dragos
tea fierbinte față de Pre
ședintele României, și-i 
urează din toată inima 
multă sănătate și putere 
de muncă, să ne trăiască 
întru mulți ani in fruntea 
poporului și a țării.

VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI

5

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL ARAD

Arădenii l-au întîmpinat pe secretarul general 
al partidului cu caldă ospitalitate, cu profunde 

sentimente de dragoste și prețuire, urîndu-i 
multă sănătate, fericire și putere de muncă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a plecat, marți după- 
amiazâ. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu. în județul 
Arad, unde va efectua o vizită 
de lucru și va participa la săr
bătorirea împlinirii a 2000 de 
ani de la întemeierea cetătii 
dacice Ziridava Și a 950 de ani 
de la prima mențiune docu
mentară a municipiului Arad.

Arădenii au trăit cu intensă 
bucurie reîntîlnirea cu secre
tarul general al partidului. Ei 
l-au întîmninat pretutindeni cu 
caldă ospitalitate, cu profunde 
sentimente de dragoste si pre
țuire, urîndu-i din toată inima 
multă sănătate, fericire și pu
tere de muncă, spre binele și 
prosperitatea României socialis
te, a poporului nostru.

Primirea entuziastă, vibrantă, 
s-a făcut puternic simtită. în 
ciuda ploii reci si persistente, 
încă de la sosirea pe aeroportul 
Arad. La aterizarea avionului 
prezidențial. în uralele însufle
țite ale mulțimii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu deosebită căldură de 
tovarășul Andrei Cervencovici. 
prim secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean.

După solemnitatea primirii, 
coloana oficială de mașini s-a 
îndreptat spre oraș, trecînd 
printre nesfirsite șiruri de oa

meni entuziaști, care au ovațio
nat cu înflăcărare pentru parti
dul nostru comunist, pentru 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în Piața. Unirii, din fața se
diului Comitetului ■ județean de 
partid, un moment solemn î 
secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii. 1 se 
înmînează. în ovațiile si uralele 
miilor de arădeni prezenti aici, 
cheia simbolică a muncîpiulul 
Arad și însemnele sale jubi
liare.

Vizita de lucru a început Ia 
marea întreprindere de vagoa
ne — unitate industrială ară
deană binecunoscută, prin 
produsele sale, atît în țară cit 
și în numeroase state ale lu
mii.

Miile de muncitori — ro
mâni. maghiari, germani — își 
exprimă, prin îndelungi aplau
ze și ovații, deosebita bucurie 
de a se reîntîlni la locurile lor 
de muncă cu secretarul general al partidului, de a-1 avea 
din nou în mijlocul lor. Se 
scandează ..Ceausescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

Pe parcursul vizitării halelor 
de fabricație, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cercetează cu aten
ție perfecționările si îmbunătă
țirile care au fost aduse teh
nologiilor de construcție a va
goanelor de la ultima sa vizită.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceausescu a

(Continuare in pag. a 4-a)

inlrecerile ,,Daciadei“ de vară la Brăila Astăzi, ,,runda<< a 23-a din Divizia A de fotbal

0 ETAPĂ CALITATIV SUPERIOARĂ, „PODIUMUL" EVOLUEAZĂ PE TEREN PROPRIU
PRIN FORȚA El, PRIN DĂRUIREA El, 
PRIN MAREA VOINȚĂ COLECTIVĂ
Veneau pe stadionul Munici

pal din Brăila coloane de fete 
Si de băieți, reprezentanți ai 
tuturor asociațiilor și cluburilor 
sportive din oraș. Veneau in 
pas mîndru, vioi. în marșul ti
neresc al „Daciadei". Asemenea 
Dunării învecinate, coloanele 
păreau un fluviu, o revărsare 
tumultuoasă de primăvară cu
prinsă în albia dintre tribunele 
sărbătoresc împodobite. Curînd. 
tinerii aveau să inunde terenu
rile de sport ale orașului, să 
intre tn vîrtejul întrecerilor.

După frumoasa festivitate de 
deschidere a etapei de vară a 
„Daciadei". sutele . de sportivi 
prezenți pe stadionul Municipal 
s-au alăturat altor sute de ti
neri aflați în diferite competiții. 
Așa cum a fost marele cros al 
..Daciadei". o întrecere cu mii 
de alergățori din toate școlile 
și întreprinderile brăilene. cu 
starturi pe categorii de vîrstă, 
una dintre ele — cea de la 11 
la 12 ani. bunăoară — umplînd 
un parc întreg al orașului 1 

Inaugurarea noii etape de vară 
a .Daciadei" a însemnat și alte 
numeroase crosuri, fiecare aso
ciație. fiecare club sportiv or- 
ganizindu-și propriile alergări 
în mijlocul naturii. A însemnat, 
de asemenea. întreceri de tenis 
(pe terenurile de la Spartacus. 
pe cele din Parcul Monument), 
partide atrăgătoare de handbal 
(la Voința, la Grădina publică, 
pe toate terenurile din curțile 
școlilor). A însemnat, apoi. în
treceri entuziaste de volei, de 
fotbal, de baschet, de atletism. 
A însemnat voința de a putea 
cuprinde pe toti tinerii în acti
vitatea sportivă !

La această întrecere de voin
ță. factorii cu răspunderi și a- 
tributii în sport din județul 
Brăila au chemat toți tehnicie
nii. toti specialiștii, toti iubi
torii de mișcare, de sport. Au 
reactivat, cu alte cuvinte, toate 
forțele organizatorice sportive.

(Continuare în pag. 2—3)

Etapa a 23-a. a 6-a din retur, 
a Diviziei A de fotbal se des
fășoară sub semnul apropiate
lor confruntări internaționale 
care vor vedea (la 3 și 4 apri
lie) trei dintre reprezentativele 
noastre chemate în întreceri o- 
ficiale (echipele A. de tineret 
și de juniori), cea de a patra 
(echipa olimpică) sustinînd o 
importantă partidă de verifi
care în compania selecționatei 
olimpice a Cehoslovaciei. Cam
pionatul trebuie să aiute la al
cătuirea celor mai în formă 
loturi prin partide de bun ni
vel și — mai cu seamă — des
fășurate perfect sportiv ca să

CLASAMENTUL LA ZI
1. F.C ARGEȘ
2. Dinamo
3. Steaua
4. F.C. Baia Mare
5. C.S. Tirgoviște
6. Univ. Craiova
7. S.C. Bacău
8. Sportul stud.
9. Jiul

10. Politehnica lași
11. Gloria Buzău
12. A.S.A. Tg M.
13. Olimpia
14. Corvinul
15. Politehnica Tim.
16. U.T. Arad
17. Chimia Rm. V.
13. F.C. Bihor 

nu producă noi accidentări ale 
componentilor loturilor ; cum. 
din păcate, s-a întîmplat în eta
pa trecută (trei accidentări 
notabile : Vigu. Coman. Cris
tian).

O caracteristică a „rundei" 
de astăzi este aceea că trio-ul 
fruntaș (F.C. Argeș, Dinamo. 
Steaua) evoluează pe teren pro
priu. ceea ce ne îndreptățește 
să afirmăm că ele își vor men
ține pozițiile. în schimb, alte 
concurente din „zona înaltă" — 
precum F.C. Baia Mare. C.S. 
Tirgoviște si Universitatea Cra
iova — vor juca în deplasare, 
ceea ce impune eforturi deose

22 12 3 7 33-20 27
22 10 7 5 28-15 27
22 11 4 7 37-23 24
22 12 2 8 24-21 24
22 10 5 7 27-20 25
22 8 8 6 27-11 24
22 10 4 8 28-21 24
22 9 5 8 30-28 23
22 9 4 9 28-31 22
22 8 5 9 22-25 21
22 9 3 10 28-32 21
22 8 5 9 28-35 21
22 9 2 11 20-32 20
22 8 3 11 28-31 19
22 8 3 11 21-25 19
22 6 6 10 28-30 18
22 6 5 11 23-38 17
22 5 8 11 22-33 16

PROGRAMUL MECIURILOR
Pitești : F. C. Argeș - A.S.A. Tg, Mureș
Oradea : F. C. Bihor - Universitatea Craiova

(partidă televizată)
Bacău : Sport Club - Politehnica Timișoara
Rm. Vîlcea : Chimia — F.C. Baia Mare
București : Dinamo — C.S. Tîrgoviște

(stadionul Dihamo)
București : Steaua — Gloria Buzău

•< (stadionul Steaua)
Arad : U.T.A. - F.C. Corvinul
lași : Politehnica - Sportul studențesc
Satu Mare : F.C. Olimpia - Jiul Petroșani

Toate partidele vor începe la ora 16

bite din partea trio-ului det 
urmărire pentru menținerea fa
vorabilelor nozitii de atac.

în contextul întrecerii pen
tru evitarea retrogradării, care 
a căpătat în ultimele etape pro
porții puțin scontate, prin a- 
parltia unor candidate no! 
(U.T.A., în primul rînd). parti
da dominantă ne apare U.T.A.
— Corvinul. Alte întîlniri ca 
implicații pentru configurația 
subsolului clasamentului sînt S 
F.C. Olimpia — Jiul, F.C. Bi
hor — Universitatea Craiova. 
S.C, Bacău — Politehnica Ti
mișoara și Chimia Rm. Vîlcea
— F.C. Baia Mare.



NU SE FACE
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DOAR CIND
E SOARE...

AFARA
Deschiderea festivă a eta

pe: de vară a „Daciadei* 
urma să constituie fi la Slo
bozia un eveniment. Steaguri, 
lozinci afișe, peste 1 000 de 
elevi veniți, la un moment 
dat, ia stadionul „1 Mai". 
Terenurile 
me puse 
pregătiți 
Fuseseră 
semnate _
atît caracterul festiv cuvenit, 
cit fi cele mai bune condi
ții de desfășurare a compe
tițiilor.

Dar, toate aceste 
cane promiteau un 
sportiv complet, de 
n-au avut finalitate, 
de minute d

fuseseră din vre- 
la punct, ți arbitrii 
cu cele necesare, 
depuse eforturi în- 
pentru a asigura

pregătiri, 
spectacol 
calitate, 

După 20 
defilare și du-

Competiția polo-ului continuă

CINE VA REZISTA IN „RUNDA"
DIN CAPITALA?

pd citeva demonstrații de 
■crimă și box, 950 dintre cei 
1 000 de elevi și eleve au 
luat drumul caselor. Sigur, 
vremea n-a fost prea căldu
roasă. Plouase pînâ cu două 
ore înaintea întrecerilor.

A fost, insă, o prevedere 
exagerată a organizatorilor. 
In ciuda vremii închise, pu
teau fi organizate, fără nici 
an fel de probleme, crosuri, 
întreceri de sprint și arun
cări, turnee fulger de hand
bal, volei, minifotbal, bas
chet. Stă mărturie faptul că
trei echipe de elevi și ele
ve au Jucat — totuși I — 
handbal și alte două — fot
bal Micii sportivi
țlt In largul lor, 
kki desfășurat în
foarte bune I Mult 
tin. insă, față de

t-aU sim- 
medurile 

condiții 
prea pu- 

__ ____ ___ __ ceea ce
►o- fi putut realiza, iar a> 
ceasta a fost fi părerea mul
tora dintre cadrele didactice 
consultate...

Ni s-a vorbit despre suc
cesele sportului din Slobozia. 
Eoateri na Horhocea, profe
soară la Liceul pedagogic, se 
•rîndrea cu ansamblul de 
gimnastică ritmîcă-modemă, In 
condițiile in care, acum cițiva 
■ni, marea problemă era... 
echiparea fetelor In costum 
de sport.

De ce nu avem Insă ceva 
mat multă decizie, ceva mal 
mufe curaj la capitolul spor
tului de masă T Dorim un ti
neret sănătos, viguros. Nu-I 
putem. Insă, forma oa atare 
doar în zilele cu soare...

Radu T1MOFTE

Actul doi al celui mai inte
resant campionat de polo din 
ultimii ani s-a încheiat. A fost 
poate mai puțin furtunos de- 
cît cel precedent, dar în mod 
sigur la fel de atrăgător, mai 
ales că de această dată absolut 
întreaga distribuție — a se citi 
toate cele șase participante — 
și-au adus o reală contribuție 
la spectacolul oferit seară de 
seară spectatorilor clujeni.

Studenții de la C.N. ASE. pe 
care Gh. Zamfirescu i-a adu
nat cu foarte puțin timp îna
intea startului competiției, 
l-au debarasat de complexe, 
au învins pe Crișul Oradea, 
unul din primii lideri, și au 
fost la un pas de surpriză în 
meciul cu Voința. La rîndu-i, 
Progresul, care In primul tur 
nu realizase decît un punct, a 
întins serios pe Dinamo, a 
remizat* (8—8) cu Rapid și a 
învins pe C.N. ASE. 
Crișul, la fel 
ca în primul 
ocazia să mai _ 
(pînă acum a luat trei din pa
tru) Rapidului, deși după des
fășurarea întrecerii le-ar C 
meritat pe amîndouă.

De-a dreptul dramatică, mai 
ales în final, a fost disputa 
dintre Voința și Rapid. înmin. 
11 : 6—1 pentru clujeni; 17 mi
nute mai tîrziu. fluierul final 
consfințea egalitatea (6—6)!. 
O performanță rarisimă, atît 
pentru Voința, cit și pentru 
Rapid, după un joc însă en
tuziasmam. Fără îndoială că 
premiul de frumusețe al tur
neului ar trebui decernat jo- 
eului care a opus pe cele două 
formații (Dinamo și Voința) 
care — cel puțin deocamdată 
— au cele mai mari șanse în 
lupta pentru titlu. Antrenorul 
federal Cornel Mărculescu, re
putat arbitru internațional, ne 
declara după meci: „rar mi-a 
fost dat să urmăresc o partidă 
atît de pasionantă, desfășurată 
la cel mai înalt nivel*. Iar 
Paul Niculescu, unul dintre 
antrenorii echipei naționale, 
era de părere că : „dacă băie
ții (n.r. cei din lot), vor iuca 
ta fel și în meciurile interna
ționale, echipa noastră va fi 
tot mai greu de învins !“

După cum se știe, Dinamo a

In fine, 
de capricioasă 
tur, n-a pierdut 
smulgă un punct

jucat foarte bine în acest 
meci, întrecînd cu 8—5 pe Vo
ința, care a dat totul timp de 
trei reprize și a terminat epui
zată. Aplauzele miilor de spec
tatori au fost adresate în e- 
gală măsură învingătorilor șl 
învinșilor. Dinamo a învins (și 
acum are un avantaj d« două 
puncte In clasament), dar 
Voința a demonstrat tuturor 
că în ciuda unui lot mai re- 
strîns are evidente 
pentru 
bucureștenilor.

Ce va fi în runda a 3-a, 
care începe astăzi, în Capitală 
(bazinul Floreasca, de la ora 
17) cu meciurile Rapid — Cri
șul (5—7 și 5—5), Dinamo — 
C.N. ASE (14—5 și 13—4) și 
Progresul — Voința (9—10 și 
1 — 16)?

Deși plutonul s-a mai întins 
Îiuțin, interesul pentru fiecare 
oc nu este în scădere. Echi

pele au început să manifeste 
o ușoară oboseală, firească 
dacă ținem cont că au jucat 
10 partide în 20 de zile. Numai 
în meciul Dinamo — Rapid 
(6—5), de pildă, patru interna
ționali — D. Popescu, Slăvei 
(două), Schervan și Rus — au 
ratat S penalty-uri I Să vedem 
rine va rezista mai bine în •- 
cest „maraton*?

Adrian VASIUU

resurse
a ataca supremația

DUBLU MECI
INTERNAȚIONAL

DE HOCHEI
Slmbătă si duminică va avea 

loc pe patinoarul _23 August" din 
Capitală o dublă întflnlre ami
cală de hochei între formațiile 
Dinamo București, lidera clasa
mentului campionatului Diviziei 
A, șl Z.V.L. Skalica, una din 
fruntașele ligii slovace a cam
pionatului Cehoslovaciei. Atît 
aîmbătă, rft și duminică jocuri
le vor începe la ora 17

FLORETISTUL FLORIN NICOLAE,
SINGURDE UNUL

i

1 la clu-

5

campio-

4

1978,

l

Paul SLĂVESCU

activitate, 
fi admisă

titulari ai
nominali-

echipei 
prezent 

dobîndi-

fi 
că

>

ace- • 
trăgător ț". 

Tepșan, 
federa- 

scrimă :

iț

>>
Jț

II

Printre multele surprize pe 
care le-a oferit etapa inaugu
rală a ediției ’79 a Diviziei 
naționale A de floretă măscu
ita i-a înscris și faptul că e- 
chipa campioană, Steaua, n-a 
putut alinia pe planșe decît 
același cvartet: Tiu, Petruș, 
Niculescu, Georgescu, orice 
înlocuire — pe motiv de ac
cident sau de slab randament 
— fiind exclusă din start, în- 
trucît antrenorul Zilahi nu 
mai avea la dispoziție nici 
tm alt trăgător. De ce î Cel 
de-al cincilea component al 
formației, Florin Nicolae, a 
refuzat să mai evolueze sub 
culorile clubului militar, su
părat că nu l-a fost accepta
tă cererea de transfer la clu
bul Progresul Bucu
rești, unde a învă
țat scrima și de 
unde a venit la 
Steaua, acum trei 
ani. Neparticipînd 
xrid în Întrece
rile individuale pen
tru calificarea în finala 
natului național, țînărul scri- 
mer, component al *
naționale, nu va fi 
nici în lupta pentru 
rea titlului, ta iunie.

Ce spun cel în cauză? Flo
rin Nicolae: „Elev fiind,
m-am legitimat la Steaua. 
Apoi am efectuat și stagiul 
militar ca sportiv al acestui 
dub. După încheierea acestui 
stagiu, în noiembrie ,
m-am dus la Progresul spu- 
ntad că vreau să mă trans
fer, pentru eă aici am Învă
țat scrima și mă simt mal 
bine. Au fost de acord. La 1 
decembrie am anunțat clubul 
Steaua că vreau să plec și 
eei de acolo nici n-au vrut să 
audă de așa ceva. Am de
pus cerere de transfer la fe
derație Iar In luna martie, 
Înainte de C.EM l-am spus 
antrenorului Zilahi că mai 
trag pentru Steaua doar la 
.Cupa Europei", la Paris. A- 
eesta ml-a răspuns eă dacă 
persist nu voi mal trage nici 
la echipa națională, al cărei 
antrenor este. Am rugat 
atunci conducerea clubului 
Steaua să-mi dea dezlegare 
Incepind cu anul 1980, eu ur- 
mtad să mai evoluez la acest 
club șl In actuala ediție de 
campionat, dar ml s-a spus 
că Steaua nu acceptă să 1 
se pună condiții". Colonelul 
Romei Platon, vicepreședinte 
al clubului Steaua: „Nu am 
fost de acord cu cererea de

transfer, ea nefiind fondată, 
sportivul Florin Nicolae avînd 
unele obligații față de clubul 
nostru care l-a ajutat într-o 
perioadă grea pentru el. Cit 
despre clubul Progresul, cu 
care avem bune relații de co
laborare. n-a venit nimeni 
autorizat să solicite ceva în 
acest sens. Pentru abaterea 
sa gravă, de a nu se prezen
ta în concurs, sportivul va 
fi sancționat exemplar*. 
Gheorghe Burlea, antrenorul 
floretiștilor de la Progresul: 
„Solicitîndu-i antrenorului Zi- 
lahi colaborarea și buna în
țelegere în soluționarea aces
tui caz, mi-a răspuns că nu 
poate 
uitînd

vorba de așa ceva, 
în urmă cu trei ani 
clubul nostru i-a 
ieșit în întîmpinare 
la legitimarea 
luiași î “ 
Dionisie 
secretarul 
ției de ________
„Florin Nicolae n-a 

cerere de transferdepus _____ ____ _______
la federație, ci doar memorii 
la conducerea C.N.E.F.S....“. 
Tănase Mureșan, antrenor fe
deral : „Nimeni nu are inte
res ca țînărul floretist Florin 
Nicolae, component cu pers
pective al lotului reprezenta
tiv, să nu fie în — 
Dar nici nu poate 
indisciplina".

In prezent,, doi 
echipei naționale, 
zați pentru Jocurile Olimpice 
din 1980, au o situație necon
formă cu cerințele pregătirii 
responsabile, Intense: Petre
Buricea (Dinamo), care con
curează pe plan intern doar 
în probele individuale, în Di
vizie neavînd acces căci clu
bul său n-are... o asemenea 
echipă, și Florin Nicolae 
(Steaua), care încearcă să-șl 
facă singur dreptate, stînd în 
tribună.

Concluzia ? Ea trebuie tra
să de cel în cauză, clubu
rile respective și federație, în 
spiritul respectării regulamen
telor In vigoăr'e, pentru ca 
nici un sportiv — indiferent 
de valoarea lui — să nu poa
tă nesocoti disciplina și obli
gațiile pe care le are, dar 
Tuîndu-se în considerație șl 
opiniile performerilor, pentru 
ca randamentul lor să fie op
tim. Mai presus de orice liti
giu stau interesele scrimei 
românești, reprezentarea 
internațională.

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
ASTĂZI, ETAPĂ IN CAMPIONATUL DE RUGBY
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CAMPIONATE • C

Întrecerile „daciadei" de vară
(Urmare din vaa. 1)

unele dintre aceste forte in 
pierdere de ritm, în ultima vre
me. De aici și întrecerile ample 
organizate pe centre sportive 
gcolare (mai multe unităti de 
Invătămînt invitate la o scoală- 
gazdă. cu un „set* mai bogat 
de terenuri sportive), de aici si 
lăudabilele acțiuni sportive des
fășurate — tot duminică — în 
comunele Viziru. Movila. Mir
cea Vodă. însurățel etc. în sfîr- 
sit, de aici și cei peste 200 de 
arbitri voluntari prezenti la a- 
Cest start, al etapei de vară a 
•Daciadei*.

La această întrecere de voin
ță în a atrage oamenii muncii 
de la orașe și sate. întregul 
tineret la practicarea exercițiu
lui fizic, al sportului, au răs
puns orezent toate forțele or
ganizatorice sportive din județ. 
Au pus suflet și s-au întrecut 
in a lua diferite initiative toti 
profesorii de educație fizică. 
Micile gimnaste de la Școala 
generală nr. 23. spre exemplu, 
an descins la stadion din auto
turismul profesorului lor. Apos
tol Stăncescu. Avînd în vedere

timpul răcoros, din „Dariile* 
profesorilor, ale părinților, ru
delor sau cunoștințelor au cobo- 
rît si ale „reprize* de gimnas
tică. echipamentul fiind adus 
în port-bagaje. La ambițioasele 
partide de handbal, de volei, de 
minifotbal au fost prezenti ab
solut toti directorii liceelor și 
școlilor generale din oraș. Pre
zentă efectiv simțită, avort real 
la buna desfășurare a activită
ților 
rală 
phe
nr.

sportive : la Școala gene- 
nr. 1 — directorul Gheor- 
Chivu. la Școala 
2 — directoarea

Pavlovschi. la Școala 
nr. 23 — directorul .. __
Barau, la Școala generală nr. 
27 — directoarea Livia Bălă- 
sescu etc. Iar inspectoarea de 
specialitate, prof. Emilia Bîzu, a 
condus cu recunoscuta-i compe
tentă întreg programul sportiv 
organizat pe stadionul Munici
pal.

în județul Brăila a fost inau
gurată o nouă etapă — de vară 
— a „Daciadei*. O etapă calita
tiv superioară, prin forța, prin 
marea voință colectivă !

generală 
Petrica 

generală 
Dumitru

Vasile TOFAN

PE MICUL ECRAN
MIERCURI, 28 MARTIE, ora 

IC ! Fotbal. F C. Bihor — U- 
niversitatea Craiova (trans
misiune directă de la Oradea î 
comentator — Radu Urricea- 
nu). țn pauză — „Clina Dru
murilor- (reportaj de Ni co
lac Nită).

outate to ultimul timp to 
Europa

TOI. 29 MARTIE. ora 17,25: 
„Cupa Mondială* Ia schi al
pin — selecțiuni din ultimele 
concursuri ale sezonului.

SÎMBATA, 31 MARTIE, ora 
18,15 : Handbal masculin,
H. C. Minaur — S. C. Magde
burg. meci retur în semifina
lele ..Cupei cupelor- (transmi
siune directă de ta Baia Mare 
comentator — Călin Antones
cu) în pauză : Fotbal inter
național — secvențe din cele 
mai interesante meciuri dls-

DUMINICA, 1 APRILIE, ora 
1530 : Volei masculin. Steaua
— Dinamo, finala campiona
tului national (selecțitlni _ln- 
reelstrate 
reasca) : 
Rapid — 
(rezumat 
dionul Giulești ; comentator
— Dumitru Graur) ; ora 17,45: 
Handbal masculin, Dinamo — 
Em por Rostock, med retur în 
semifinalele C.C.E. (transmi
siune directă de la . Palatul 
sporturilor : comen^ător — 
Cristian Țopescu). în pauză :

de ani 
(repor- 
; ora 
„Tele- 

de

de la Sala Flo
ors 16 î Fotbal. 

Progresul Vulcan 
transmis de la sta- 

Glulesti ;

Cristian Țopescu). în 
•Nicolae Rainea — 20 
în slujba arbitrajului" 
taj de Grigore nisei) 
30,15 (programul II): 
rama sport" (emisiune 
Dumitru Tănăsescu).

Oricînd un meci Farul — Steaua 
poate fi socotit un «cap de afiș" 
al campionatului de rugby. Chiar 
si atunci cind una dintre echipe 
dă semne de oboseală sau nu 
este în cea mai bună formă. Se 
remarcă întotdeauna, în cele 
aouă tabere, în preajma „eve
nimentului". o mobilizare totală. 
Așa va fi. fără îndoială, șl de 
data aceasta, deși Farul nu mai 
e nici pe departe acel team cvasi- 
invincibil de acum 1—2 ani... Dar, 
iată, duminică oonstăntenii
marcat o frumoasă creștere va
lorică în partida cu Sportul stu
dențesc (pe care au pierdut-o, 
discutabil, cu 4—0). ceea ce pare 
a le anunța veleitățile pentru în- 
tîlnirea lor de astăzi 
miază (ora 16), Steaua 
acum 4 victorii ain 4 
— nemaifiind în acest 
mare favorită. în jocul de 
Constanta. Așadar, în perspecti
vă, foarte atractiv spectacol rug- 
bystic la care vor contribui cei

au

după-a- 
— ptaă 
partide I 
context 

La

30 de sportivi ce vor fi trimiși
— după toate probabilitățile — 
pe teren. STEAUA: Durbac — 
Fuicu, Enache (Braga), Zafiescu I, 
Teleașă — Alexandru, Suciu — 
Murariu, M. Ionescu, Achim — 
Plutea, Postolachi — Comeliu, 
Munteanu, Pojar ; FARUL: Mo- 
trescu I — Livadaru, Motrescu 
II, Holban, Nache — Bucos, Ol- 
teanu (N. Dinu) — Borșaru, FI. 
Constantin, Podaru — Malancu, 
Mușat — Ioniță, Grigore, Băcioiu.

Celelalte meciuri ale etapei : 
Dinamo — Poli. Iași (stadion O- 
limpia, ora 10): R.C. Gr ivi ta Ro
șie — Știința Petroșanii (stadion 
Parcul Copilului, ora 15) : Rapid
— R.C. Sportul studențesc (sta
dion Giulești, ora 15,30); turneul 
9—16 : Rulmentul Bîrlad — Uni
versitatea Timișoara (ora 9,30) ; 
Minerul Gura Humorului — C.S.M 
Sibiu (ora 10); Politehnica Cluj- 
Napoca — C.F.R. Brașov (ora 16): 
Știința Baia Mare — T.C. Midia- 
Năvodari (ora 16).

zău 9—0. 9—1 (cel mai bun a fost 
Doboșl. cu 5 victorii în ambele 
partide, urmat de Z. Bohm — 
4 v, Crisan 3 v. I. Bohm si 
Pintea rite 2 v. Singura victorie 
a oaspeților a fost obținută de 
Stefan Moraru, asupra Iul S. 
Crisan). Universitatea II Craiova 
a întrecut Tractorul Brașov cu 
9—3 și 9—5. cel mai bun Jucător 
dovedlndu-se și de această dată 
țînărul Nicorescu, revelația ulti
melor concursuri oficiale din a- 
cest an.

IN TI 
VOL

TURNEUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC 
DE ȘAH DIN CAPITALĂ

în sala Institutului de arhitec
tură se desfășoară primul turneu 
internațional studențesc de șah 
organizat de Clubul bucureștean 
„Politehnica*4. Concursul reuneș
te 14 pârtieinanti din Argentina. 
Iugoslavia, Polonia. Ungaria si 
România, printre care 8 maeș
tri. Media Elo — 2 257 de punc
te.

Un start bun a luat șahistul iu
goslav Gajici care a obtinut 3 
victorii în primele 5 runde (la 
Cr. Ion eseu, Pietrusiak și Honfi), 
2 partide încheindu-le ia egalita
te (Clolac si Kaposztas). ceea 
ce îl așează în fruntea clasamen
tului Dar, lupta este foarte strîn-

Io-să, Tratatovici, Arma?, Cr. 
nescu sl Kovacevici secondtodu-1 
îndeaproape pe lider.

în general, întrecerea este foar
te disputată, tinerească, partidele 
juctadu-se la ri?tlg. Numărul re
mizelor este destul de mic.

După 5 runde, clasamentul este 
următorul : Gajici (Iugoslavia)
< p, Tratatovici 3*/i P. Annas, 
O. Ionescu 3 p. Kovacevici (Iu
goslavia), Ștefanov 2V, p (1), 
Clolac 2 p (1), Giurumla, R. 
Szmetan (Argentina), Pietrusiak 
(Polonia). G. Honfi (Ungaria) 
2 p, C. Ionescu l1/, p (1), Ka- 
posztas (Ungaria), Borcz (Polo
nia) 1 p (1).

LA TENIS DE MASĂ
C.S.Ș. SLATINA PIERDE CU W.O. PE... TEREN PROPRIU I

Cea de-a doua etapă a cam
pionatului Diviziei A pe echipe 
la tenis de masă a fost fractio
nate in trei subetape, astfel in
cit să se lase tocătorilor lotului 
posibilitatea să se pregătească 
pentru apropiatele campionate 
mondiale de la Phenian. O parte 
din meciuri s-au disputat to ur
mă cu 10 zile, majoritatea au a- 
vut loc sîmbătă sl duminică, iar 
ultimele patru se vor consuma to 
ultima zi a lunii martie.

Din disputa echipelor feminine 
se detașează victoriile categorice 
realizate de formațiile C. S.
Arad to ambele partide cu 
C.S.S. Craiova (5—0, 5—0), si
cu Spartac București (5—0. 5—0), 
Progresul București sl C.S.S. Rm. 
VTlcea si-au împărțit victoriile. în 
primul med tnvlngtod bucureș- 
tencele cu 5—2, iar ta cei de-al

doilea tinerele de la Rm. VTlcea 
cu 5—4. Gloria Buzău a ristigat 
ambele partide cu C.S.M. Iași 
(5—4, 5—2). surorile Lorena sl 
Mihaela Mihal obțlnînd, de fle
care dată. 3 victorii sl. respectiv, 
una. De la lesence s-a detașat 
Vereboeanu. cu rite dcuă victo
rii în fiecare zi.

Formația C.S.S. Slatina a Înre
gistrat o tafrîngere cu 0—5 to 
primul meci eu C.S.S. Viitorul 
Pitești, dar nu la mesele de Joc, 
ei prin... întîrzierea jucătoarei 
Ana Clobancan. care a provocat 
astfel un W.O. ! în cea de a 
doua manșă Slatina, cum era de 
așteptat, a învins cu 5—2.

întrecerea echipelor masculine 
»-a soldat eu următoarele rezul
tate : Universitatea I Craiova — 
Comerțul Tg Mureș 9—i. 9—1 : 
C.S.M. Oluj-Napooa — Gloria Bu-

CONCURSURI DE TIR
TG. MUREȘ. La baza de a- 

grement Mureșul s-a desfășurat 
concursul zonal de tir cu arcul 
la care au participat sportivi din 
Antaoasa și Tg. Mureș. In ciu
da vremii neprielnice, rezultatele 
au fost, în general, bune, remar- 
cîndu-se cel reușit de 
Chin (Sănătatea Tg. Mureș), 
simplu FITA : 1188
Berki (Sănătatea Tg. Mureș) s-a 
impus, la seniori. cu 1155 p ; 
Ștefan Varga (P.T.T.R. Tg. Mu
reș), la 
Gyiongyi 
nioare I, 
(Minerul 
n, cu 861 
nerul Aninoasa), la junioare n* 
cu 821 p. (I. PĂUȘ-coresp.).

BAIA MARE. La concursul de 
talere, desfășurat pe poligonul 
din Tăuții de Sus de lingă Baia 
Mare, au participat trăgători de 
la Steaua și Olimpia București, 
Vînătorul Timișoara, Unirea Joi- 
ța si C.S.M. Baia Mare. Ionică 
Ion (Unirea) s-a impus la seniori, 
cu 195/200 t, el fiind urmat de 
Nicolae Vlădărău (Olimpia) 191 p, 
și Adalbert Oster (Vînătorul) cu 
190 t. Rezultate bune au reușit 
juniorii Ștefan Egri (142/145 t) și 
Atila Csorba (138/150 t), ambii 
legitimați la C.S.M. Baia Mare. 
(V. SASARANU-coresp.).

BUCUREȘTI. Aurel Robu (O- 
limpia) este, indiscutabil, per
formerul concursului final de tir 
eu arcul de Ia Herăstrău, el reu
șind 1194 p. La simplu FITA. 
Nicolae Bîrsan (Olimpia) a tota
lizat 802 p, în întrecerea juniori
lor L

Aurora 
la 

p. Andrei

juniori I, cu 594 p ; 
Golfi (P.T.T.R.), la to- 
cu 699 p ; Vaslle Butt 

Antnoasa), la juniori 
p; Dorina Damian (Mi-
oasa) 
[. pA'

TG. 
Atmos 
teren 
doua 
plonati 
slune 
a prin 
C.S.U. 
meci 1) 
țla cl a 
vingăto 
fața U 
neapărj 
întîlniri 
lațl pe 
A rezu

apropri 
C.S.U 

găsind 
tru a 
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gescu : 
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toarele 
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culoare 
atacuril 
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care a
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BASCHIN C. N. DE 
MECIURI IMPORTA 

IN TU
Tlmișoai 
88—80 ( 
Floreasc 
mime d 
— Polit 
57—81, C 
Bucur eș 
„U“ Cir 
Bucure? 
Voința 
Bucure? 
C.S.Ș. 
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PENTRU CALIFICAREA
meciuri suscită, astăzi șl 
atenția amatorilor de 
ta etapa a 19-a (taterme-

Două 
mîtae, 
baschet _ _____ _ __ „
diară) a campionatului național 
feminin. Este vorba de jocurile 
Mobila Satu Mare — Politehnica 
București și Rapid București — 
Universitatea Timișoara, ambele 
prezentînd importanță majoră în 
lupta pentru calificarea în tur
neul final al competiției.

Programul etapei: Rapid (locul 
4 în clasament) — Universitatea
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©LOTO

ASTĂZI ȘI MÎINE — ULTIME
LE ZILE de participare la tra
gerea

partidele: Agrono-
Metalul Ră-

4—4 O—1. 
marcat : Kemene- 
și Todoran, res- 
Gyorgypali, Antal

de vineri 30 martie 1979, 
Tragerile obișnuite Loto furni
zează cu regularitate mari satis
facții iubitorilor acestui atractiv 
sistem de joc. De remarcat că

e apleca după minge, este mai mult 
bine plasat al lui Dudu Georgescu, 

oară balonul din plasă. Fază din me- 
tudențesc, disputat in etapa trecută. 

Foto : Drago? NEAGU

înaintea etapei a 23-a

DULETINUL DE ȘTIRI CC O SANCȚIUNE EXEMPLARĂ

AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A“
Iată un scurt tur de orizont 

în cele 18 tabere, înaintea eta
pei de astăzi :
• F.C. ARGEȘ — A.S.A. 

TG. MUREȘ. Piteștenii îl vor 
avea din nou în formație pe 
Dobrin (el a efectuat cele 
șase etape de suspendare). în 
schimb, nu va juca Cristian, 
care are piciorul în ghips. La 
mureșeni va lipsi Onuțan, sus
pendat. © CHIMIA RM. VlL- 
CEA — F.C. BAIA MARE. Nu 
se anunță indisponibilități la 
vîlceni. în echipa băimăreană 
— o singură incertitudine:
Borz. • DINAMO — C.S. 
TÎRGOVIȘTE. Bucureștenii 
vor alinia aceeași formație ca 
și în etapa de duminică. Tîr- 
goviștenii vor resimți lipsa lui 
Coman, accidentat în meciul

UCURĂTOARE A LOTULUI A
Lucescu 7+. Media : 7,25. Nu 
a jucat Dumitru.

LOTUL OLIMPIC : M. Zam
fir 6, Ștefănescu 6. CIrstea 7, 
Nicolae 8, Ivan 6. Purima 7, 
Koller 7 — Stoica 6. Augustin
8. Iovănescu 7, Bărbulescu 7, 
Beldeanu 7 — FI. Grigore 7, 
Radu II 6. Stan 7. D. Nicolae
9. Media : 6,94. Coman s-a ac
cidentat in min. 3 al meciului 
U.T.A. — C.S. Tîrgoviște. iar 
Bucu n-a jucat.

Remarcăm comportarea bună 
a componentilor lotului A. care 
au obtinut cea mai mare medie

7,
— 7,25 — de la Începutul retu
rului. Este un aspect îmbucură
tor. acum. în preajma dificilu
lui med Cu Spania.

Clasamentul selectionabililor
— după etapa a 22-a — se pre
zintă astfel : 1. Lucescu 7,66, 2. 
D. Nicolae 7,64. 3. Dinu 7,62, 
4—5. Dumitru și Cristian 7,50, 
6—7. Marcu și Cîrstea 7,25. 8. 
Coman 7,20. 9—10. Lung și Băr
bulescu 7,00 etc.

După dnci etape si două me
ciuri de verificare, lotul A are 
media 6,76, iar lotul olimpic 
6.80.

ARBITRII ETAPEI

Km. Vîlcea — F.C.
T. ANDREI —

• Chimia 
Baia Mare : 
D. Dopp (ambii din Sibiu). FL 
Cenea (Caracal).
• Dinamo — C.S. Tîrgovîs- 

te : S. DRĂGULICI (Drobeta 
Tr. Severin) — Gh. Racz (Bra
șov), V. Gheorghe (Craiova).

CAMPIONATULUI FEMININ DE 
ÎNVINS PE PENICILINA IAȘI I

pe margine, făcind Inspirate 
schimbări. Randamentul Penici
linei n-a mai fost la înălțimea 
celui din meciul anterior, efor
turile făcute atunci punindu-și 
amprenta asupra prestației sexte
tului lui N. Roibescu. In plus, 
accidentarea Ilenei Dobroschi a 
diminuat din forța atacului. A 
clștigat, deci, C.S.U. Galați cu 
3—2 (—15, 5, 13, —10. 11) după 
mai bine de două ore de joc.

Arbitrii V Ranghel (București) 
șl L. Griin (Tg. Mureș) au con
dus tn nota meciului următoarele 
formații : C.S.U. : Florentina Itu, 

Crina Georgescu 
Doina Mor o șan 
Maria Obreja, 

Georgeta Busuioc (Lia Catarig) ; 
PENICILINA : Aurelia Ichim
(Mariana Zamfir), Lucreția Mi- 
rea, Nadia Sava (Ana Martinaș), 
Doina Stolan, Ileana Dobroschi 
(Cristina Drăguș), Gabriela Co
man. In cel de-al doilea meci : 
Dinamo — Universitatea Craiova 
3—0 (2, 14, 8). Miercuri, de la
ora 17, meciurile : C.S.U. — Uni
versitatea, Dinamo — Penicilina.

Emanuel FANTÂNEANU

conduită. Punctele au fo6t mar
cate de Solyom, Csergo, La.sz.lo 
șl Szallal — Tîrnava. Gyorgy- 
pall 2. Szallo — Agronomia. A 
condus șt. Enciu, ajutat la cele 
două linii de E. Mihoc șl V. Eros.

Intr-o partidă de luptă, foar
te echilibrată. Liceul nr. 1 M. 
Cluc și Avintul Ghcorgheni au 
terminat la egalitate : ‘ '
2—0, 1—3). Au 
ssi 2, Lakatos 
pectiv Tamaș, 
și Dani.

Azi au loc . 
mia Cluj-Napoca _______ ____
dăufi (ora 16), Liceul nr. 1 Mier
curea Ciuc — Ttmava Odorhel 
(ora 18).

Vaier PAȘCANU — eoresp.

A 23-a
A

F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mu
reș : R. STÎNCAN — Gh. Dra- 
gomir. C. Bizinichi (toți din 
București).

• F.C. Bihor — Universita
tea Craiova : M. BUZEA — C. 
Jurja (ambii București). I. Lă- 
cătiș (Arad).

• Steaua — Gloria Buzău : 
O. ȘTRENG (Oradea) — Gh. 
Jucan (Mediaș), I. Bîră (Ag
nita).

• S.C. Bacău — Politehnica 
Timișoara : M. MORARU (Plo
iești) — T. Balanovici (Iași), G. 
Fodor (București).

• U.T.A. — Corvinul : V. 
TOPAN (Cluj-Napoca) — C. 
Ghiță (Brașov), C. Vlase (Cra
iova).

• Politehnica Iași — Sportul 
stud. : V; TĂTAR (Hunedoara) 
— G. Ionescu (Brașov), 
Teodorescu (Buzău).

• Olimpia S. Mare — Jiul : 
GH. RETEZAN — V. Roșu 
(ambii București). N. Raab (C. 
Turzii).

Cr.

V

de la Arad. Locul lui In poar
tă va fi luat de Bărbulescu. 
• F. C. BIHOR — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA. Antrenorul 
Em. Jenei nu va schimba e- 
chipa care a adus două puncte 
de „afară". Craiovenii nu îl 
vor putea folosi pe Negrilă, 
suspendat o etapă pentru acu
mularea a trei cartonașe gal
bene. • STEAUA — GLORIA 
BUZĂU. Bucureștenii îl au 
pe Iordănescu suspendat, iar 
pe Vigu accidentau Gloria 
prezintă o indisponibilitate: 
Necuîce. • S.C. BACAU — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA. La 
gazde reintră Lunca, după eta
pa de suspendare. Timișorenii 
nu anunță nici o modificare 
în echipă față de etapa trecu
tă. • U.T.A. — COBWiUL. 
Arădenii au din nou proble
me de lot, foarte importante 
în situația dificilă în care se 
află: nu vor juca Broșovschi 
și Giurgiu, suspendați o etapă 
pentru trei cartonașe galbene. 
Corvinul dorește să reediteze 
buna evoluție de la Baia Mare, 
dar să și obțină măcar un 
punct... Nicșa sau Agud In 
centrul liniei de atac 7 — este 
singurul semn de întrebare.
• POLITEHNICA IAȘI — 
SPORTUL STUDENȚESC. Ie
șenii îl mențin în echipă pe 
debutantul Romilă III. Se pare 
că Lazăr îl va înlocui pe Mo- 
raru în poarta studenților 
bucureșteni. • OLIMPIA SATU 
MARE — JIUL. Antrenorul 
Gh. Staicu are mari dificul
tăți în alcătuirea formației, pen
tru că accidentările și suspen
dările... continuă. La Jiul este 
probabilă titularizarea lui 
Iancu, cîndva cu nr. 9 în e- 
chipa sătmăreană.

Comisie de disciplină a F.R.F. a decis:
Jucătorul Carol Onuțan (A.S.A. Tg. Mureș) a fost suspendat pe un 

on pentru lovirea grava, premeditată, a partenerului sau de între
cere, losif Vigu, fapt care ii face pe acesta indisponibil oentru o 
lunga perioadă de timp.

Așadar, comisia de disciplină a F.R.F. a aplicat o pedeapsă se
vera, exemplara, menită sâ atragă atenția tuturor fotbaliștilor că 
întrecerea trebuie dusă in limitele fair-piay-ului, rațiunea de a fi a 
sportului.

Fapta Iul Onuțan este deosebit de grava. Cu atît mai grava cu 
dt această agresiune premeditată a fost efectuată împotriva unui om 
de lot, cu puțin timp înaintea importantului joc cu Spania. Ea este 
cu atît mai gravă cu cit înainte de începerea jocurilor etapei de 
duminică s-a atras in mod special (și direct) atenția asupra necesi
tății de a nu primejdui Integritatea fizică a „tricolorilor". Din pâ- 
coțe, fundașul Onuțan a uitat totul și a făcut ca Vigu, binecunoscut 
prin sportivitatea lui, de-a lungul unei îndelungate cariere exem
plare, să părăsească terenul accidentat grav, fapt care pune la în
doială reluarea activității fotbalistice o internaționalului. Dar gestul 
lui Onuțan trebuie dezaprobat cu fermitate dincolo de împrejurarea că 
victima acestui atac a fost un om de lot. Disputa sportiva, mijloc de 
educație și de câlire a caracterelor, a fost dezonorata, folsificindu-i-se 
astfel sensul.

Sancțiunea severă aplicată de Comisia de disciplina a F.R.F. este 
In primul rind un avertisment pentru toți cei care se vor simți ten
tați de c murdari legile sportului printr-o violența care nu e deloc 
caracteristică întrecerilor de pe stadioanele noastre. Stima și res
pectul față de adversar, elemente de prim ordin in focul „bătăli
ilor sportive", trebuie să capete un nou impuls ca urmare a acestei 
intim pieri pe care o dorim înscrisă în categoria excepțiilor. Fotba- 
Wștii noștri ar trebui să la exemplul aprigului sport ol rugbyului, 
cu grămezile sale aparent deschise oricărui arbitrariu și „loviturii 
sub centura", dar cere oferă întotdeauna un minunat exemplu de 
sportivitate pină și într-o zona in care ochiul spectatorului (și chiar 
al arbitrului) na reușește să pătrundă.

Prin sancțiunea occrdctâ, comisia de disciplină a F.R.F. își ia 
angajamentul să continua cu consecvență, fără nici o excepție, cam
pania de extirpare a tuturor gesturilor care se înscriu in afara legi
lor sportului. .

P.S. |n cadrul aceleiași ședințe. Jucătorii Pislaru (A.S.A. Tg. Mureș) 
Și Agiu (Steaua) au fost sancționați cu avertisment.

Orice s-ar spune. Divizia A dă 
mal puțin de furcă Comisiei de 
disciplină a F.R.F. Pe de -o par
te, numărul meciurilor ce se 
dispută in cadrul acestui eșalon 
este mult mal mic decit cel din 
Diviziile B și C, iar pe de altă 
parte prezenta mai rară a fot
baliștilor din prima divizie la 
ședințele Comisiei de disciplină 
se datorește — evident — șl fap
tului că, la acest nivel, jucătorii 
privesc cu mai multă răspundere 
Obligațiile pe care le au fată de 
adversari și de spectatori, față 
de FOTBAL, in general.

Din păcate, primele 5 etape ale 
returului nu confirmă această 
regulă. Dimpotrivă I Arbitrii au 
trebuit să recurgă foarte des la 
cartonașele galbene pentru pro
teste, faulturi, trageri de timp

• ȘTIRI • • ȘTIRI

CARTONAȘEtOR ROȘII ?
etc. Și lucrurile nu s-au oprit 
aici. ÎN PATRU ETAPE 
RÎND S-AU ÎNREGISTRAT 
ELIMINĂRI ----- -----
tril ■■ '
de _ _____
CARTONAȘUL ROȘU I Bineînțe
les, sancțiunile nu s-au lăsat aș
teptate, ajungîndu-se la suspen
dări pe cite 6 etape.

Dar numai Comisiei de disci
plină îi revine sarcina de a apă
ra... disciplina 7 Antrenorilor și 
conducătorilor de echipe, nu 7 
El ar trebui să fie primii care 
să-i angajeze pe jucători pe dru
mul disciplinei, nealăturindu-li-se 
— mai mult sau mai puțin — 
ctnd aceștia încearcă să obțină 
rezultatul dorit cu orice preț, 
prin orice mijloace.

Jack BERARII!

DIN
fiind puși 
a arăta DE

LA 
SI 

JOC. arbi- 
tn situația 

OPT ORI

• REUNIRILE LOTURILOR 
REPREZENTATIVE, tn zilele ur
mătoare se reunesc loturile re
prezentative pentru meciurile pe 
care le vor susține in zilele de 
3 și 4 aprilie. Programul convo
cărilor și 
mătorul :

Lotul A 
București, 
lecționatl merg direct la Craiova 
aupă partida de la Oradea. Res
tul selecționaților pleacă de la 
București la Craiova cu autoca
rul. In programul pregătirilor, de 
la Craiova, sint prevăzute șl 
două locuri de verificare (sîmbă- 
tă si luni).

Lotul olimpic 
neri la Pitești, 
de verificare cu 
nou meci, de 
compania puternicei 
olimpice a Cehoslovadei. parti
dă care va avea loc tot pe sta
dionul din Trivale.

ai partidelor este ur-

se reunește mline, la 
Jucătorii craioveni se

se reunește vi- 
Simbătă, med 
Jiul și marți un 
data aceasta in 

selecționate 
Cehoslovadei.

BACĂUL A RIDICAT... MĂNUȘA!
Puneam „accentul”, 

pe o frumoasă șl utilă 
tlvă a clubului F.C. __
care, tn ianuarie șl februarie, 
a organizat in Sala sporturi
lor din Pitești o sultă de trei 
turnee de mlnlfotbal, cu par
ticiparea a 30 de echipe (peste 
400 de jucători). Deși afară 
troienea virtos, el, micuții fot
baliști, JUCAU șl lucrul aces
ta nu putea fi decit de bun augur ' - - - ...
note, _____ ___ ________
centrului de copil argeșean ar 
trebui să fie urmat și de alții. 
Și lată că BACAUL A RĂS
PUNS ' Cu o... contrapropu
nere. Ne-a detaliat-o D. Varo- 
dln dlredorul Liceului „Vaslle 
Alecsandrt”, unitate școlară cu 
clase de fotbal : „Pornind de 
la ceea -e au întreprins plteș- 
tenll, ne-am gtndit să organi
zăm șl noi o competiție cu 
largă audiență la micii jucă
tori. Ea va primi denumirea 
de „Cupa ) Mal-, se va înscrie 
tn cadrul Daciadei si debutea
ză, după cum se știe, tn anul 
Internațional al copilului, l-am 
prevăzut startul la 7 aprilie. 
In vacanța de primăvară a e- 
levilor. întrecerea va dura

recent, 
lnivia- 
Argeș,

In finalul aceleiași 
afirmam că exemplul

cloci zile șî este rezervați co
piilor nâscuți tn anii 1565 și 
1367 și ne vom strădui «-o per
manentizăm".

Directorul liceului băcăuan 
ne-a mal oferit șl alte amănun
te privind prima ediție a com
petiției- organizată de Inspec
toratul școlar Bacău, C.J.E.F.S. 
șl Liceul ,J,Vasile Alecsandri**. 
Se va juca In U, dar pe te
renuri reduse. Partidele vor 
dura 60 de minute, schimbă
rile făcindu-se ca la handbal. 
Organizatorii au trimis deja 
Invitații următoarelor cluburi 
șl școU : Politehnica Iași, 
Steaua. Dinamo, F.C. Argeș, 
Ceahlăul. cluburile sportive 
școlare Arad, Oradea, Craiova, 
Brașovia, liceele Pajura, Nu
cet. Eforie Nord, școlile gene
rale nr 10 Timișoara și nr. 11 
Pitești. D^r, Indiferent de cine 
va participa, importantă ni se 
pare ultima afirmație 
torului liceului din 
COMPETIȚIA SE VA 
NENTTZA

Plteștlul a aruncat 
A ridlcat-o Bacăul, 
mează 7

Laurențiu DUMITRESCU

Lotul de tineret este convocat 
mîine la București. Vineri evo
luează pe Stadionul Republicii 
din Capitală în compania forma
ției braziliene Santa Cruz. In 
deschidere, meciul de juniori 
(perspectivă) România — R. D. 
Germană. Luni, tinerii fotbaliști 
vor pleca spre Gazantep, locali
tatea care va găzdui, miercuri 4 
aprilie, partida din C.E. de ti
neret dintre echipele Turciei si 
României.

Lotul de juniori (echipa 
U.E.F.A.) joacă astăzi la Hod- 
mezovasarheli partida-retur cu 
selecționata Ungariei din cadrul 
preliminariilor U.E.F.A. Juniorii 
noștri revin vineri în tară șl tși 
vor continua pregătirile pentru 
meciul-tur din preliminariile ace
leiași competiții cu echipa Uniu
nii Sovietice. Partiaa — progra
mată miercuri 4 aprilie — se va 
desfășura, probabil, la Bacău.
• OBSERVATORI IA JOCUL 

IUGOSLAVIA — UNGARIA (E- 
CHH-E OLIMPICE). Mîine se 
dispută la Osiec (Iugoslavia) în- 
ttlnirea dintre echioele olimpice 
ale Iugoslaviei si Ungariei. Par
tida va fi urmărită de antreno
rii C. Drăgușin sl FI. Halagian. 
Reamintim că. la 18 aprilie, se
lecționata noastră olimpică va 
întîlni ia Pitești — tn cadrul pre
liminariilor J.O. — echipa olim
pică a Ungariei.
• MECIURILE RESTANTE DIN

SERIA A IX-a A DIVIZIEI C.' 
Rapid Arad — Tehnofrig Cluj- 
Napoca (din etapa a XVII-a) și 
C.F.R. Constructorii] Arad — Mi
nerul Bihor se vor juca azi sL 
respectiv, mîine. de la ora 16.
• MÎINE, IN GIULEȘTI, SE

LECȚIONATA DIVIZIONARA A 
— SELECȚIONATA DIVIZIONA
RA B (ALE CAPITALEI). F.R.F..' 
în colaborare cu C M.E.F.S.. or
ganizează mîine. cu începere de 
la ora 16, pe stadionul Giulesti 
un meci Intre o Selecționată di
vizionară A și o Selecționată 
divizionară B din Capitală. în 
Iotul primei selecționate vor 
evolua, printre alții c. Zamfir, 
N. și M. Răducanu. FI. Marin, A. 
Ionescu (Steaua). Ettimescu, I. 
Moldovan, Chivu. Sătmăreanu II 
(Dinamo). în selecționata 
nară B îl vom vedea pe 
Bartales. Pîrvu (Rapid). 
Glron (Progresul). 1. ion. 
lanschi (Metalul) etc. Cu ._
partidei de mîine va avea 
retragerea festivă din fotbal 
jucătorilor Sătmăreanu I 
ua), Deleanu, M 
(Dinamo), Neagu. . ,__ , ....
Georgescu, Nedelcu (Metalul). A- 
cestia vor evolua, tn prima re
priză a partidei. în Selecționata 
divizionară A.
• JOCUL DLN CADRUL „CU

PEI F.R. FOTBAL» dintre Poli
tehnica Iași și Steaua Bucu
rești, amînat din 21 martie, a 
fost reprogramat pentru data 
de 31 martie, ora 16.

divizio- 
Manea, 
Dra^u, 
Șumu- 

prilejul 
loc 

a 
(Stea- 

Constantinesca 
Pop (Rapid),

A APARUT ROMBOLUL TEHNIC

a dlrec- 
Bacău : 

PERMA-

măn ușa. 
Cine ur-

A apărut, recent, nr. 1 al 
ROMBOLULUI TEHNIC — pu
blicație trimestrială realizată 
de Colegiul central al antre
norilor. Reeditat, după o între
rupere de cinci ani — cu in
tenția tehnicienilor fotbalului 
nostru de a informa, tn timp 
util, asupra diferitelor aspec
te teoretice si practice ale 
pregătirii și jocului, cu ele
mente rezultlnd din experien
ța fotbalului românesc si in
ternațional — Rombolul tehnic 
tși propune, tn aceiași timp.

să fie o tribună deschisă 
pentru toți aceia care doresc 
să-și aducă contribuția la 
îmbunătățirea activității fot
balistice de performantă.

Primul număr al x revistei 
cuprinde referatele cursului 
antrenorilor echipelor națio
nale — Londra 1977 și refera
tele antrenorilor divizionari la 
ședința de analiză a 
campionatului nostru. 
1978—79, ținută. în 
1979. la București.

turului 
ediția 

ianuarie

AN N

la tragerea din 16 martie a-c.. tn 
fruntea cîștigătorilor s-au situat 
două participante : Eva Fdrtos 
din Oradea si Veronica Halasi 
din Lugoj, care au obtinut dte 
50.000 lei la categoria I pe bilete 
achitate 100% : alti 10 participant! 
au realizat la aceeași categorie 
cîștiguri pe bilete achitate 25%. 
respectiv de cite 12.500 lei flecare, 
iar la categoria a Il-a dștigurile 
au fost de cite 11.552 lei fiecare 
Este un bilanț destul de grăitor 
în privința numărului mare si a 
valorii ridicate a câștigurilor, 
care constituie tn același timp o 
invitație la tragerea obișnuită 
Loto de vineri 30 martie a. o. Nu

uitați : • Astăzi si mline sînt 
ULTIMELE ZILE pentru procu
rarea biletelor • NUMAI CINE 
JOACA POATE CÎSTIGA 1

★
PRONOEXPRES de 

martie 1979. se televi- 
direct începind de la

Tragerea 
astăzi. 28 
zează în 
ora 18,50.

★
CONCURSULUI 

DIN 25 MARTIE 
1 (13 rezultate) :

CÎȘTIGURILE 
PRONOSPORT 
1979 Categoria 
14 25 variante a 16.972 lei. Cate
goria a 2-a (12 rezultate) : 300.25 
variante a 967 id. categoria a 
3-a (11 r“- Htate) : 3621,75 varian
te a 114 lei. L

LD.M.S. București anunță că. începi nd cu data de 2 aprilie 1979, 
înființează un nou magazin de vin za re a autoturismelor in municipiul 
Bota Mare Qud. Maramureș), care va funcționa pe str. Vasile Alee- 
•ondri nr. 72 - telefon 1.63.63.

Acest magazin va fi deservit de personal cu înaltă calificare și este 
dotat cu utilaje modeme pentru pregătirea anticipată a autoturisme
lor înainte de vînzore.

Noul magazin va prelua șl va deservi toți cumpărătorii de autotu
risme DACA 1300 înscriși și programați in perioada 2 aprilie 1979— 
3 moi 1981 la magazinul auto I.D.M.S. din Cluj-Napoca din urmă
toarele județe: Aibă. Bistrițo-Nosoud. Satu Mare. Sălaj, Maramureș, 
precum și oe ceilalți cumpărători de autoturisme DACIA 1300 cu pla
ta integrală din toată țarc înscriși in oceastâ perioadă la magazinul 
auto I.D.M.S, din Cluj-Napoca.

începind cu data de 2 opri lie 1979, magazinul auto I.D.M.S. din 
Cluj-Napoca va onora In exclusivitate cumpărătorii de autoturisme 
DACIA 1300 din Județul Cluj, atrt cu ©lata Integrală, cit și cu olata 
in rate.

Cumpărătorii de autoturisme Dacia 1300 din Județul Alba, Bistrița- 
Năsăud. Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor înscrie pentru cumpă
rarea autoturismelor, începind cu data de 2 aprilie 1979, numai la 
maqozinul auto I.D.M.S. din Boia Mare



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL ARAD

(Urmare din vag. 1)

felicitat colectivul întreprin
derii centru realizările obținu
te în domeniul modernizării si 
Derfectionării proceselor teh
nologice, al diversificării pro
duselor, recomandînd să' fie 
continuate cu aceeași intensi
tate acțiunile în vederea ridi
cării continue a narametrilor 
tehnici si calitativi ai vagoane
lor si sporirii producției desti
nate exportului.

Vizita de lucru a continuat 
Ia întreprinderea Textilă Arad 
— cea mai mare unitate com
ponentă a Centralei industria
le a bumbacului si una din cele 
mai vechi din tară.

Vizita de lucru, care a cu
prins cele mai importante sec
toare productive ale întreprin
derii, a prilejuit o analiză a- 
profundată a modului în care 
acest colectiv de muncă, cu 
vechi tradiții muncitorești, ac
ționează pentru înfăptuirea în 
practică a comandamentelor de 
eficiență și calitate impuse de 
actualul cincinal al revoluției 
tehnico-științifice.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat acest destoinic colec
tiv pentru realizările obținute 
și i-a urat noi succese în ac
tivitatea pe care o desfășoară 
pentru îndeplinirea marilor 
sarcini ce revin întreprinderii 
în actualul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului s-au în
dreptat apoi spre Muzeul Ju
dețean Arad. în fața impună
toarei clădiri a Palatului cul
turii, unde se află complexul 
muzeistic, s-au adunat un 
mare număr de locuitori ai mu
nicipiului, care au făcut o 
entuziastă primire iubiților 
oaspeți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să taie panglica 
inaugurală a Secției de istorie 
a muzeului.

în continuare, se vizitează 
sălile acestei secții.

CICLIȘTII DINAMOVIȘTI AU DOMINAT
ETAPA A 3-a A

27 (prin tele-
3-a a „Cupei 

prima (din totalul ce- 
' peste 

con

CONSTANȚA, 
fon). Etapa a 
F.RC.“, 
lor 8) avînd un traseu de 
120 km, s-a desfășurat in
diții atmosferice la fel de nefa
vorabile ca și în ajun. S-a 
alergat pe ruta Constanța — 
Negru Vodă — Albești — Man
galia — Eforie — Constanța 
(122 km) și, cum era de aștep
tat, în mai puțin de 10 km de 
rulaj plutonul a început să se 
întindă, iar mai apoi să se des
trame In comuna Cumpăna 
(km. 13 de la plecare), primul 
grup luat în evidența arbitrilor 
avea in componență 12 alergă
tori : Martinov (Bulgaria), Ko- 
neeny (Cehoslovacia), Kluj (Po
lonia). Teodor, Cirjă, Romașca- 
nu. Marin, Ilie. Savu, Sîrbu 
(toți de la Dinamo București), 
Bonciu (Steaua), Nicolae (Voin
ța Ploiești), După cum se vede, 
de data aceasta, sportivii noștri 
au fost ceva mai circumspecțl 
și la atacul lui Romașcanu, ini
țiatorul evadării, au răspuns 
prompt nu mai puțin de 8 a- 
lergători români și numai cîte 
unul din echipele de peste ho
tare.

La borna km. 50, cicliștii din 
față aveau un avans de 2 mi
nute. în ^cest moment Teodor 
sparge și pînă schimbă roata 
colegii lui de evadare se pierd 
în orizont. Cei 11 nu pedalează 
liniștiți. O pată de ulei pe șo-

ciclism • criteriul național 
al Franței, desfășurat în trei 
etape, s-a încheiat cu victoria 
olandezului .loop zoetemelk. Ul
tima etapă (contracronometru in
dividual) a revenit lui Hinault 
(19.700 km în 27:21).

GIMNASTICA • La Bydgoszcz, 
întîlnirea amicală dintre selec
ționatele masculine ale Poloniei 
Si Ungariei a fost cîștlgată de 
Kazcîe CU 273,50—269,70 p. La to- 
dlvid'ual compus, a cîștigat po
lonezul Szajna — 55,45 p, urmat 
de G. Krenaresz (Ungaria) — 
54.45 p

hochei • In med amical, la 
Aalen (R.F.G.) : U.R.S.S. (B) — 
R.F.G. 9—0 !

MOTO • La San Carlos. fcn 
’„Marele Premiu" al Venezuelei, 
prima probă a c.M. a revenit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului s-au aflat 
apoi, pentru cîteva momente, 
în mijlocul colectivului Fi
larmonicii din Arad care, în 
semn de profund omagiu, în- 
tr-o atmosferă de vibrant en
tuziasm a intonat „Imn festiv" 
de Tudor Jarda și „Mulți ani 
trăiască".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. cu ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului, care îi însoțesc in vi
zita de lucru, au asistat, marți 
seara, la un spectacol de gală 
prezentat pe scena Teatrului 
de stat din Arad.

în sală domnește o atmos
feră entuziastă. Artiștii, în
treaga asistență aplaudă cu în
suflețire. ovaționează pentru 
partid, pentru secretarul său 
general. Răsună vibrant cînte- cul: „Partidul, Ceaușescu,
România".

La ieșirea de la spectacol, 
mii de locuitori ai Aradului 
fac din nou secretarului gene
ral al partidului, tovarășei 
Elena Ceaușescu o caldă pri
mire.

în aclamațiile mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
de partid si de stat parcurg pe 
ios drumul pînă la reședință. 
De o parte si de alta a traseu
lui ard mii de torțe care spo-
resc atmosfera de sărbătoare 
trăită din plin în aceste zile 
de locuitorii Aradului, oraș ce 
aniversează 950 de ani de exis
tență. Mulțimea 
neîntrerupt. cu „Ceaușescu —

scandează 
înflăcărare. 

P.C.R.",
„Ceaușescu si poporul". rea- 
firmînd dragostea fierbinte Si 
încrederea profundă în partid 
Si secretarul său general, ho-
tărîrea de a înfăptui neabătut 
mărețul program de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate si de înaintare 
a României spre comunism.

„CUPEI FJ.C"
sea produce un ușor derapaj și 
alți patru rutieri rămln în plu
tonul secund : Martinov, Ko- 
neeny, Savu și Bonciu. Bătălia 
pentru sprintul final se dă pe 
ultima porțiune a bulevardului 
Tomis din Constanța, linia de 
sosire fiind trecută în ordine 
de : C, CÎRJĂ cronometrat în 
3 h 06:13. Tr. Sîrbu același 
timp, V. Ilie 3 h 06:30, V. Marin 
3h 06:44 (toți de la Dinamo 
București), C. Nicolae (Voința 
Ploiești) 3h 06:53, M. Kluj (Po
lonia) 3h 07:19, M. Romașeanu 
(Dinamo) același timp.

Miercuri are loc etapa a 4-a : 
Constanța — Mamaia — M. Ko- 
gălniceanu — Tirgușor și retur 
(90 km).

Gheorghe ȘTEFAN ESCU

„CUPA EUROPEI
în localitatea Puy St, Vin

cent (Franța) s-a desfășurat 
ultima probă de slalom uriaș 
din cadrul „Cupei Europei" la 
schi. Victoria a revenit au
striacului Manfred Brunner, 
cu timpul de 2:58,37. Au urmat 
în clasament Ciapjak Gasienica 
(Polonia) — 2:58,54 șl Klaus

TELEX
următorilor : 125 cmc — Nieto 
(Spania) ; 250 cmc : Migliorati
(Italia) : 350 cmc ; Lavado (Ve
nezuela) 5 500 cmc : Sheene (An
glia).

PATINAJ • Pe patinoarul 
„Medeo" din Alma Ata a înce
put meciul de patinaj viteză 
dintre echipele feminine ale 
U.R.S.S. șl R.D. Germane. După 
prima zi. gazdele conduc cu 
63—49. Pe 500 m. victoria a re
venit Corneliei Jakob (R.D o.) 
cu timpul de 41.82. iar proba de 
1 500 m a fost cîștlgată de Na
talia Petrușeva (U.R.S.S.) cu 
2:09,41.

ȘAH • La turneul care va În

Campionatul International de micromodclc SPORTIVII ROMÂNI
ÎNTRECERI DE

LA SLĂNIC
SLANIC, 27 (prin telefon). 

Timp de două zile, într-una 
din galeriile vechii saline prahovene, o „sală" lungă cît un 
teren de fotbal și înaltă de 
aproape 80 m, s-au desfășurat 
întrecerile campionatului in
ternațional de micromodele al 
României. Competiția, care a 
devenit tradițională, ajungînd 
la cea de a 13-a ediție, a re
unit la start, alături de spor
tivii noștri (3 echipe), con
structori de notorietate în a- 
cest sport din Cehoslovacia, 
R. D. Germană și Polonia (2 
echipe), modeliști care au mai 
concurat la întreceri desfășu-

FLACĂRA OLIMPICĂ 
PENTRU J.O. 

DE IARNĂ
NEW YORK, 27 (Agerpres). 

Vestind începerea marilor în
treceri sportive ale anului 1980, 
„Flacăra olimpică" va fi aprin
să în sanctuarul din Olimpia 
Peloponezului și va fi trans
portată la 31 ianuarie cu avio
nul la baza aeriană Langley 
din Virginia, de unde ștafetele 
o vor purta, trecînd prin Wa
shington, Philadelphia. Sarato
ga Springs, Ticonderoga. New 
York, Indian Lake, pînă la 
Lake Placid, unde va sosi la
8 februarie și va arde aici timp 
de 12 zile. în timpul desfășură
rii Jocurilor Olimpice de iarnă.

VIITOARELE EDIȚII 
ALE C. M. DE CROS

LIMERICK. 27 (Agerpres). — 
Comitetul pentru cros al Fede
rației internaționale de atle
tism, reunit la Limerick cu pri
lejul desfășurării campionate
lor mondiale de cros, a decis 
ca ediția din 1981 a acestei 
competiții să se dispute în 
Spania. După cum se Știe. în 
anul viitor campionatele mon
diale de cros vor avea loc la
9 martie pe hipodromul „Long- 
champ" din Paris. Pentru orga
nizarea ediției din 1982 și-au 
depus candidatura federațiile 
de specialitate din cinci țări : 
Australia. Canada. Elveția, Po
lonia si Noua Zeelandă.

1500 0t PARTICIPÂND
LA MARATONUL

DE LA PARIS !
Cea de a V-a ediție a marato

nului de la Paris s-a încheiat cu 
victoria lui Go Tsoun Sein 
(R.P.D. Coreeană), care a par
curs distanța de 42,195 km în 
2h 13:34, urmat de englezul 
Clark 2h 16:02. Locul 3 a reve
nit lui Gweun Sung Y1 (R.P.D. 
Coreeană) — 2h 16:53. La start 
s-au aliniat 1500 de sportivi din 
25 de țări.

întrecerea feminină a fost cîș- 
tigată de Chantal Langlace 
(Franța) în 2h 53,0.

" LA SCHI
Gattermann (R. F. Germania) 
— 2:58,83. în clasamentul ge
neral al „Cupei Europei" vic
toria finală a revenit norvegia
nului Jarle Halsnes, cu 137 
puncte, urmat, de Aleksandr 
Zirov (U.R.S.S.) — 115 p 6i 
Manfred Brunner (Austria) — 
106 p.

cepe la 8 aprilie, la Montreal 
șl-au confirmat participarea 
Portisch. Liubojevicl, Hiibner ș.a.
• După 13 runde. în turneul u'e 
la Sarajevo, conduce Balan Ku- 
rajița (Iugoslavia) cu 8'/, p, se
cundat de Jansa (Cehoslovacia) 
8 p.

TENIS • în primul tur la Mi
lano : Gerulaltis — Franulovlci
6— 7, 6—3, 6—2 ; Panatta — El
Shafel 7—6, 6—2 ; Zugarelli — 
Felgl 3—6, 6—4. 6—2 ; Merlone — 
Gimenez 2—6, 6—4. 7—6 • In
prima zi a turneului de la Stut
tgart : Hutka — Gehring 6—1,
7— 6 ; Cox — Schneider 6—L 7—6;
Bimer — Zednlk 6—3. 7—5 :
Gunthardt — MacNair 6—2. 7—6.
• în finala de la San Josâ 
(Costa Rlca) : Mitton — Gorman 
6-4, 6-1. 6—2.

ÎNALT NIVEL 
PRAHOVA

rate aici. Așa cum era de aș
teptat, disputele au fost de
osebit de strînse încă de la 
primul start și după prima zi 
era greu de prevăzut cine va 
urca pe podium. Sportivii noș
tri s-au impus prin multă ex
periență, deciși să nu se lase 
depășiți. Și acest lucru s-ar 
fi realizat de bună seamă, 
dacă, ghinion, unul din modele 
nu s-ar fi agățat (cîntărea 
doar un gram) de un perete, 
privind echipa de locul I. Cei 
21 de concurenți au efectuat 
126 de lansări, cu timpi medii 
de zbor de 25—30 minute. Din
tre oaspeți s-a impus prima 
echipă a Poloniei, compusă 
din Edward Ceapala, Silwester 
Kuyawa și Riszard Czehowski, 
toți trei realizatori ai unor 
importante succese în întîlniri 
internaționale. După aprecieri 
unanime, ediția din acest an 
a competiției a fost net supe
rioară precedentelor. Asistența 
tehnică — asigurată de o co
misie de arbitri condusă de 
ing. Dumitru Ivan — a fost 
bună. Clasament individual:
1. Edward Ceapala (Polonia),
2. Eugen Holtier (România I),
3. Silwester Kuyawa (Polonia),
Pe echipe: 1. Polonia I, 2.
România I (Eugen Holtier, Au
rel Popa și Aurel Moraru). 3. 
România II, 4. Cehoslovacia, 
5. Polonia II, 6. România III, 
7. R. D. Germană.

Ion HOABĂN

Intre 11 și 15 aprilie, C.E. de rugby Juniori

SEMNE BUNE PENTRU
TINERII NOȘTRI TRICOLORI

— Cum este și firesc, 
în calitate de antrenor 
federal, dumneavoastră, 
Valeriu Irimescu, coordo
nați și lotul reprezentativ 
de juniori. Ce ne puteți 
spune despre competiția 
continentală a speranțelor 
rugbyului...

— Două săptămîni ne mai 
despart de turneul organizat 
de F.I.R.A. La Lisabona se vor 
reuni, între 11 și 15 aprilie, 
juniori din Franța, România, 
U.R.S.S., Spania, Iugoslavia, 
Italia, R.F.G., Maroc, Tunisia 
și, firește, Portugalia. Numărul 
mărit de competitoare a deter
minat adoptarea unei noi for
mule : in prima zi se dispută 
5 partide (noi vom întîlni se
lecționata R.F.G.), patru dintre 
învingătoare, cele care au ob
ținut succesele mai clare — 
deci, după criteriul punctave- 
rajului —, urmând să-și dispu
te apoi locurile pe podium. 
Alte patru echipe vor juca 
pentru partea a doua a clasa
mentului, ultimele două com
petitoare, învinse in cele din
ții meciuri la diferențe cate
gorice, întilnindu-se in mini- 
turneul de consolare.

— Un sistem destul de 
complicat. Ne amintim 
cu regret că insuccesul 
din meciul de debut, la 
ediția precedentă, a tri
mis formația României în 
lupta pentru locul 5 (pe 
care s-a clasat în final, 
după două victorii), în 
timp ce o altă echipă, cu 
o victorie în prima zi și 
două înfrîngeri ulterioare, 
a ocupat locul 4. Dar, 
ce să faci, aceasta e for
mula de turneu... Să ve
dem însă cum s-au pre
gătit și se pregătesc ti
nerii noștri rugbyști pen
tru ca sistemul de dispu
tare a Campionatului eu
ropean să nu-i mai... 
surprindă.

— Sita selecției a fost mal 
severă ca aricind. La rindul 
ei, aria de cuprindere s-a lăr
git considerabil. Astfel, în lu
nile ianuarie și februarie m-am

AZI Șl DUMINICĂ ÎN C.E. DE FOTBAL
ta ; Ungaria — RD. Germană.Azi și duminică sînt progra

mate mal multe meciuri în 
campionatul european de fot
bal. în grupa a 2-a. Belgia în- 
tîlneste Austria, iar în grupa, a 
4-a Olanda va iuca cu Elveția.

în meci amical, la Budapes-

AU PLECAT
LA BALCANIADA

DE SCHI
Marți seara a plecat în Bul

garia lotul de schi (juniori si 
seniori) al țării noastre pen
tru a participa la Balcaniadă, 
competiție ce va avea loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni. La 
întrecere vor fi prezenți 
schiori si schioare din Bulga
ria, Grecia, iugoslavia, Româ
nia și Turcia.

Organizatorii au comunicat 
forului de specialitate român 
că se vor disputa probele al
pine de slalom special și sla
lom uriaș pentru juniori, juni
oare și seniori. precum șl 
curse de fond pentru aceleași 
categorii de sportivi.

Antrenorii de schi alpin, 
Kurt Gohn și Francise Boniș, 
au la dispoziție următorii 
sportivi și sportive : junioare : 
Daniela Uncrop, Maria Balazs 
și Mariana Axinte ; juniori! 
Vili Podaru, Florin Vintilă. < 
Florin Zîrnoveanu și Zolt Ba
lazs ; seniori ț Dan Cristea, 
loan Cavași, Gheorghe Vulpe -I 
și Carol Adorian. Cei doi an
trenori ai lotului de fond, Ni
colae Dudu și Gheorghe Ol- 
teanu vor înscrie în concurs: 
junioare : Elena Lagusis, Pi- 
roșca Abos. Iuliana Popoiu și 
Gabriela Mihalcea ; juniori: 
Ion Lungoci, Ion Cimpoia, 
Gheorghe Stroe și Gyula Kiss; z 
seniori : Andrei Perciog, Petre f 
Ceobanu, Gheorghe Găvenea 
și Gheorghe Ionetecu.

deplasat, împreună cu secre
tarul F.R.F., Ovidiu Marcu. 
prin cele mai puternice centre 
din țară. Inițial, reținusem 80 
de jucători. Cu cei din provin
cie am organizat două triaturi, 
la fel procedind și cu bucu- 
reștenii. După care au urmat 
două teste București — Pro
vincie. Pentru ca la ora actua
lă să avem in vedere 32 de 
juniori, dintre care 22 vor face 
deplasarea la Lisabona, sub 
conducerea unui cuplu de an
trenori tineri și capabili, prof. 
Vasile Constantin și ing. Ale
xandru Pop. Numele lor: Flo- 
rea (căpitanul reprezentativei), 
Necula. Marcu. Vărzaru. Manea 
— de la C.S.Ș. 2 Constanța, 
Bezușcu, Miloaie, Mihăilă, Lun- 
gu, Bulancea (Locomotiva 
București), Doroftei, Tudose, 
Cristei, Bălteanu (Lie. metalur
gic Iași), Moraru — fiul antre
norului emerit Viorel Moraru, 
Nicolae, Ciută (de la R.C. Gri- 
vița Roșie), David. Popa. Ca^- 
mare (C.S.Ș. 2 „Republica"
Calea, Drugă (Dunărea Giul
giu), Gurămare, Toader (R.C. 
Sportul studențesc), Ilie, Hera 
(Olimpia Buc.), Csoma (Știința 
Baia Mare), Andronic (Gr. șC. 
C.F. Buzău), Văsluianu (C.S.Ș. 
Unirea Iași), Ilca (Viitorul 
Cluj-Napoca), Corduneanu (Gr. 
șc. C. F. Iași). Ion- (C.Ș.Ș. 
Triumf București). Remarc con
tribuția majoră la formarea lo
tului a antrenorilor Traian Doi- 
ciu. Pavel Vizitiu. Mariana Lu- 
cescu. Eugen Călărasu. Anghel 
Andrei. Mircea Horsa. alături 
de responsabilii echipei.

— Ce ne puteți spune 
despre verificările mai 
recente ?

— Sînt semne bune, promi
siuni. Vineri, in compania li
derului primei serii din divi
zia secundă, Vulcan București, 
tinerii tricolori au făcut un joc 
reușit, îndeosebi in repriza 
secundă, cind au întors rezul
tatul de la 0—4 la 22—8 (5 în
cercări). Ieri, o nouă evoluție 
sigură și o victorie : 60—6 (12 
încercări '.) cu Olimpia.

Geo RAEȚCHI

Toate aceste partide au loc
Duminică. în grupa a 3-a: 

Cipru — Iugoslavia. iar în 
grupa a 7-a : Turcia — R.F. 
Germania.


