
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Vineri dimineața au Început 
lucrările sesiunii a IX-a a ce
lei de a VII-» legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Ora 10. In aplauzele deputa- 
tilor si invitatilor sosesc în ro
tonda Marii Adunări Naționale 
tovarășul Nicojae Ceausescu, 
ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, președin
tele Republicii, in lojile ofi
ciale au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușcscu, tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobahu, Ion Dincă, Emil 
Ilrăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ionită. Petre Lupu. Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, I.conta 
Rău tu, Virgil Trofin, Ioslf 
Uglar, llie Verdeț, Ștefan 
Voitec.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adu
nări Naționale.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
in memoria deputatului loan 
Manciuc, membru al Consiliu
lui de Stat, care a încetai din 
via|ă in intervalul de la ultima 
ședință plenară a M.A.N.

In continuare, Marea Aduna
re Națională a adoptat in una
nimitate următoarea ordine de 
zi a actualei sesiuni:

1. Modificări în componența 
guvernului;

2. Modificări in componența 
Consiliului de Stat;

Modificări in componența 
Comisiei pentru agricultură, sil
vicultură și gospodărirea ape
lor și a secretarilor Marii Adu
nări Naționale;

4. Proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 8-1972 cu 
privire la dezvoltarea economi- 
co-socială planificată a Româ
niei;

5. Proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 91972 a 
finanțelor;

6. Proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 711969 a 
contractelor economice;

7. Raportul privind controlul ■ 
exercitat de Consiliul de Stat 
in legătură cu aplicarea și res
pectarea legilor;

8. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

Pentru a da posibilitatea co
misiilor permanente ale M.A.N. 
să examineze proiectele de legi 
înscrise pe ordinea de zi, la 
propunerea Biroului Marii A- 
dunări Naționale, deputății au

aprobat în unanimitate ea in 
prima parte a actualei cesiuni 
să fie dezbătute țl adoptate 
problemele de la punctele 1, 2 
șl 3 ale ordinii de zi, urmînd 
ca celelalte puncte să fie dezbă
tute și adoptate în partea a 
doua a sesiunii.

Intrîndu-se in ordinea de zi. 
președintele Marii Adunări Na
ționale a arătat că recenta 
plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste au a- 
probat cererea de eliberare din 
funcția de prim-ministru al 
guvernului a tovarășului Ma
nea Mănescu, adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialista România.

Ținînd seama de aceasta. 
Biroul Marii Adunări Națio
nale a propus eliberarea to
varășului Manea Mănescu. a- 
vînd in vedere starea sănătă
ții și la cererea sa, din funcția 
de prim-ministru al guvernului.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, în unanimitate, elibe
rarea tovarășului Manea Mă
nescu din funcția de prim-mi- 
nistru al guvernului.

In legătură cu eliberarea to
varășului Manea Mănescu din 
funcția de prim-ministru al 
guvernului, Marea Adunare 
Națională a adoptat, in unani
mitate, o hotărîre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a propus, în numele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și al Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste, alegerea ca 
prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România 
a tovarășului llie Verdeț.

Marea Adunare Națională a 
ales, în unanimitate, pe to
varășul llie Verdeț in funcția 
de prim-ministru al guvernu
lui.

A luat cuvîntul tovarășul 
llie Verdeț.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
Marea Adunare Națională a 
eliberat pe tovarășul Emil 
Bobu din funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
ea urmare a numirii sale in 
funcți* de ministru al muncii, 
precum si ne tovarășul Ion 
Dincă din calitatea de mem
bru al Consiliului de Stat, 
fiind numit viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul con
strucțiilor industriale.

(Continuare In pag. a t-a)
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Reporteri la două mari întreceri de masă

CROSUL f ALERGAREA CEA MAI SIMPLĂ. DAR CÎT 
DE ANEVOIOASE DEVIN, UNEORI, „TRASEELE» SALE!...

București ul a găzduit Joi, pe 
două mart stadioane șl Sa multe 
dla frumoasele parcuri ale sale, 
fazele pe cele » sectoare aSe 
„Crasului pionierilor* șl „Croan- 
lul tineretului*. PrezenU Ia daci 
sectoare, am consemnat riteva 
reușite notabile, care ridică aces
te acțiuni pe trepte superioare 
celor precedente. Trecem la 
acest capitol : participări masive 
la majoritatea categoriilor miel

Excelenta noastră atle
tă Natalia Mărăsescu. pe 
stadionul „Central" din 
Craiova, plin de specta
tori de fotbal, aplaudată 
cu căldură, duminica tre
cută. in momentul primi
rii unui trofeu din par
tea C.J.E.F.S. Dolj (pre
ședinte I. Rinderiu). pen
tru performantele reali
zate la acest inccput de an.

Azi, la Baia Mare, și miine, la București

H.C. MINAUR SI 
IN FINALELE

DINAMO LUPTĂ PENTRU INTRAREA 
CUPELOR EUROPENE HANDBAL

Week-end fierbinte pentru 
handbalul românesc ! Cele două 
reprezentante ale noastre în cu
pele europene susțin exame
nul decisiv pentru intrarea în 
finale. Decisiv — pentru că 
este vorba de returul semifi
nalelor, decisiv — pentru că 
ambele pornesc cu un serios 
handicap.

II. C. Minaur încearcă astăzi, 
la Baia Mare, să anuleze pa
sivul celor 8 goluri din tur, în 
fața unui S. C. Magdeburg 
care cuprinde nu mai puțin de

7 internaționali A ai R. D. Ger
mane, ți să se califice in fi
nala Cupei cupelor I Lascăr 
Pană și-a supus elevii unui 
antrenament — fizic ți, mai 
ales, psihic — intensiv. Ședințe 
zilnice de pregătire, Înaintea 
cărora se viziona filmul me
ciului de la Magdeburg | me
ciuri de antrenament in care 
H. C. Minaur pornea de 
0—8, descriere amănunțită
fiecărui adversar, a jocului 
său, a zonei In care acționează 

iată în

la

Spre linia de sosire, ambițioasa categorie „băieți 11—12 ani*. 
(Aspect de la „Crosul pionierilor" desfășurat pe stadionul Dinamo)
de vtrstă — tineret școlar (con
statarea privește fazele pe sec
toarele 1,X*. i |l O; ta mare 
măsură, organizarea l-a situat la 
tnilțlmea evenimentului. Inițiati
vele la acest capitol fiind deztad 
de numeroase: trasee marcate eu 
stegulețe (Sectorul 5), careul fes
tiv care a oferit acțiunii un ca
racter solemn (Sectorul S). pre
miere adecvată (Sectorul 4), se
riozitatea corpului de arbitri 
(Sectorul 1), ajutorul efectiv •- 
ferit de compononții secției de 
atletism a clubului Dinamo În
trecerilor găzduite pe stadionul 
din șos. ștefan cel Mare (Sec
torul 1); prezența profesorilor do 
specialitate tot mal numeroasă.

Concluzii: astfel de zile dedi
cate alergării ar trebui organi
zate mal des. primul cuvlnt în 
acest domeniu avlndu-l unitățile

de bază: școlile. întreprtnderl'.et 
instituțiile.

★

Ne-am propus Insă, ea dc »- 
ceastă dată tă analizăm ceva mai 
atent aceste crosuri. Am vrut st 
vedem. îndeosebi, ce se petrece 
tn acest scurt răstimp de aler
gare dintr-o cursă, la ce mă
sură forma de mișcare cea mal 
simplă sl cea mal ușor de or
ganizat ajută efectiv ka întări
rea sănătății șl dezvoltarea fizl-

Roid realizat de
Radu TIMOFTE ți Vasile TOFAN

(Continuare In pag 2-3)

Meciul cu echipa Spaniei bate la ușă!

LA CRAIOVA, FOTBALIȘTII SELECTIONABILI 
PREGĂTESC CEL MAI BUN „11“

mare armele cu 
care Pană și ai 
săi au pregătit a- 
saltul unei redute 
cu opt ziduri.„ 
Oricum, băimăre- 

contează și pe 
aliat deosebit 
prețios : arden- 
lor public, ca- 
poate 

mente al 
câtor I

Dinamo 
rești ne 
și ea, mîine,

fi real-
8-lea ju

va
Bucu- 
oferi 

o oră

Plutonul dinamo- 
viștdor, condus 
Cornel Durău, 
grăbește spre...

nala C.C.E. 
Foto :

Dragoș NEAGU

de 
se 
fi

de... emoții. In Palatul sporturi
lor și culturii, mii de specta
tori vor fi alături de campionii 
României'in tentativa lor de a se 
califica în finala C.C.E. 
na lui Empor Rostock. 
oar.a R. D. Germane, 
prindere deioc simplă, 
reușita căreia elevii lui Oprea 
Vlase trebuie să joace la nive
lul lor cel mai bun. In ulti
mele zile, dinamoviștii s-au 
pregătit la Floreasca și la Pa
latul sporturilor și culturii, iar

Hristache NAUM

la dau- 
campi- 
Intre- 
peatru

(Continuare in pag. 2-3)

CRAIOVA, 30 (prin telefon). 
Vineri a fost prima zi plini 

de lucru a „tricolorilor". Dar 
si incepem cu veștile buleti
nului 
acuzat 
drept, 
pat la 
gittre.
„urme" ale etapei (contuzii, u- 
șoare leziuni) au dispărut, ast
fel ei vineri la ora 10,30 toți 
cei 13 selecționați au răspuns 
prezent la apelul antrenorilor 
C. Cemăianu ți Gh. Staicu. 
In prealabil. vicepreședintele 
ERF. — Ștefan Covaci —, 
conducătorul ți responsabilul 
intregii acțiuni, a prezentat 
programul pregătirilor, reamin
tind îndatoririle selecționaților, 
tn orele petrecute In mijlocul 
lor am simțit simptomele u- 
nei bune atmosfere, creată atit 
de decanii selecționărilor și 
experienței cit și de tinerii sau 
foarte tinerii convoca ți la e- 
chipa națională. „Purtătorul de 
cuvint" al masivului grup cra- 
iovean de selecționabili, Marcu,

medical : Bălăci, care a 
dureri la genunchiul 

s-a refăcut ți a partici- 
intregul program de pre- 
Și toate celelalte mici

ne spunea : „Atmosfera de în
credere și de coeziune s-a for
mat repede. Noi, ca gazde, na 
străduim ca oaspeții și oolegii 
noștri de lot să se simtă cit 
mai bine la Craiova. Dorim ca 
primul joc oficial al echipei 
României la Craiova să repre
zinte, prin contribuția tuturor, 
un succes*. Revenind la pro
gramul pregătirilor, vom nota 
că antrenamentul de vineri di
mineață, dedicat mobilității și 
supleții, a constat din intensa 
„reprize" de baschet și hand
bal. Dupi-amiazi, un alt an
trenament de o oră ți jumă
tate, antrenament intens, cu 
caracter fizico-tehnic, găzduit 
de stadionul Tineretului. Pen
tru simbăti dimineață este 
prevăzut an nou antrenament, 
iar dupi-amiazi va avea loc 
un joc-școală intre echipa 
„probabililor" și cea compusă 
din restul selecționaților piua

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Turneul final masculin de volei

CAMPIOANA;
STEAUA, ULTIMELE SPERANȚE IROSITE

DINAMO, IN STIL DE

Nu se poate spune că Steaua 
nu s-a jucat cu șansele sale 
la titlul național incă dinain
tea meciului derby cu Dinamo 
din turneul final al campiona
tului masculin de volei. După 
ce joi, abia s-a salvat de la 
înf ring ere în. partida cu Ex
plorări Baia Mare, ieri, s-a a- 
flat din nou amenințată cu 
scoaterea din cursă in fața 
surprinzătoarei echipe Trac
torul Brașov. în ultima instan
ță, Steaua a avut din nou 
șansă, cîștigînd cu 3—2 (—13,

U, —13, 13. 8), dar acest re
zultat este o victorie „a la 
Pyrrus", pentru că cele patru 
seturi cedate In primele două 
zile de concura i-au anulat 
șansele la titlu. Păcat, mai a- 
les pentru derby-tsl de astă 
seară.

Steliștii au jucat chiar mai 
confuz și mai fără vlagă decit 
in prima zi, în timp ce bra
șovenii au impresionat din. nou 
plăcut. Elevii lui Tănase Tă- 
nase au avut mari șanse de 
a clști-ga cu 3—1, iar in setul

a
cinci poate că s-au înduioșat 
de adversarii lor care, oricum, 
în speranța unei surprize a 
băimărenilor in meciul cu Di
namo, aveau neapărată nevoie 
de victorie. Pe cind ei, fixați 
de campionat iremediabil pe 
locul 4. nu aveau nevoie de
cit de.. • aprecieri din partea 
publicului. Și le-au cules, tn 
acest meci, coordonatorul bra-

Aurelion BREBEANU

(Continuare în vag. 2-3)
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BRANIUl HOCHEIȘTILOR NOȘTRI AR fl PUTUT fl ȘI MAI BUN!
® 318 șuturi — 21 de goluri • 93 minute de penalizare
Hocheiștii noștri și-au îndepli

nit obiectivele actualului sezon 
competițional, ciasindu-se pe lo
cul III la C.M. grupa B de la 
Galați și obținînd calificarea pen
tru „Olimpiada albă" de La Lake 
Placid. Din cele 6 meciuri sus
ținute pe patinoarul gălățean ei 
au câștigat trei, unul l-au înche
iat la egalitate și două le-au 
pierdut la o diferență de un gol, 
înscriind 27 de goluri și primind 
21.

Bilanțul general al echipei 
noastre poate fi considerat ca 
mulțumitor dar trebuie arătat că 
hocheiștii români au avut real
mente posibilitatea să se claseze 
pe un loc și mai bun, dacă n-ar 
îl existat anumite deficiențe: a 
Astfel, în cele 6 meciuri jucă
torii noștri au șutat de 318 ori 
dar n-au înscris decît 27 de go
luri, ceea ce este extrem de 
puțin. Cu o singură excepție, ra
portul dintre șuturile noastre șl 
cele ale adversarilor ne-a fost 
net favorabil: 56—31 cu Austria, 
63—23 cu Danemarca, 62—30 cu 
Ungaria, 41—46 cu R. D. Germa
nă, 62—38 cu Olanda și 54—27 cu 
Norvegia. Așadar, din 318 
șuturi au fost înscrise 27 de go
luri, în timp ce adversarii ne-au 
marcat 21 de goluri din 201 șu
turi ! • Echipa noastră a ter
minat bine de flecare dată pri
ma repriză, după care, proba
bil din cauza unei premature de
conectări (? I), a evoluat slab în 
repriza secundă: 3—1 ți 1—3 cu 
Austria. 6—1 și 1—3 cu Ungaria, 
3—2 și 0—2 cu R. D. Germană, 
1—0 și 1—3 cu Olanda, 1—0 și 
1—1 cu Norvegia ! ! • Foarte
multe minute de penalizare (90) 
pe care le-au primit jucătorii 
noștri, unele pentru Infracțiuni 
care ar fi putut fi evitate. In 
partida cu Austria echipa noas
tră a primit 4 goluri în Inferio
ritate numerică, 2 în meciul cu 
Ungaria și 1 în cel cu R. D. 
Germană, adică o treime din go
luri le-am primit în inferiorita
te. Este drept că atunci când ho
cheiștii noștri s-au aflat, La rin- 
du-le în superioritate - 88 de 
minute — au înscris șl el tot de 
7 ori (Austria — 3/20 min., Da
nemarca — 2/14 min.. Ungaria — 
1/6 min., Olanda — 1/16 min.; nici 
un gol înscris în superioritate cu 
R.D.G. — 12 minute și Norvegia 
— 20 minute; un gol marcat, cu

CROSUL E ALERGAREA CEA MAI SIMPLA
(Urmare din paq. 1)

ei a tineretului școlar și mun
citoresc bucureștean, In ce mă-

CEI MAI BUNI DIN...
Fazele pe sectoare ale „Crosu

lui tineretului" și „Crosului pio
nierilor" au avut, printre altele, 
rolul de a alege pe cei mai buni 
dintre cei buni pentru faza pe 
Municipiul' București. La fazele 
pe sectoare au avut dreptul să 
participe cel oare s-au clasat pe 
locuri fruntașe în etapele inițiale 
ale competiției — pe școli, pe 
întreprinderi și instituții. Bine
înțeles, după ce aceștia partici
paseră la întrecerile pe clase, 
ateliere, schimburi, sectoare de 
lucru. Așadar, minimum două 
crosuri trebuiau să preceadă e- 
voluția unul concurent în între
cerile pe sector.

Dar, iată că întrebați dacă au 
participat la fazele pe clasă și 
apoi pe școală M. Marian, M. 
Tudor, B îs trate, G. Ojoghin, E. 
Dumitrescu, din clasa a Vl-a a 
Șc. gen. 43 (Sectorul 2), ne măr
turiseau că n-au participat, în 
trimestrul II, la nici o alergare; 
Pavel Horațiu șl Doru Răciulă, 
din clasa a V-a, la Șc. gen. 27 
(tot Sectorul 2) spuneau că au 
participat ultima dată la un 
cros „cu școala... anul trecut" ! 
La fel Gloria Nache șl Laura 
Tufeanu (din clasa a VH-a, la 
„generală" 146, din Sectorul 6), 
Sorina Raicea, clasa a V-a, la 
„generală" 114, din Sectorul 5.

„NU E FAIR-PLAY 1“
Festivitate de premiere tn 

Parcul tineretului : pe primele 
locuri la cea mai mică categorie 
de vîrstă: Corina Iliescu, Alina 
Munteanu șl Cornelia Jlanu 
(toate de la Școala generală nr. 
190). Pe primele locuri la băieți: 
Mib.al Dedu, Marin Frățilă șl 
Ionel Ioniță (de la aceeași școa
lă). Cîteva opinii: • prof. Na
talia Vasile, de la Școala gene
rală nr 97: „De fiecare dată 
cîștiză elevii acestei școli. Este 
și firesc, stat cel mal buni. De 
ce 7 Școala are clase cu profil 
de atletism. Are, vreau să Spun, 
un plus de pregătire — 6 ore pe 
săptămtaă — față de ceilalți e- 
levi participanți la cros. Desigur, 
copiii nu demobilizează tn fața 
acestui handicap. Cred, totuși, că 
nu este fair-play ca pe linia a- 
celuiașl start să stea alături e- 
levi cu o pregătire sportivă dife
rită". • Prof. Aurelia Stolcescu, 
metodlstă cu probleme de sport 
tn cadrul Sectorului 5: „Va tre
bui să ne gtadim ta posibilitatea 
de a oferi șl celorlalți elevi șan
sa de a lupta cu colegii lor din 
școlile cu profil de atletism. Si
gur, nefllnd tacă legitimați și 
acești mici atleți au dreptul să 
participe ta etapa de masă a 

Austria, cinci ne aflam însă in 
inferioritate !)•.

★
Pentru această. a 25-a ediție a 

grupei B a C.M. reprezentativa 
României a fost alcătuită din 
sportivi de la 4 cluburi: Dina
mo — 10, Steaua — 7, S.C. Mier
curea Ciuc — 2 și Dunărea Ga
lați — 1. Este o formație tlnără 
(media de vîrstă 24 de ani) și 
destul de nouă, de la care, in 
mod firesc, se poate aștepta, in 
viitor, un salt valoric calitativ 
mai substanțial. Câteva cuvinte 
despre ced care au evoluat La 
Galați: portarul Gheorghe Huțan 
devenit titular în acest sezon 
a arătat siguranță în intervenții 
dar și unele lipsuri datorate atît 
puținei sale experiențe la mari 
competiții, cit și labilității sale 
psihice. In cele 253 minute cit a 
jucat a primit 98 de șuturi, dintre 
care 15 goluri (procentaj 84,7%), 
ară tind certe calități fizice șl 
tehnice. El a fost bine completat 
(102 minute) de Vasile Morar. 
Acesta a primit 102 șuturi dintre 
care 6 goluri (procentaj 76,9%).

Șandor Gali și Elod Antal al
cătuiesc prima noastră linie de 
fundași, o linie consacrată, pu
ternică, tehnică. La Galați ei au 
făcut lucruri deosebite dar au 
și gafat în momente decisive, 
cînd s-au primit goluri. In plus, 
Gall a intervenit de cîteva ori 
în mod neregulamentar, ceea ce 
l-a atras 10 min. de penalizare. 
A șutat de 30 de ori, a înscris 
un gol și a dat 4 pase de gol. 
Antal (2 min. penalizare) a șu
tat de 47 ori, cel mal mult din 
lotul nostru, 2 goluri + 3 pase. 
Doru Moroșan (nici un minut pe
nalizare !) 15 șuturi (o pasă de 
gol) șl Alexandru Hălăucă (6 
min., 16 șuturi, o pasă) alcătuiesc 
o linie cu gabarit, cu evidente 
posibilități, mai ales după ce cel. 
doi jucători își vor însuși mal 
bine tehnica postului. George 
Justinian (11 min., 19 șuturi, 4 
goluri) și foarte tînărul Mihai 
Popescu (6 min., 2 șuturi) for
mează linia a treia, în care pri
mul a avut cea mal bună presta
ție a sa la C.M. El a arătat un 
bun plasament șl eficacitate.

în atac, linia Marian Cos tea 
(10 min., 17 șuturi, 1 gol 4- 2 
pase), Doru Tureanu (1*2 min., 
cele mai multe, 30 șuturi, 3 go
luri 4- 3 pase), Dumitru Axinte

•ură stimulează gustul pentru 
mișcare.

Pe lingă succesele amintite, am 
constatat și aspecte mai puțin 
plăcute... I

CINE SE NIMEREȘTE I ?
Situația căpăta șl un alt aspect: 

la etapa pe sector n-au parti
cipat, In unele cazuri, cel care 
cuceriseră acest drept In fazele 
inițiale. Din l elevi Întrebați 
(toti de la Șc. gen. 131), doar 
unul se clasase Intre primii 20 la 
etapa pe școală. Restul fuseseră 
eonvocați in parcul clubului 
Progresul (școala este situată In 
Sectorul 6), bineînțeles, pentru 
a... oompleta nufhărul partidpan- 
ților. Sigur, e bine că, In acest 
mod, elevii de la „131“ au parti
cipat la o alergare. Dar, pe de 
altă parte, ne întrebăm cum esie 
respectat regulamentul unei com
petiții sportive adresate tinere
tului, care urmărește, Intre alte
le. asigurarea continuității șl se
lecția celor mai buni 7

Aceste exemple (șl altele ase
mănătoare) demonstrează că fa
zele Inițiale, pe clas.e și pe școli, 
adică tocmai cele pe care tre
buie să cadă accentul activității 
sportive de masă a elevilor, nu 
stat privite Insă eu toată serio
zitatea de către profesorii de 
specialitate. Șl că, ta consecință, 
prezența la fazele superioare ale 
competițiilor se mal face tacă, 
ta multe cazuri, după criteriul 
arbitrar: „aducem pe cine gă
sim, numai să fie ta număr !•

Crosului pionierilor. Dar, poate, 
nu chiar cel mal buni 10 spor
tivi din școala respectivă".

ETERNA POVESTE A CATEGORIEI PESTE 19 ANI...
Pe Stadionul tineretului, între

ceri de cros spectaculoase, minu
țios organizate. Notă discordan
tă, însă, către final, ctad craini
cul cheamă ta start categoria 
peste 19 ani — fete. Se prezintă 
Pe linia de plecare 11 tinere de 
ta A..S. Telefoane, 2 sportive de 
ta I.I.T.C.I.C., șl o reprezentantă 
a I.C.C.I.-U1UL Ded, 14 crosiste 
ta faza pe Sectorul 1 ! După pri
ma sută de metri patru fete a- 
bandonează. Cite au mal rămas? 
Zece. E bine, e rău 7... E ne
maipomenit, deoarece, conform 
regulamentului, primele 1* vor 
merge la faza pe municipiu. A- 
dlcă, toate t Ded fără probleme, 
fără emoții !...

Entuziaste întreceri de ero3 ți 
la etapa organizată pe Sectorul 
4. Tot plnă ta categoriile mari. 
Așadar, șl aid scădere vizibilă 
de participanți. La categoria 17— 
19 ani : 35 de băieți șl 21 de fete. 
La categoria peste 19 ani : 25 de 
băieți și „Jilci .o fată 1 Numărul 
de participanți la ede două cate
gorii — 81. Ded, *1 de reprezen
tanți din 39 de asociații sporti

(2 min., 28 șuturi. 4 + 1) care 
a dus, ani de-a riadul, greul tu
turor marilor bătălii ale hocheiu
lui nostru, n-a mai ieșit acum 
In evidență ca altădată, probabil 
și din cauza unei nivelări valo
rice petrecute în sinul echipei, 
ca șl datorită creșterii calita
tive a celorlalte formații. Turea
nu, un jucător de excepție, n-a 
mai strălucit ca în alto partide 
nici în atac, unde a încercat 
mult dar a izbutit doar rareori 
și mai ales în apărare unde con
tribuția sa a fo&t modestă.

Linia a doua, Bel a Nagy (6 
min., 12 șuturi, 3 4-1), Laszlo So- 
lyom (4 min., 24 șuturi, 2 + 2), 
Zoltan Nagy (6 min., 23 șuturi, 
1 + 3) este omogenă, impetuoa
să, tehnică. Viteza aripilor a dat 
mult de furcă adversarilor, ea și 
prestația tehnică a lui Solyom 
care însă, spre finalul competi
ției, a dispărut din joc, din cau
za durității marcajului advers.

Linia a treia. Constantin Nis- 
tor (2 min., 14 șuturi, 1 + 3), 
Adrian Olenicl (4 min., 16 șuturi,
1 + 3), Traian Cazacu (10 min., 
26 șuturi, 4 goluri) s-a făcut re
marcată în primul rind prin ac
țiuni individuale și mai puțin 
prin.tr-un joc colectiv, dar «-a 
impus dar. Este un trio valoros, 
tehnic, agresiv care ar spori sen
sibil în valoare printr-o mai bu
nă colaborare între componenții 
săi și a acestora cu linia de fun
dași.

A mal existat și o linia a 
patra (Marian Pisăru — 5 șuturi, 
Vasile Huțanu — 11 șuturi, o pa
să de gol, Ludovic Bartaliș —
2 șuturi) care a avut însă o ac
tivitate redusă șl care, prin acci
dentarea lui Pisăru. s-a dizolvat. 
Huțanu a fost însă folosit mereu, 
arătîndu-se același jucător teh
nic, util pe orice post, muncitor.

Pregătirea generală a reprezen
tativei noastre (antrenori Ștefan 
Ionescu, Ion Tiron, Virgil Crihan, 
medic Virgil Ignat) a fost bună, 
ceea ce dovedește că s-a mun
cit bine șl cu folos. Experiența 
C.M. de la Galați va trebui acum 
valorificată integral în ansam
blul activității de pregătire a lo
tului actual, completat cu alțl 
hochelștl merituoși, în vederea 
participării la J.O. de la Lake 
Placid. Există, în acest sens, pre
mise dintre cele mai bune...

Romeo VILARA

N.R. Situații asemănătoare am 
întâlnit și în alte locuri. In Sec
torul 2, de pildă, la cat. 11—12 
ani fete, primele 11 locuri (!) 
au revenit elevelor de la Școala 
generală nr. 24, pioniere care fac 
pregătire specială de alergări — 
sem.ifond și fond.

CROS - 4C0 M ?
în cadrul fazei pe Sectorul I, 

ta categoria 11—12 ani fete, s-a 
alergat pe distanța de 400 m. 
Profesorul Doru Bădinl, de la 
Școala generală nr. 190, susține 
că lungimea traseului nu este 
bine aleasă. Maestrul sportului 
la atletism, prof, ștefan Lăză- 
rescu, prezent la această între
cere, afirmă de asemenea că 
respectiva distanță nu e potri
vită.

— De ce nu e potrivită t
— Crosul presupune o alergare 

de durată, pe teren variat. Deci, 
două condiții principale. Trecem 
peste... terenul variat. Rămlne 
durata. Or, 400 m înseamnă vite
ză, sprint susținut, efort maxim. 
Undc-1 alergarea ta tempou re
laxat 7 Unde este specificul cro
sului 7

— Totuși, e vorba de sport de 
masă...

— De acord. Se ridică, insă, 
Întrebarea: dacă ta categoria 
11—12 ani elevele din clasele 
V—VI aleargă 1a cros 400 m, ta 
categoria 9—10 ani cit va măsura 
traseul 7 Desigur, mai puțin. Dar 
ta categoria fete 7—1 ani 7 ȘI mal 
puțin. Dar... Or, pe asemenea 
dlstanțe-Illlput, alergarea se poa
te numi „sprint", se poate chema 
cum doriți, dar nu cros 1

ve (liceale șl sindicale) ale secto
rului.

De vorbă eu cițlva dintre a- 
cești participanți :
• Cum vă numiți? • Matei Va

leria. • Dumneavoastră 7 • Ion 
Mitulescu. • Ce asociație spor
tivă reprezentațl 7 • A.S. Spar- 
tac • Cu ce prilej la acest cros? 
• Știți, ta urma Întocmirii unei 
liste • Ați participat la etapa 
anterioară 7 • Care etapă 7™
• Dumneavoastră, de la I.O.R., 

cum ați fost anunțați pentru a- 
cest cros 7 • S-a venit tn secții 
și s-a Întrebat : „Cine vrea să 
alerge, milne, la cros, etapa pe 
sector 7" • De ce 7 La această 
Întrebare ne-a răspuns tov. Nl- 
colae Gheorghe, secretar-ad- 
junct al comitetului U.T.C. pe 
întreprindere : „Trebuia să ținem 
faza pe unitate, dar din cauza 
timpului nefavorabil nu am mal 
orgaaizat-o“.

C Dumneavoastră, de la Trus
tul de izolații, cum ați fost a- 
nunțați pentru cros 7 © Prin te
lefon, cu o zi înainte de Între
cere. Bineînțeles că nu am flaut 
etapa pe asociație...

Campioni naționali 
de tineret, 

floretista G. Betuker 
și spadasinul 

R. Szabo de la C.S. Satu 
Mare

Cea de-a doua zi a finalelor 
campionatelor naționale Indivi
duale de scrimă (tineret) a debu
tat cu o lovitură de teatru : ta- 
vtagătorul de joi al floretlștilor, 
sătmăreanaU S. Roca, a fost eli
minat ieri din concursul de spa
dă, întrunit arbitrul Georgescu a 
considerat că a cedat premeditat 
asaltul in fața colegului său de 
oiub, N. BodoezL Această măsură 
ar ti trebuit însă să fie susți
nută mai bine din punct de ve
dere regulamentar, prin trecerea 
avertismentului prealabil ta foaia 
de concurs precum și prin in
vitarea unui membru al directo
ratului competiției pentru o a- 
preciere pe deplin obiectivă a si
tuației. Proba părea că se va 
încheia printr-un asalt de ba
raj intre Szabo șl Bodoczl, dar. 
ultimul a pierdut in ultimul a- 
salt, in fata iui Nițu (cel care 
avea să Încheie plutonul finaliș- 
tilor...) astfel Incit Szabo a câș
tigat fără emoții suplimentare.

Clasamentul probei de spadă : 
L Rudolf Szabo (C.S. Satu Mare 
— antrenor Gh. Kando) S ▼, 2. N. 
Bodoczl (CIS. S.M.) 7 V, 3. L Sîr- 
bu (C.T.A.S.) 6 V, 4. K Ene 
(C.S.S C-ța) 5 v (+3), 5. M. 
Feaser (C.S. S.M.) 5 v (—3), ’ 6. 
D. Chitaru (C.TA..S.) 4 v, 7—8. 
Z. Huszti (C.S. S.M.) șl M. nies- 
cu (Olimpia Buc.) cite 3 v, 9. 
I. Pandy (C.S. S.M.) 3 v (—10), 
10. E. Nițu (HE.F.S.) > v.

Reprezentanții secțiilor bucu- 
reștene au Încercat totul pentru 
a păstra măcar titlul de campion 
al flaretistelor In Capitală șl 
meciul de baraj Felicia Truț — 
Gabriela Betuker născuse mari 
speranțe ta acest sens. Foarte 
tânăra ffloretistă din Satu Mare 
a încheiat insă fără probleme 
conturile In favoarea ei In dis
puta cu cealaltă oolegă de lot 
reprezentativ : Betuker a clști- 
gat cu 5—0, și astfel scrlmerll din 
Satu Mare au reușit să Intre in 
posesia celui de-ai treilea titlu de 
campion din cele patru puse In 
joc.

Adevărata revelație a probei de 
floretă fete a fost eleva Georgeta 
Beca (C.S.S. Energia București — 
antrenor Romeo Pellegrini) oare 
la 13 ani nelmplinitl, după aproa
pe trei ani de scrimă, reușește 
să se impună ta campania celor 
mai bune trăgătoare ale „noului 
val", dovedind (ca șl locul secund 
obținut la campionatul republi
can de copii) o valoare In pli
nă formare-

Clasamenud probei de floretă 
fete : L Gabriela Betuker (C.S. 
Satu ilare — antrenor Ștefan 
Haukler) 9 v d. b., 2. F. Trut 
(Progresul Buc.) 9 v d-b„ 3. G. 
Beca (C.S.S. Energia) 7 v, 4. A. 
Popa (Viitorul) 6 v (+8), 5. E. 
Guzganu (Steaua) 8 v (+7), S. A. 
Badoi (Dinamo) ( v (-H), 7. c. 
Ruporcslcs (C.S. S.M.) S v (0),
8. O. Hochdorfer (C.S. S.M.) 5 v,
9. E. Marian (Crișul Or.) 4 v 
(—S), 10. R. Orosz (C.S.S. S. Ma
re) 4 v (—9), ÎL D. Trentea (Pe
trolul PI.) 2 v (—20), 12. L. 
Popa (Dinamo) 1 v (—22).

Paul SLAVESCU

In campionatul de rugby 
meciuri „tari", dominate 
de derbyul Farul — Dinamo

Ceea ce era de prevăzut s-a 
realixat : campionatul de rugby 
•-a «trîns. Printr-un complex, 
fericit am spune noi, de împre
jurări oare face deliduQ. specta
torilor. Pentru că, în fond, ce 
poate fl mai Interesant decit un

SIMBATA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de ta ora 15: Progresul — Ra
pid (f. A), Voința — Voința 
Brașov (t. A); aala Olimpia, 
de ta ora 15.30: P.T.T. — Mo
bila (f. A), Politehnica — 
C.S.S- Ploiești «.A), Olimpia 
— „U" Cluj-Napoca (f. A).

POLO. Bazinul Floreasca, 
de ta ora 17 : Voința — C.N. 
A.S.E., Progresul — Rapid, 
Crișul — Dinamo, meciuri ta 
cadrul Diviziei A.

POPICE. Arena Glulești, ora 
15 : Rapid — Voința Galați 
(f. A) ; arena clubului între
prinderii Republica, ora 15 : 
Gloria — Petrolul Băleoi 
(f. A) ; arena Laromet, ora 
15 : Laromet — Dacia Ploiești 
(f. A).

RUGBY. Stadionul Giuleștl, 
ora 18 : Rapid — Știința Pe
troșani (Div. A) ; atadlonul 
Tel, ara 16 : R.C. Spartul stu
dențesc — Steaua (Div. A) ; 
stadionul Olimpia, ora 16 : 
Gloria — Sportul studențesc n 
(THv. B).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 
11,30 : Tractorul Brasov — 
Explorări Baia Mare (m. A), 
sala Floreasca, ora 17,45: Di
namo — steaua (m. A) ; sala 
Electronica, ora 17 : Calcula
torul — FL roșie (f. B).

DUMINICA
ATLETISM. Oficiul P.T.T.R. 

din piața „Alexandru Mo- 
ghioroș" (Drumul Taberei), 
de la ora 9,90 : start in eta
pa a 3-a a „Cupei primăverii" 
la marș.

BASCHET. Sala Fioreasca, 

campionat echilibrat ? Așadar, 
prin victoria sa, Faaul a dat o 
dublă lovitură. Pe de o parte, a 
stopat pe Steaua din solitara sa 
cursă în fruntea clasamentului, 
iar pe de. alta a reintrat ea în
săși în disputa directă pentru 
supremație. La rîndu-i, Știința 
Petroșani a obținut un succes 
de prestigiu asupra Griviței Ro
șii, arătindu-ne că poate obți
ne puncte și „afară", nu numai 
în Valea Jiului, cum ne obișnui
se. Și iat-o ajunsă pe Locul se
cund...

Ce va fi astăzi și mîine ? Din 
nou jocuri tari ! Judecați sin
guri : Farul joacă, La Constanța, 
cu Dinamo, în ceea ce se chea
mă „meciul zilei". In formă re
găsită, oonstănțenii devin favo- 
liții întâlnirii. La Bucureșit, trei 
partide ; două astăzi : Rapid — 
Știința Petroșani (un meci al 
tuturor posibilităților între două 
echipe care au învins miercuri) 
și R.C. Sportul studențesc — 
Steaua (o partidă între două e- 
chipe Învinse în timpul săptă
mânii și care, deci, au o nevoie 
acută de puncte. R. C. Gri vița 
Roșie întâlnește mîine pe Politeh
nica lași, într-un alt joc intere
sant. Iată și meciurile din tur
neul final 9—16 : Politehnica Cluj- 
Napoca — C.SJVI, Sibiu ; Rul
mentul Bîrlad — Minerul Gura 
Humorului ; Știința Baia Mare
— C.F.R. Brașov; T.C. Midia-Nă
vodari — Universitatea Timișoara.

Universitatea Timișoara- 
Crițul, derbyul 

baschetului feminin
Fruntașele campionatului națio

nal de baschet feminin — Crișul 
Oradea — locul 1 si Universita
tea Timișoara — locuf 2 — se În
tâlnesc, astăzi șl mîine, In sala 
Olimpia din Timișoara, ta cea 
mai atractivă confruntare a etapei 
a 20-a a competiției. In perspectivă, 
o întrecere echilibrată. In care 
gazdele vor Încerca să se re
vanșeze pentru Înfrângerile cate
gorice suferite în tur, la Oradea, 
Iar oaspetele vor lupta pentru a 
confirma victoriile In șir obținute 
ta returul campionatului.

Programul etapei : Universita
tea Timișoara (locul 2 In clasa
ment)) — Crișul (1) — tn tur
79—103 și 61—108, Progresul (10)
— Rapid (5) — 63—59 șl 58—56, O-
limpiia (9) — „U“ Cluj-Napoca
(6) — 69—74 și 73—71, Voința
București (3) — Votata Brașov
(8) — 71—66 și 70—64, Politehnica 
București (4) — c.S.Ș. Ploiești 
(11) — 89—76 și 96—72, P.T.T (12)
— Mobila (7) — 80-96 șl 71—93.

Hochei internațional 
in Capitală

Iubitorii hocheiului din Bucu
rești au prilejul să se reîntâl
nească cu disciplina lor sportivă 
preferată: astăzi și mîine, pe 
patinoarul artificial „23 August", 
cu începere de la ora 17, vor 
avea Ioc două atractive partide 
amicale între lidera campiona
tului nostru național, DINAMO 
BUCUREȘTI și Z.V.I. SKALICA, 
una dintre fruntașele ligii slovace 
• campionatului cehoslovac.

Pentru dLnamoviști, aceste me
ciuri reprezintă un bun prilej de 
verificare înaintea reluării între
cerilor din prima grupă valori
că a Diviziei naționale (progra
mată, miercuri, săptămâna vi
itoare).

Pentru spectatori va fl, fără 
îndoială, plăcut să vadă la lu
cru o serie de jucători care au 
evoluat, recent, la Galați, tn în
trecerile grupei B a Campiona
tului mondial, unde reprezenta
tiva României a ocupat, așa cum 
se știe, un onorabil loc 3. Din 
formația gazdelor vor face parte 
portarul Gh. Huțan, prima linie 
a selecționatei naționale, Cos tea- 
Tureanu-Axlnte, linia a doua a 
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de la ora 9 : Progresua — Ra
pid (LA), Voința — Voința 
Brașov (f. A) ; sala Olimpia, 
de la ora 8,30 : P.T.T. — Mo
bila Satu Mare (f A), Poli
tehnica — C.S.Ș. Plodești 
(f. A), Olimpia — „U" Cluj- 
Napoca (f. A).

FOTBAL, stadionul Repu
blicii, ora 11 : Rapid — Pro
gresul Vulcan (Div. B) ; te
ren Autobuzul, ora 11: Auto
buzul — Metalul (DIV. B) ; 
teren Danubiana, ora 11 : U- 
nlrea Tricolor — Automati
ca (Div. C) ; complexul spor
tiv „23 August", teren IV, ora 
11 : Luceafărul II — Voința 
(Div. C) ; teren Mecanica fi
ni, ora 11 : Mecanica fină — 
Fl. roșie (Div. C); teren E- 
lectronica, ora 11 : Electroni
ca — Sirena (Div. C) ; teren 
Abatorul, ora 11 : Abatorul
— Celuloza Călărași (Div. C) ; 
teren TJH.B., ora 11: T.M.B.
— Vîseoza (Div. C).

POLO. Bazinul Fioreasca, de 
la ora 10 : Crișul — Voința, 
C.N. A.S.E. — Progresul, Di
namo — Rapid, meciuri tn 
codrul Diviziei A.

RUGBY. Stadionul Parcul 
copilului ora 9 : Lotul națio
nal de juniori — Vulcan 
(med de pregătire), era 10,30: 
R.C. Grivița Roșie — Politeh
nica lași (Div. A).

VOLEI. Sala Flacăra roșie, 
ora 1« : C.P.B. — G.I.G.C.L. 
Brașov (f. B); sala Progresul, 
ora 10 : Progresul — PECO 
Ploiești (m. B) ; sala Steaua, 
ora 10 : steaua n — Electra 
(m. B) ; sala Inst. Pedagogic, 
ora 10 : Universitatea — Da
da Pitești (LE).

șovc-in
cut o noi 
a virtuți 1J 
noscute. ■ 
alătură Iul 
dicătoriloJ 
Alături dl 
toate corni 
mai remal 
Horea, ni 
la Steaua! 
Aurelian 1 
tribuind n 
Pop și nl 
Duduciuc, I 
folosit. Ai 
(satisfăcăt! 
(bine).

• Ultimele] 
tilor au 11 
la meciul 
plorări Bal 
țenii n-aty 
calitate di 
Supuși pel 
cruțător, a 
de netrect 
midabil al 
George i 
Schreiber, 
„predat" i 
pa Dinam* 
(4, 4. 9), 
scenă des< 
prezenți it 
vingătorii, 
jucat ex 
Oros, Dun 
nescu, Tul 
bitraj foar 
(Suceava) 
rești).

Azi, ulti 
plorări — 
mo, ora 1 
Steaua (sa 
17,45).

In clasa 
47 p (seti 
Steaua 46 
rări 40 p ;



@ COMPETIȚII I în partidă dc verificare. ROMÂNIA —R.D. GERMANĂ
uită 

și er.e

ctlv 
:hei 
lec- 
leo-

e

>ața 
ați,

ite- 
Ltic.

ptat, 
felă- 
tes- 
pec- 
I șl 
I de
Eat,

4ie,

F a| de
I ftin 
bare

ptă- 
tnor 
Lon-

Blănaru (Poli. Buc.); DUBLU 
FEMININ: L Hdiko Gyongyesi, 
Mirela Dragnea (Univ. Tini.), 2. 
Monica Gyulay, Lia C-ondrata 
(Poli. Tim.), 3. Carmen 
Dorina Irimta (Univ. Iași) 
BLU MIXT: 1. ----
reanu, Mihai 
Buc.), 2 
Fir ăn eseu 
Condrata, 
Tim.).

Alexandru NOUR — coresp.

Apeîe se limpezesc în 
campionatul de polo

Apele încep sâ se limpezească 
în campionatul de polo, unde 
deținătoarea titlului, Dinamo 
București, se distanțează, valori- 
ficindu-și din plin superioritatea 
fca lot șl pregătire). Deși a fo
losit fără excepție toate rezer
vele, echipa condusă de Iul iu 
Cap șa nu a avut nici un fel de 
probleme aseară, în fața Progre
sului, formație pe care a lntre- 
eut-o cu 13—7 (3—1, 3—2, 2—2,
5—2). Au înscris : Ciobăniuc 3 
Răducanu 2, D. Popescu, Szerzd, 
Mirea, Gaiță 2, Nastasiu, Ș. Po
pescu, Ionescu (Din.) și ion 
Gheorghe 2, A. Ionescu 2, Teodo- 
rescu, Tătaru, Fiorincescu (Pr.).

La capătul unui med de bun 
nivel tehnic, Rapid — in creștere 
evidentă — a dispus net de Vo
ința Cluj-Napoca, aflată parcă la 
capătul resurselor. De această 
dată, Florin Slăvei a apărat 
foarte bine, susținîndu-și coechi
pierii, aflați de asemenea in 
mare poftă de joc (îndeosebi 
Schervan, -Arsene, Ilie Gheorghe 
și Olac). Feroviarii au controlat 
permanent derby-ul programului 
de aseară din bazinul Floreasca 

.........................  fr-0,
Ar- 
Slă- 

CL

Mihaela 
Colțescu 

Carmen Țapu, 
(Univ. Craiova), 
Dorin Olariu

Olaru, 
; DU- 
Ullgu- 
(Poli.
Marin 
3. LLa 
(Poli.
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de
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CU 
dved 
jen- 
:hi- 
atea 
ești, 
FE- 
ova,

U- 
PLU 
Bu- 
iari n

3. 
istr. 
liko
Mi- 
, 3.
iră- 
•aio- 
Poll 
, S.

țl au cîștigat cu 10—4 (2—1/ 
3—Z, 3—1). Autorii golurilor : 
sene 2, Olac 2, Schervan 3.

O victorie aproape ’îâ' fel 
clară — a doua tn acest campio
nat șl tn fața aceluiași adversar 
— au realizat-o studenții de la 
CJ4. A.S.E. : »—1 (l-o, i_o,
*—2) eu Crișul Oradea. Bucureț- 
tenll au speculat eu maximă efi
ciență numeroasele erori comise 
de pololștli orădeni șl au învins 
pe merit. Au marcat : Bone 4 
Tăurlcl, Jlanu, Păun, Chfvăran 
de la Învingători șl Garofeanu 3, 
Fărcuță de la tnvinșl.

In urma acestor rezultate, tn 
frunte se află Dinamo eu 23 p 
urmată de Rapid șl Voința cite 
17 p, Crișul 12 p, C.N. A.S.E. 5 p 
șl Progresul 4 p. Ultimele partide 
ale turului trei sînt programate 
astăzi (de la ora 17) șl mîine (de 
la ora 19) la Flcreasca.

Adrian VASILIU

vei 2, Nlcolau (Rapid) 
Rusu 3, SebSk (Voința).

de

Competiție motociclistâ 
la Arad

ARAD, 30 (prin telefon). Prima 
etapă a „Cupei F.R.M.“ la dirt
track, disputată pe stadionul Ra
pid din localitate, s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : JUNIORI 
pînă la 18 ani (8 concurențl) — 
1. S. Halagian (Metalul Bucu
rești), 2. V. Avram (C. S. Bră
ila) șl 3. D. Stoica (I.P.A. Sibiu) ; 
SENIORI (16 concurențl) : 1. Nl- 
oolae Răureanu (I.P.A. Sibiu), 2. 
Ion Bobîlneanu (I.P.A. Sibiu), 3. 
Marin Dobre (Metalul București). 
Duminică dimineață, cu Începere 
de la ora 8,30, se desfășoară eta
pa a n-a a „Cupei F.R.M.-, (Pa
vel ȘODINCA coresp.)
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(selecționate U. E. F. A. ’80)
LOTUL DE TINERET-SANTA CRUZ
Cine a fost, ieri, pe Stadio

nul Republicii, la ultimul „joc- 
test“ al reprezentativei de ti
neret, înaintea partidei ofici
ale cu echipa Turciei (C.E.), a 
văzut- goluri frumoase și s-a 
desfătat cu reale momente de 
adevărat fotbal alert. Adversa
rul, formația braziliană Santa 
Cruz (reprezentantă tipică a 
valorosului soccer brazilian), 
așa cum ne și așteptam, s-a 
dovedit un excelent sparring
partner pentru tinerii noștri 
jucători. A fost, cum se spune,

o verificare utilă, solicitantă, 
cu destule concluzii. Deși au 
părăsit terenul învinși, elevii 
antrenorilor V. Mateianu și C. 
Frățilă s-au ridicat, în anumite 
perioade de joc, la nivelul 
prestațiilor apreciate în trecu
tele verificări. Nu greșim dacă 
spunem că tinerii noștri jucă
tori — una peste alta — au 
avut mai mult timp inițiativa 
în joc și chiar mult mai multe 
ocazii de a marca decît adver
sarii lor. Dar în timp ce repre
zentativa a fost rapid amenda-

I
i
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I

Fundașul Carlos Alberto (Santa Cruz) respinge un atac al selec
ționatei noastre de tineret. Foto : Vasile BAGEAC

MECIUL CU ECHIPA SPANIEI BATE LA USĂ!
(Urmare din pag. 1)

o serie de jucători de la Uni
versitatea Craiova. Va începe 
astfel dificila operațiune de 
stabilire a „ll“-lui de bază. 
„Vreau să ajungem cit mai 
devreme la formula de echipă 
pentru miercuri, ne spunea 
Ștefan Covaci. E bine ca cei 
care vor intra în „ll“-le de în
cepere să știe din timp misiu
nea pe care o au, să evităm astfel 
o stare de încordare Inutilă". 
La această oră e prematur să 
lansăm o formulă de 
Simbătă, 
probabil se 
mai multe 
pitol.

Acum să
ambiția tuturor selecționaților, 
in pregătire și pentru rezultat, 
este remarcabilă. Dumitru, de 
pildă, ne apare mai dornic ca 
niciodată să realizeze o partidă 
excelentă. Joi seara, cind .tri
colorii" au ieșit să vadă cum 
se prezintă gazonul „Centralu
lui" craiovean, l-am auzit spu- 
nlnd : „De-ar trece mai repede 
zilele pînă miercuri, să mă văd 
ieșind in teren...".

Iată noutăți de organizare

echipă, 
după jocul-școală, 
vor putea spune 

lucruri la acest ca-

mai subliniem că

ale importantului meci cu 
Spania.

9 Gazdele vor să concureze la 
un premiu simbolic in materie, 
întregul oraș e de pe acum m 
febra partidei. • Stadionul 
este supus unei atente toa
lete. El apare de pe acum ele
gant fi aspectuos, încadrat de 
frumoasele amenajări sportive 
vecine. Gazonul său se bucură 
de atenția specială a unui grup 
de specialiști bucureșteni m 
materie, in frunte cu Rudi 
Conrad, de la stadionul Stea
ua, care dau o colegială 
mină de ajutor specialiștilor de 
aici ® Scene sugestive ni s-au 
înfățișat astăzi, străbătând ora
șul cu o echipă a televiziunii 
spaniole, care pregătește o sui
tă de emisiuni de prezentare a 
Craiovei : grupuri de elevi ai 
Școlii de arte plastice revop- 
seau frumoasele panouri de la 
intrările orașului • Echipa 
Spaniei și-a anunțat sosirea 
pentru luni seara, direct la 
Craiova, cu un avion special.

La Craiova, timpul este ca
pricios : cind soare, cind re
prize violente de ploaie. Să 
sperăm că el se va stabiliza in 
Următoarele zile. Cu alte vești, 
pe luni.

(Brazilia) 2-4 (0-2)
tă pe două greșeli de apărare 
(min 4 — Neinho și min. 27 
Joasinlio), ea nu ți-a putut 
fructifica nici una din mariie 
ocazii avute în prima repriză : 
min. 31 — Coraș, min. 35 — 
Borz și, mai ales, cea din min. 
40, cind Condruc a șutat în 
„transversală", mingea a reve
nit în teren la Coras, acesta l-a 
driblat și pe portarul Mendes, a 
trimis spre gol. dar prea încet 
și Alfredo, cu un ultim efort, 
a degajat de pe linia porții !...

Ceea ce avea să se întîmple 
si la reluare cu alte faze. Du
pă ce. în min. 58 Terheș a re
dus din handicap, în urma u- 
nei faze excelente (I. Mureșan a 
trimis în diagonală spre Borz, 
acesta a prelungit imediat la 
Vidican si a urmat casa de 
gol), același Joasinho (min. 
60) și, apoi, Wolney (min. 76) 
au majorat scorul la două 
contraatacuri fulgerătoare. A- 
poi, după ce Condruc reduce 
din handicap (min. 76 din pe
nalty). asistăm din nou la 
mari ratări : o amintim doar 
pe aceea din același minut 39 
cînd Wolney și Alfredo au sal
vat. din nou. de pe linia por
ții. la suturile de gol expediate 
de Terhes si. respectiv; Coras.

Brigada de arbitri bucu- 
resteni. avîndu-1 la centru pe 
Gh. Keiczan, iar la linie pe 
V. Măndescu si D. Rădulescu, 
a condus formațiile : LOTUL 
DE TINERET : Ducadam — 
Borz. Condruc. Sabău (min. 65 
Zare), Ion Gheorghe (min. 46 
Kiss) — Țicleanu (min. _77 Va- 
manu).
(min. 
(min. 
Coraș : 
des — 
Alfredo, _ _____
Wolney) — Netinho. Givanildo, 
C. Roberto — Jadir. Neinha 
(min. 70 Jula), Joasinho.

Astăzi, lotul de tineret va e- 
fectua un ușor antrenament, 
urmînd ca mîine dimineață să 
încheie pregătirile cu un ioc- 
școală (două reprize a 30 de 
minute) în compania juniori
lor Sportului studențesc.

Stelion TRANDAFIRESCU

I. Mureșan — A. Ionescu
37 Vidican),

55 Cernescu). ' 
SANTA CKUZ: 
C. Alberto. Paranhou.

Pedrinho (min. 70

Antohi 
Terbeș, 

Men-

• REPROGRAMAREA MECIU
LUI POLITEHNICA IAȘI — 
STEAUA, DIN CADRUL .CU
PEI F.R.F." Jocul Politehnica 
Iași — Steaua din cadrul „Cupei 
F.R.F." se va disputa mîine, de 
la ora 16.

2 — 1 (1-1)
în deschiderea cuplajului de 

ieri după-amiază de pe Stadio
nul
Selecționata României, juniori 
de perspectivă (U.E.F.A. ’80), a 
întrecut, într-o partidă revan
șă (miercuri, 1—0 pentru oas
peți). cu 2—1 (1—1) echipa
similară a R. D. Germane. Ju
niorii români au început bine 
întîlnirea si după cîteva com
binații frumoase, în min. 3 au 
deschis scorul prin Bolba. în 
continuare, oaspeții au avut, în 
unele perioade, inițiativa și 
Steinland (min. 29) a restabilit 
egalitatea. După pauză, ambele 
formații au acționat, în gene
ral, confuz. Juniorii noștri au 
fost la un pas de a înscrie în 
min. 53, dar Sertov a trimis 
balonul în bară ! în min 68, 
Fîșic, din lovitură liberă, a 
trimis, de la 18 m, mingea în 
bară, iar fundașul Ungureanu 
a reluat în plasă, stabilind sco
rul final de 2—1.

Arbitrul, C. Matache (Bucu
rești) a condus următoarele 
formații : ROMANIA : Alexa
— Vngureanu, Nan, Iliescu, 
Marinescu — Ni*ă (min. 58 
Mosuman. min. 62 Albu), Con
stantin, Fîșic — Steop (min. 50 
Sertov), Bolba, Iosif (min. 24. 
Iagăru). P ~ 
Klug (min.
— Amoldt, 
Illert (min. 
derlich — 
Steinland 
(min. 62 Volkmar), Zachhuber,

(p. v.).

după-amiază de pe Stadio- 
Republicii din Capitală, 

’ juniori

în

R. D. GERMANA : 
. 41 Blumenstengel)
Witt (min. 41 Rath),
62 Gunther), Wun- 
Fleck. Nachtigal,
— Gotz, Englisch

ȘTIRI ȘTIRI
9 MECIUL RAPID — PBOGBB-' 

SUL-VULCAN se dispută (mîine, 
de la ora 11) pe Stadionul Repu
blicii. In deschidere, de la ora 
9,30, se înttlnese formațiile de 
old-boys ale celor două cluburi.

G TURNEUL ECHIPEI RADIO» 
CKI NIȘ. Formația Radnicki Niș» 
care activează în prima divizia 
(locul 6) a campionatului iugo
slav, efectuează un turneu în 
țara noastră. In prima partidă* 
fotbaliștii din țara vecină vor tn- 
tflni, astăzi, pe Sportul studen
țesc. Partida este programată pe 
Stadionul Republicii, de- la ora 
16,30. Clubul bucureștean anunță că 
la acest joc, studenții și elevii 
au acces liber. Următoarea pai> 
tidă a echipei Radnicki va avea 
loc marți, la Motru, în compa
nia formației locaile Minerul.

FESTIVITATEA DIN GIULEȘTI

SEMIFINALELE

I

(Urmare din pag. 1)

CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL
vineri _ jupă-amiază au jucat o 
partidă de antrenament cu 
Steaua (de subliniat gestul prie- 

sportivilor pregătiți 
Oțelea). Studioul de 
le-a pus la dispo-

tenesc al 
de Cornel 
televiziune

I

Horvat

SJMBÂTA
Sala sporturilor din Baia 

Mare, ora 18.15.
Arbitri: Mosnika 

(Iugoslavia).
H. C. MINAUR: Ion Belu, 

Gh. Keil — portari, ion Pal- 
ko, Ion Chircu, Petre Avra- 
mescu, Gh. Răzor, Iosif Or os, 
Nic. Volnea, Măricel Volnea, 
Const Panțîru, Mihai Miro- 
niuc, Ioslf Boroș, Const. Odae.

Antrenor: Lăscăr Pană.
S. C. MAGDEBURG: Wie

land Schmidt. Thomas Gethe 
— portari, Reinhard Schutte, 
In golf Wiegert, Harmut Kru
ger, Udo Rothe, Giinter Drei- 
brodt. Rainer Baumgart, Ernst 
Gerlach, Harry Jahns, Man
fred Hoppe, Reiner Jahns.

Antrenor: Klaus Miesner.

DUMINICA
Palatul sporturilor șl culturii din Capitală.
Ora 16: Sel. tineret — Universitatea București; ora 17,45: Di

namo București — Empor Rostock.
Arbitri: Fulop șl Marți (Ungaria).
dinamo BUCUREȘTI: Cornel Penu șl Claudlu Ionescu 

portari, Mircea Stef, Olimpiu FTangea, Paul Matei, Cornel 
Durâu, Ion Tase, Adrian Oosma, Dumitru Paîzan, Vasile Oprea, 
Mircea Grabovschi, Mircea Bedivan.

Antrenor: Oprea Vlase.
EMPOR ROSTOCK: JOrgen Rohde 

tari, Wolfgang Bohme, Helmut Wilk, 
nich, Siegfried Sanftleben. Christian 
Gerd KOsterke, Frank Seydel, JOrgen

— ‘ - — peter Kandt.Antrenori: Klaus Langhoff șl

șl Bodo Wieland — por- 
Frank Wahl. Georg Jau- 
Langner, Holger KOime, 

Nowoczin.

ziție filmul meciului, astfel că 
sportivi și antrenori au putut 
analiza, fază cu fază, meciul 
de la Rostock.

Rezultatele din tur se știu 
(S. C. Magdeburg — H. Mi- 
naur 27—19 ; Empor Kostock — 
Dinamo București 19—14), con
dițiile de calificare fiind ur
mătoarele : victorii românești 
la mai mult de 8 și — respectiv 
— 5 goluri ; în caz de egali-

tate de golaveraj să fi marcat 
mai multe goluri în deplasare; 
dacă egalitatea persistă, arun
cări de la 7 m pînă la stabi
lirea unui învingător,
* Așadar, week-end fierbinte 
pentru handbalul nostru. Să le 
urăm succes lui H. C. Minaur 
și Dinamo, să ne dorim vizio
narea evoluției lor în finalele 
acestor prestigioase competiții 
continentale.

Fotografia de mai sus repre
zintă un aspect de la festivitatea 
care a avut loc joi după-amia- 
ză pe stadionul Giulești, pri
lejuită de meciul susținut de 
Loturile A ți B ale Capitalei, 
in cinstea unor jucători care 
s-au retras din activitatea 
competițională. Este vorba de

Sătmăreanu I (Steaua), Delea- 
nu și M. Constantinescu (am
bii Dinamo), Pop (Rapid), 
Georgescu . și Nedelcu (ambii 
Metalul București), care au și 
jucat cîte o repriză alături de 
ceilalți parteneri incluși în 
cele două echipe. (D. MO- 
RARU-SLIVNA).

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MlIHE A DIVIZIEI B

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 30 MARTIE 

1979
I : 34 24 45 9 60 35Extragerea

5 37 1)6
Extragerea

53 82 12 33
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI :

997.923 lei din care 48.943 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.

Plata clștlgurllor de la această 
în 
la 

a-

Categoria 4 • 102 a 979 lei ; Cate
goria 5 : 313.25 a 200 lei ; Cate
goria : 2.191.25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGOEL1 1 :

• ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor !
• Agențiile Loto-Pronosport vă 

oferă și bilete gata completate.
• NUMAI CINE JOACA POA

TE ClȘTIGA 1

«.602 iei.
Autoturismele „Dacia 13C0‘ 

foet eîștigate de RAFILA TUDOR 
din București și, respectiv, AU
REL PETREA din Galați.

eu
ATI DEPUS BULETINELE 

FRONOSPORTÎ

tragere se va face astfel : 
București, de la 9 aprilie pînă 
30 mai 1979. în țară de la 12 
oriile pînă Ia 30 mai 1979.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 23 MARTIE 1979 

Categoria 1 : 2. variante 25% =• 
autoturisme „Dacia 1300“; Catego
ria 2 : 7,75 variance a 12.883 lei ; 
Categoria 3 : 15,75 a 6.340 lei ;

MÎINE - O NOUĂ TRAGERE 
LOTO 2

Prima tragere Loto 2 a lunii 
aprilie vă oferă posibilitatea de 
a obține AUTOTURISME „Dacia 
1300“ sau MARI CtȘTIGURI ÎN 
NUMERAR, de valori fixe și va
riabile, . bineînțeles cu condiția 
de a participa.

Astăzi este ultima zi de parti
cipare 4a atractivul concurs 
Pronosport de mîine, 1 aprilie 
1979, care poate furniza surprize 
șl, în consecință, deschide pers
pectiva unor ciștiguxi substan
țiale pentru cei mai inspirați a- 
matori

MAI, 
CATE 
DE A 
MARII 
NOSPORT I

de pronosticuri sportive. 
MULTE VARIANTE JU- 
— MAI MULTE ȘANSE 
VA NUMĂRĂ printre 
CÎȘTIGĂTORI LA PRO-

SERIA I : Delta Tulcea — Mus
celul câmpulung : N. Gheorghiu 
(Giurgiu), F.C. Brăila — Viitorul 
Vaslui : I, Vasiloiu (CSmpdna), 
C.S.M. Suceava — Minerul Gura 
Humorului : T. Gaboș (Gluj-Na- 
pcca), Reion-CeahtăvH P.
Neamț — Oltul Sf. Gheorghe : 
M. Moraru (Ploiești), LC.LM. 
Brașov —Tractorul Brașov : R. 
Stîncan (București), F.C.M. Ga
lați — Victoria Tecuci : FL Cenea 
(Caracal), Constructorul Iași — 
F.C. Constanța : C. Jurja (Bucu
rești), Nitramonda Făgăraș — 
Steagul roșu Brașov : O. Streng 
(Oradea), Portul Constanța — 
Progresul Brăila : A. Drăguț 
(Zimnicea).

SERIA A Il-a Î Gaz metan Me
diaș — C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin : D. Ursu (Brăila), ” 
București — Progresul 
București : C. Bărbulescu 
rești), Metalul Plopeni 
1 torul Scomiceștl : V.
(Cluj-Napoca) —- se dispută azi 
de la ora 16, Petrolul Ploiești — 
Șoimii Sibiu : Gh. Ispas (Con
stanta), Autobuzul București —

□inulesea
Cra-

C.
Mă-

Nec- | 
Cîm-

Ba-

Rapid 
Vulcan 
(Bucu- 
— VI-
Topan

Metalul București : C. 
(București), Electroputere 
iova — Ș.N. Oltenița : 
Ghiță (Brașov), Chimia Tr. 
gurele — Chimia Brazi : S. 
șulescu (TîrgovLște), Poiana 
pina — F.C.M. Giurgiu : T. 
lanovici (Iași), Dinamo Slatina
— Rulmentul Alexandria : N. 
Rainca (Birlad).

SERIA A IH-a : Mureșul Deva
— c.F.R. Cluj-Napoca : I. Chili- 
bar (Pitești), înfrățirea Oradea
— Ind. sîrmei C. Turzii : Fr. Co
loși (București), Minerul Cavnic
— Victoria Călan : Gh. Avram 
(P. Neamț), C.F.R. Timișoara
— Minerul Anina : T. Moi- 
sescu (Drobeta Tr. Seve
rin), Chimica Tîrnăveni — Aurul 
Brad : I. Urdea (București). Glo
ria Bistrița — F.C.M. Reșița : O. 
Anderco (Satu Mare), C.I.L. Si- 4 
ghet — U.M. Timișoara : Max. 
Popescu (București), Minerul Mol
dova Nouă — Metalurgistul Cu- 
gir : Fr. Nasuto (Rm. Vîlceah 
WU« CHuj-Napoca — Dacia Orăș- 
tie : N. Georgescu (București).



LUCRĂBILE SESIUNII
MABII ADUNĂRI NAȚIONALE

tUrmare din pag. 1)

în legătură cu aceasta, Ia 
propunerea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, Marea Adunare Na
țională a ales, in unanimitate, 
pe tovarășul Gheorghe Radu
lescu în funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Stat 
si pe tovarășii Gheorghe Pană 
și Ion Iliescu în calitatea de 
membri ai Consiliului de Stat. 
In această calitate, tovarășii 
Gheorghe Rădulescu și Gheor- 
glie Pană au depus jiirămintul 
de credință și devotament față 
de Republica ~ —
nia. tovarășul 
ind absent.

La punctul 
nea de zi, Marea Adunare Na
țională a eliberat pe tovarășul 
Maxim Berghianu, președintele 
Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură și gospodărirea a- 
pelor din această comisie, în 
legătură cu numirea sa în 
funcția de ministru secretar 
de stat la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare.

Socialistă Komâ-
Ion Iliescu, fi

trei de pe ordi-

a
Totodată, Ia propunerea Bi
roului M.A.N. a fost ales ca 
membru al Comisiei pentru a- 
gricultură, silvicultură și gos
podărirea apelor, tovarășul 
Ion Catrinescu,

De asemenea, Marca Adu
nare Națională a eliberat pe 
tovarășul Nicolae Constantin 
din calitatea de secretar 
Marii Adunări Naționale, 
urmare a însărcinărilor primi
te în cadrul guvernului.

Ca secretar al Marii 
dunări Naționale, la propu
nerea Biroului M.A.N., a fost 
ales tovarășul Carol Dina.

La amiază, lucrările ședinței 
au luat sfîrșit, urmînd ca data 
reluării in plen a lucrărilor 
sesiunii a IX-a a celei de a 
Vil-a legislaturi a M.A.N, să 
fie anunțată ulterior.

★
In aceeași zi, in fața to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, prunul ministru 
al guvernului, tovarășul Ilie 
Verdeț, a depus jurămintul de 
credință și devotament față 
de Republica Socialistă Româ
nia.

al 
ca

A-

CORNELIU ION, ÎNVINGĂTOR
LA FORT BENNING (S.U.A.)
Participînd la un concurs de 

pistol viteză, organizat în com
pania celor mai buni țintași 
americani ai probei, la Fort 
Benning (centrul național de 
pregătire a trăgătorilor din 
Statele Unite), Corneliu Ion a 
reuși*4 596 puncte. Trăgătorul 
nostru a totalizat cel mai bun 
punctaj — 1785 p — și la ca
pătul a șase manșe de concurs, 
mod specific de desfășurare a 
întrecerilor de pistol viteză în 
țâra gazdă. Reamintim că o de
legație de trăgători români, din 
care mai fac parte Dan Iuga, 
Laurențiu Pop și Ilie Codrea- 
nu. efectuează un stagiu 
pregătire în Statele 
inie de a participa, 
tul lunii aprilie, la 
tele internaționale 
cului.

parte L. Stan, T. Tașcă, G. Ca
lotă, I. Neagu (pistol), R. Nt- 
colescu, M. Oncică, F, Minișan, 
M. Marin și Dumitra Matei 
(pușcă). Aceștia vor participa, 
între 1 și 5 aprilie, la un con
curs internațional găzduit de 
capitala Bulgariei.

★
Marți vor pleca în Cehoslova

cia cîțiva dintre trăgătorii clu
bului Steaua. Printre aceștia, 
tinerii țintași din lotul olimpic 
D. Vinț, Gh. Constantin. C. 
Țîrloiu.

Anchetă internațională înaintea C. E. de box

VALOAREA ACTUALĂ Șl ȘANSELE SPORTIVILOR ROMÂNI
ESTIMATE DE REPUTATI TEHNICIENIs "

Cea de-a VIII-a ediție a turneului internațional de box 
„Centura de aur“, încheiată recent la Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală, ne-a oferit posibilitatea de a ne întîlni cu 
o serie de specialiști din lumea boxului amator european și 
mondial, prilej pe care l-am folosit pentru realizarea unei an
chete, rugîndu-i pe interlocutorii noștri să răspundă la urmă
toarele întrebări.

1. Cum apreciați valoarea actuală a boxului romă-

nesc, față de anii precedenfi ?

2. Care dintre sportivii noștri v-au plăcut cel mai

mult ?

3. Ce șanse le acordați la campionatele europene de

4. Dar la Jocurile Olimpice de la Moscova ?

GUGU BOGDAN, 
antrenorul 

echipei 
naționale 

a Greciei :

1. Sint prezent pentru 
doua oară la „Centura de aur'

a■ .. 9
dar i-am mai văzut pe boxerii 
români la campionatele mon
diale, la Balcaniadă și în alte 
ocazii. Valoarea unor membri 
de bază ai lotului reprezenta
tiv a scăzut, dar au apărut 
multe tinere talente, aflate in 
pragul afirmării internaționale; 
2. Daniel Radu, Titi Cercel, 
Ionel Budușan și Simion Cu
țov ; 3, Am convingerea ci 
boxerii români ișl pot recuceri 
poziția pe care au deținut-o in 
boxul european pini in anul 
1977 ; 4. Există posibilitatea li
nei prezentări la un nivel su
perior. In momentul de față, 
echipa României prezintă ine
galități valorice de la o cate
gorie la alta. Cunoscută fiind

importanța tragerilor 
în marile concursuri 
ționale, consider ei 
echipei trebuie omogenizați ta 
un nivel cit mai înalt. In aces
te condiții, pot obține medalii 
și boxeri la care astăzi rm ne 
gîndim in mod special.

ALEKSANDR 
CEBOTAREV 
antrenorul 

lotului 
de sportivi 

din U.R.S.S. :

la sorți 
intema- 
valoarea

urmărit o ediție 
i-am 

români 
diverse

tineri talentați pe care 
văzut și care 
pot crește in

ION POPA,

al

antrenor 
coordonator 
lotului român :

i-am 
apreciez că mai 
valoare.

de pregătirile1. Mă ocup 
fruntașilor boxului nostru de 
aproape 30 de ani. Ne aflăm 
intr-un moment de schimbare 
a generațiilor. Sportivii tineri 
pot face însemnate progrese 
dar, pentru a se situa la va
loarea vechilor campioni, ei 
trebuie să muncească mult 
mai mult; 2. Daniei Radu, Titi 
Cercel, Georgică Donici ți Si
mion Cuțov ; 3. Cu puțini șan
să la tragerile la sorți, putem 
depăși performanțele de la ul
tima ediție (Halle, 1977) ; 4. In 
rindul echipei există sportivi 
care pot aspira la medalii și la 
Jocurile Olimpice. Mă gindesa 
la Daniel Radu, Dragomir Ilie, 
Titi Cercel, Vasile Gîrgavu, 
Georgică Donici. Și nu numai 
ei. Depinde 
tea cu care 
pregătească

inră de seriozita- 
vor înțelege să se 
în continuare.

de
Unite, îna- 
la începu- 
Campiona- 
ale Mexi-

„Cupa F. R. C.“

1. Am mai 
a „Centurii de aur" ji 
mai văzut pe boxerii 
încă de trei ori, in < 
competiții. Ca număr de spor
tivi de valoare, pare in 
dere, dar tineretul este 
perspectivă ; 2. In primul 
adversarul lui Șarapov 
Georgică Donici), un tinâr 

adevărat boxer, 
Simion Cuțov, 
Valentin Vrfn- 

Radu, T. Cercel, 
V. Vrînceanu

4. Pini

ALC1DES 
SAGARRA, 
antrenorul
principal 
al lotului 
cubanez :

prezent la toate

★
Ieri a plecat spre 

chipă de trăgători din care fao
Sofia o e-

BASCHET a Finala feminină 
a C.C.E.: Steaua Roșie Belgrad
— T.S.E. Budapesta 97—82 
(47—28). Meciul s-a desfășurat la 
Coruna (Spania).

FOTBAL » In preliminariile 
turneului U.E.F.A. (juniori): Gre- 
ela — ~ ' .....
Elveția
• Meciuri 
serslautem 
Halms tad
R.F.G. (B) .. ......
• După 30 de etape in campio
natul Franței conduce Strasbourg
— 44 p, urmată de Nantes — 42 
p. St. Etienne — 42 p etc.

hochei • Meci amical la Pori 
(Finlanda): U.R.S.S. — Finlanda 
4—2 (2—2, 0—0, 2—0). Au marcat: 
Harlamov. Makarov, A. șl V. Go
likov pentru învingători, respec
tiv Rautiainen .și Ahokainen.

PATINAJ • La Alma Ata, so
vieticii A. Medenikov și A. De
midov au stabilit un nou record 
mondial în proba de 1000 m, 
ambii fiind cronometrați eu 1:14,80. 
(v.r. — Erich Heiden — S.U.A. 
1:14,90) s La C.M. de patina) 
artistic pentru juniori de la 
Augsburg. după exercițiile Im
puse In proba individuală femi
nină conduce Manuela Ruben

Cehoslovacia 1—0 (l—O);
Portugalia 1—1 (l—1) 
amicale : F. C. Kat- 

(R.F.G.) — B. K.
(Suedia) 3—0 (1—0);
— Norvegia 3—0 (3—0)

F. c.

(R.F.G.), iar în proba de dansuri, 
după figurile obligatorii pe pri
mul loc se află cuplul sovietic 
Tatiana Durasova—Serghel Pono
marenko.

ȘAH • In runda a 5-a a tur
neului internațional, sistem elve
țian, de la Lone Pine (Califor
nia), marele maestru român Flo
ria Gheorghiu a ctștigat la olan
dezul Hans Rec, în timp ce V. 

Korcinoî a* fost învins de către 
V. Liberson, iar Fedorowlcz a 
pierdut la Sosonko. Partidele 
Lombardy — Hart ; Selrawan — 
Gligorici ; Miles — Diesen ; Lar
sen — Sigurjonsson ; Tarjan — 
Peters s-au încheiat remiză. 
• In- rund-a a doua a tur
neului feminin de la Bydgoszcz 
(Polonia): Lemaciko — Teodores- 
cu 1—o. Bogdan — Mlchei »—1, 
Karakasz — Guriell 0—1; Kasz — 
Vreeken 1—0. In clasament con
duce Kasz cu 2 p.

TENIS o în optimile de finală 
ale turneului de Ia Milano: 
Borg — Taroczy -6—0. 6—1; Mc
Enroe — Mottram 8—4, 5—4. La 
dublu, tn primele meciuri: Pe
nal ta, Bertolucci — Năstase, Ra
mirez 7—5, 6—7, 7—6 ; Clerc,
Smid — Alexander, Masters 6—2. 
6—4,

volei • în meci amical femi
nin, la Sverdlovsk: U.R.S.S, — 
Cuba 3—1 (13, —S. 14, 11).

ÎNVINGĂTORUL DECIS DIN NOU LA SPRINTUL FINAL
CONSTANȚA, 30 (prin tele

fon). Etapa a Vl-a a „Cupei 
F.R.C." i-a condus pe alergă
tori pe un traseu bătătorit de 
ei și în alte secvențe ale aces
tei întreceri: șoseaua Constan
ța — Negru Vodă. Un traseu 
cunoscut, dar greu, datorită 
urcușurilor cu care este presă
rat. în plus, în ziua a șasea 
de concurs, vîntul a bătut cu 
furie. Multe dintre pitoreștile 
caschete pe care le poartă ci
cliștii pe cap au fost luate de 
vîrit. Și băieții ar fi avut ne
voie de ele. După 10 km de ru
laj, în condițiile arătate, a în
ceput să plouă. Față de această 
situație fragmentarea plutonu
lui era inevitabilă. Faptul a 
fost înregistrat cu puțin timp 
după plecare și a avut drept 
rezultat trierea valorică a spor
tivilor cu mult mai devreme 
decît în celelalte etape. Acum, 
în grupul fruntaș mai rămin 
17 sportivi. în general, aceiași 
care s-au evidențiat prin sîr- 
guința lor și în etapele prece
dente : V. Teodor, Ilie, Cîriă, 
Romașcanu, Marin, Savu, Bu
taru — toți de la Dinamo, Ta- 
nev și Ștefanov — Bulgaria, 
Cojocaru, Dolofan și Bonciu — 
Steaua. Kluj, Luniewskj șj Se-

rafin — Polonia. T. Drăgaa și 
I. Paraschiv — Olimpia. La în
toarcere, de astă-dată cu vîn- 
tul în spate, grupul fruntaș go
nește cu 55—60 km/h. Bătălia 
pentru victorie pe ultimele sute 
de metri va da cîștig de cauză 
lui Marek KIul (Polonia) care 
a parcurs 90 km în 2h 11:56, 
urmat de V. Ilie (Dinamo), T. 
Serafin (Polonia) 2h 12:13, I. 
Butaru (Dinamo), N. Savu (Di
namo), T. Drăgan (Olimpia) — 
același timp.

Sîmbătă are loc etapa a VU-a, 
Constanta 
tur
Pa 
pe

______ Adamclisi si re- 
(130 km), iar duminică eta- 
a VIII-a — ultima, cursă 
circuit în stațiunea Mamaia.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

„CROSUL CINQUE MULINI“
Alergătorii români Natalia 

Mărășescu și Ilie Floroiu vor 
participa duminică, la Milano, 
la o mare competiție interna
țională pe teren variat, dotată 
cu „Cupa Cinque MiUini'*, la 
care și-au anunțat participarea 
atleți renumiți din mai multe 
țări.

• ÎN PREAJMA UNEI SAPTAMÎNI ta 
eare fotbalul internațional va ocupa prim- 
planul actualității — cu patru meciuri ta 
campionatul european, Inclusiv cel mult 
așteptat pentru noL opunind naționala 
noastră celei a Spaniei — celelalte eveni
mente sportive pălesc vizibil, se estom
pează la orizont. • TREC APROAPE NE
OBSERVATE primele starturi ale așilor pe
dalei, ta care duelul tradițional al rutie
rilor italieni cu cai din Țările de Jos se 
anunță totuși pasionant. După victoria Iul 
Roger de Vlaemtack la ridicarea cortinei, 
clștigător al unul dramatic Milano—san 
Remo, a urmat revanșa peninsularilor prin 
Giovanni BatagUn, învingător ta Turul Ca- 
labriel. Urmează un alt „clasic", Gent-We- 
velgheim, pe teren propriu belgian. • NOR
MAL—DISCRETE, ultimele întreceri ale 
schiorilor, promovtad doi norvegieni, Jarle 
Halsnee șl Bente Dahlum, pe primele locuri 
ale „Cupei Europei". In variantele sale 
masculină $1 feminină. „Tara fiordurilor" 
ține să ne reamintească faptul că este o 
forță nu numai tn schiul nordic, ci și ta 
cel al probelor alpine. • INTRA ÎN FIȘE 
DE STATISTICA șl ultima ediție a circui
tului internațional „tadoor" de tenis femi
nin. De fapt, prima purtînd numele noilor 
organizatori — „Avon" (în locul celor vechi 
— „Virginia Slims"). Campioana este insă 
aceeași de la ediția trecută. Martina Na

sci- 
<Le 

rtnd, 
(n.n. 
care

are inimă de 
Daniel Radu, 
Titi Cercel și 
ceanu ; 3. D.
S. Cuțov, 
șanse la medalii; 
tunci este încă mult timp, 
comportarea unui sportiv 
pot produce mari schimbări. 
Cred că D. Radu, S. Cuțov, T. 
Cercel șt G. Donici — bine 
pregătifi — pot să aspire la 
primele locuri.

au 
a- 
tn 
se

1. Am foit . 
cele opt ediții. I-am văzut pe 
boxerii români la C.M., ca și 
la ultimele două ediții ale 
Jocurilor Olimpice. Cu eițiva 
ani în urmi, valoarea pugiliș- 
tilor români era mai ridicată. 
2. Simion Cuțov ; 3. Aici, la 
turneul de la București, n-aiu 
fost prezenți cei mai buni bo
xeri din Europa și, deci, nu 
pot face aprecieri; 4. Pentru o 
bună prezentare la Jocurile 
Olimpice de la Moscova, spor
tivii și antrenorii români tre
buie să muncească mult mat 
mult decit pină acum.

FRITZ SDUNEK 
antrenorul 

care a însoțit 
boxerii 

din R.D. Germană:

1. Sint prezent pentru prima 
oară la „Centura de aur", dar 
i-am urmărit pe boxerii romani 
și la C.E. de la Halle. Boxul 
românesc are o bună valoare 
tehnică și tactică, reprezentan
ții săi menținindu-se in elita 
sportului cu mănuși din Euro
pa ; 2. Daniel Radu și Simion 
Cuțov, care se disting prin 
tehntcă și dinamism în timpul 
luptei ; 3—4. Pugiliștii români 
pot realiza succese atit 
C.E. de la Koln, cit și la 
de la Moscova.
opiniile participanților la 

ajunul C.E. de la Koln și in pers- 
converg către concluzia că dispu
să contribuie substanțial la reafir- 
a sportului cu mănuși din România, 
cum sint Daniel Radu, Simion Cu

la

TOSHIHITO 
ISHIMARU 
(Japonia), 

arbitru A.I.B.A., 
conducătorul 
delegației :

1. I-am văzut pe români
C.M. de la Belgrad și la J.O. 
de la Montreal. Față de ni
velul atins la Montreal, boxul 
românesc se prezintă in scă
dere. Dar, față de comportarea 
românilor la C.M. de la Bel
grad, acum se constată un nou 
salt calitativ ; 2. Daniel Radu 
și Teodor Dinu ; 3. Amindoi 
pot urca pe podiumul de pre
miere ; 4. D. Radu, dar și alți

După cum se poate constata, 
cheta noastră, efectuată in 
pectiva Jocurilor Olimpice, 
nem de elemente capabile 
marea pe plan internațional 
Este nevoie însă ca boxeri 
țov, Teodor Dinu, Titi Cercel, Ion Budușan și alții să folo
sească din plin timpul care a mai rămas pină la competiția 
continentală de la Koln, care poate și TREBUIE să constituie 
un prilej de reafirmare a boxului din țara noastră.

Anchetă realizată de Mihai TRANCA

la 
J.O.

an

vratilova Învinge pe Tracy Austin ta finala 
de la Madison Square Garden, ta timp ce 
locul trei revine unei jucătoare pe care 
aproape că o uitasem, englezoaica Sue 
Barker. Păcat ci Virginia R uzi ci a noastră 
și-a ratat calificarea, la care normal avea 
dreptul, din cauza accidentului suferit Ia 
Philadelphia. Nici un motiv de alarmă.

însă. „Virgi" va reintra- ta circuitul euro
pean, la sfirșitul lui aprilie. • O REVE
NIRE S-AR IMPUNE șl la tradiționala în
trecere de pe Tamlsa, intre 8-urile de vîs- 
lașl al universităților Oxford șl Cambridge. 
A 125-a din Istorie De data aceasta, săr
bătoare pentru cei din Oxford, care (după 
ce-au lăsat ta urmă cu trei bune lungimi 
adversarii la finiș) și-au ars barca pe mal, 
în faptul serii, conform imul ritual respec
tat cu sfințenie. A fost a 56-a lor victorie. 
• „GREU" NU APAR numai pe ringul din

Las Vegas. Cel mal celebru dintre el, ini
mitabilul Cassius Clay, * fost văzut la St. 
Vincent, ta Italia, unde a avut misiunea de 
onoare de a înmîna premiile celui de-al 
S5-lea festival al filmului sportiv. Laurii 
au revenit peliculei „Gimnastica" realiza
tă de cineastul francez J. Klbaud. Alte ce
lebrități prezente la această gală: fotba
listul Italian Facchetti, automobilistul aus
triac Nllti Lauda, pugiiistul polonez Zbig
niew Pietrzykowskl. a DE CITA REZO
NANTA SE BUCURA GIMNASTICA ta lu
mea sportului contemporan ne-o dovedește 
și o altă manifestare artistică, desfășurată 
recent la Strasbourg. Aici a avut loc con
cursul internațional de fotografii sportive, 
reunind S08 de instantanee realizate de 185 
de reporteri din 16 târî. Premiul I a fost 
atribuit fotoreporterului vest-german Dieter 
Baumann, cu o fotografie color avtad ca 
temă gimnastica artistică. • PENTRU ÎN
CHEIERE, DIN NOU BOX. Tinărul pugi
list american de culoare Marvis Frazier, 
fiul fostului campion mondial Joe Frazier, 
vrea să repete performanțele tatălui său. 
El este neânvins in competiția amatoare 
„Mănușa de aur", avtad pină ta prezent 
2ft de victorii. în finală, Frazier jr. urmea
ză să-1 intflnească pe Tony Tubbs, la sfir- 
șitul acestei săptămtal, Ia Indianapolis.

Radu VOIA
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