
„Daciada" de vară la Tirgoviște

PARTICIPANȚILOR - APLAUZE, 
ORGANIZATORILOR - 0 MERITATĂ CRITICĂ

Zi de adevărată primăvară, 
duminică, la Tîrgoviște. cu 
turme albe de nori hoinărind 
pe cer. cu vînt călduț, adiind 
din cîmpie. cu ..ninsoare" de 
flori în zarzări si dulci mires
me de zambile peste valea 
Dîmboviței : timpul cînd mieii 
ies zburdalnici pe paiisti. iar 
copiii, copiii și iubitorii de 
sport si mișcare iau cu asalt 
terenurile de ioc. Am fost in
vitați aici, să urmărim o du
minică sportivă organizată în 
cadrul ..Daciadei" de vară. Cu 
ce puteam începe ? Ne-am oprit 
mai în'tîi la ..Crosul pionieri
lor" si „Crosul tineretului" a- 
flate în program, dar n-am 
găsit nici un indiciu despre lo
cul de desfășurare, nici pe a- 
vizierul C.J.E.F.S.-ului și nici 
pe panourile de propagandă 
vizuală din oraș. N-am văzut 
în toată Tîrgovistea un singur 
afiș al marii competiții spor
tive naționale. Cîtiva copii 
ne-au îndrumat. însă, spre 
gară. „Am văzut adunare mare, 
în parc, nene !“ Intr-adevăr.

24 DE JUCĂTORI ÎN LOTUL OLIMPIC-
IATĂ PRIMUL EFECT AL NOULUI CAMPIONAT DE POLO!

Duminică la amiază, Intr-o 
scurtă convorbire purtată cu ced 
doi antrenori al echipei repre
zentative de polo, Paul Niculesca 
și Iuliu Capșa, la încheierea ul
timului joc din turul m al cam
pionatului național, consemnam 
următorul fapt : lotul olimpic 
cuprinde acum nu mai pu
țin de 24 de pololști. (!) șl pro
blema tehnicienilor noștri rămâne 

în prezent alegerea celor mai buni, 
pentru bogatul sezon internațio
nal ce va debuta peste două 
săptămâni, la Cluj-Napoca. cu 
tradiționala „Cupa României-, 
cel mal puternic turneu organizat 
vreodată la noi în țară.

Iată, așadar, un prim câștig al 
noii formule de desfășurare a 
principalei competiții interne a 
polo-ului românesc. Idee a foru
lui de specialitate se dovedește 
excelentă ; echipele noastre frun
tașe au fost puse în situația de 
a se pregăti pentru evoluții în 
condiții mult mal dificile decît 
cele din competițiile internațio
nale (4 reprize a 7 minute, 15 
meciuri în 25 de zile). A rezultat 
o întrecere mult mai interesantă 
ca în anii trecuți și o creștere 
valorică incontestabilă a campio
natului. Obligate — ,tn două săp- 
tămîni consecutive — să joace 
aproape zi de zi, toate echipele 
au apelat și la o serie de jucă

CAUZELE INSUCCESELOR IN CUPELE EUROPENE, 
MOTIV DE REFLECȚIE RESPONSABILĂ 

PENTRU OAMENII HANDBALULUI NOSTRU
Calificarea echipelor româ

nești între primele patru în 
cupele europene reprezintă, 
fără îndoială, o performantă, 
în multe alte discipline si în 
multe alte țări ea ar repre
zenta un succes deosebit. Pen
tru handbalul românesc însă, 
părăsirea scenei în semifinale 
lasă o undă de insatisfacție. 
Atît de bogat este palmaresul 
nostru, atît de multe au fost 
izbînzile si atît de strălucitoa
re aureola îneît suporterul nu 
mai admite decît finale cîsti- 
gate....

La capătul cursei pe care 
Dinamo București — în C.C.E. 
și II. C. Minaur — în Cupa 
cupelor au încheiat-o înaintea 
finișului, sentimentele sînt con
tradictorii. Nu poți să n-o fe
liciți pe formația băimăreană 
Si pe antrenorul ei Lascăr 
Pană pentru evoluția de debut 
(7 victorii în 8 meciuri), nu 
poți să uiți că la Magdeburg 
arbitrii danezi Christensen si 
Voelk au cam... jucat la gazde.

NADIA COMĂNECI Șl EMILIA EBERLE 

VOR EVOLUA LA LONDRA
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni se va desfășura la Lon
dra tradiționala competiție do
tată cu „Trofeul campionilor", 
întrecere în care Nadia Coma
neci (1975), Teodora Ungurea
nu (1976 și 1977) și-au înscris 
numele pe lista învingătoare
lor. Federația noastră de spe
cialitate a hotărît ca la ediția 
din acest an a concursului in
ternațional din capitala An

în Parcul din fata gării erau 
adunate cîteva sute de copii, 
în marea majoritate din cla
sele mici. Profesorii se preci
pitau să-i organizeze ne cate
gorii de vîrstă. lucru care se 
părea destul de anevoios.

S-a improvizat. în sfîrșit. 
un „raport", apoi s-a căutat 
un loc pentru start. Nici un 
marcaj, nici un semn specific 
întrecerilor sportive. Copiii 
însă erau bucuroși si entu
ziaști. Urmau să-și măsoare 
iuțeala la fugă, în întreceri. 
De la Școala generală nr. 5 e- 
rau prezenti peste 100 de bă
iețași si fetite. în frunte cu 
profesoara Marina Cismaru ; 
băieții din clasa a V-a S a Școlii nr. 8 făceau „careu" în 
jurul lui Cristian Andrei, co
legul lor care a mai cîștigat 
cîteva crosuri; eleva Irina 
Tică. din Ulmi, era încurajată 
de o femeie care-i semăna

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3)

tori tineri, unii cu reale calități, 
care au intrat foarte repede In 
vederile selecționerilor. Așa s-a 
ajuna ia un lot olimpic de 24 dt 
jucători î Pentru polo-ui româ
nesc este un evident câștig, care 
ar putea duce echipa noastră re
prezentativă pe o treaptă mal 
înaltă a ierarhiei mondiale.

Cine sînt cei 24 de jucători 
care vizează caschetele selecțio
natei olimpice T U dintre ei a- 
parțin clubului Dinamo (Doru 
Spînu, Mihai Tudor, Dinu Po
pescu, Adrian Nas tas iu, Viorel 
Rus, Liviu Răducanu, Adrian 
Munteanu, Șerban Popescu, Geor
ge Gaiță, Vasile Ungureanu șl 
Eugen Ionescu), 6 sînt de La Ra
pid (Florin Slăvei, Mihai Simion, 
Ilie Slăvei, Adrian Schervan, Ga
briel Arsene, Die Gheorghe), 4 
de la Crișul (Ivan Fejer, Dorin 
Costrăș, Liviu Garofeanu, Cornel 
Gordan), doi de la Voința (Clau
dia și Radu Rusu) și Horia Nițâ 
de la C.S.Ș. Triumf. Au mal fost 
vizați Ladislau Sebok șj Florin 
Dezmirean (Voința), dar aceștia 
nu pot participa la pregătirile lo
tului din motive obiective.

Revenind la ultimele întreceri 
ale campionatului (a mal rămas

Adrian VASILIU
(Continuare in pag. 2-3)

Duel Adrian Cosma — Christian 
dată — <*-' diramovist

dar r. ooti omite nici suita de 
greșeli săvîrșite . de cîstigătorii 
„Cupei României" în ambele 
întilniri. nici enervarea care 

gliei să participe Nadia Coma
neci și Emilia Eberle, urmînd 
a se stabili înaintea startului 
care dintre gimnaste va evo
lua în competiția oficială, și 
care în afară de concurs. Se 
duc tratative ca și o a treia 
gimnastă româncă să evolu-ze 
la Londra. Este vorba de Me- 
lita Ruhn. în competiția mas
culină va fi prezent și gim
nastul Ion Checicheș.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXXV - Nr. 9133 | 4 PAGINI - 30 BANI | Marți 3 aprilie 1979

FOTBALIȘTII TRICOLORI ÎN FINALUL 
PREGĂTIRILOR PENTRU PARTIDA DE MÎINE
• Ieri după-amiază, ultimul joc la două porți al selecționaților ® Lung, Crișan ți 
M. Zamfir despre meciul cu echipa lui Kubala ® Tilihoi — indisponibil ® La Cra
iova totul este gata pentru prima partidă oficială inter-țări găzduită de Cetatea Băniei
CRAIOVA, 2 (prin telefon). 

Ziua a cincea de pregătiri a 
lotului reprezentativ a debutat 
cu un antrenament de o oră, 
dimineață, desfășurat pe tere
nurile de zgură ale Colegiului 
„Nicolae Bălcescu". Antrenorii 
remarcau pofta de lucru a tu
turor selecționaților. Ședința 
de pregătire a constat dintr-o 
suită de exerciții de gimnas
tică pentru suplețe și forță, 
urmată de jocuri complementa
re, baschet și handbal, în care 
disputa pentru victorie i-a am
biționat puternic pe inediții 
aruncători cu mingea la coș 
sau la micile porți de handbal, 
în drum spre terenurile de an
trenament — deci în calitate de 
simplu— pieton — Tilihoi • 
călcat greșit și a suferit o en
torsă la glezna piciorului 
drept. El va fi indisponibil 
pentru mai multe zile. Această 
stupidă accidentare reduce a- 
cum numărul selecționaților la 
16 : Lung. N. Răducanu, M. 
Zamfir, Sameș, Dinu. Ștcfă- 
nescu, I.ucuță, Dumitru, Bo- 
loni, Romilă, M. Răducanu, 
Lucescu, Crișan, Cămătarii, D. 
Georgescu și Marcu

Antrenamentul de după-a
miază al „tricolorilor" a con
stat dintr-un joc’ la două porii 
cu echipa de juniori Electro- 
putere Craiova. Formula de în
cepere a fost următoarea : 
Lung — M. Zamfir. Sameș, 
Dinu, Lucuță — Dumitru, B3- 
loni, Romilă — Lucescu, D. 
Georgescu, Marcu. Pe par
cursul întîlnirii au fost utili
zați si ceilalți cinci jucători 
care fac parte din lot. Meciul 
a fost oprit de mai multe ori 
pentru a se exersa scheme, 
pentru a se corija unele greșeli

Langner, ciștigat — de această 
Foto : N. DRAGOȘ

le-a umbrit necesara luciditate 
din momentele cheie. Referln- 
du-ne la Dinamo București, si
tuația ni se pare mai puțin 
favorabilă campionilor noștri. 
Valoarea lotuhli si a echipei 
nu s-a reflectat decît în parte 
In cele două meciuri cu Emoor 
Rostock. Afirmăm cu d p’ină 
răspundere că Dinamo Buen- 
resti ar fi putut (si ar fi tre
buit) să cisiige ambele partide 
— de la Rostock si de la Bucu
rești ! în calea acestei reușite 
s-a interpus tocmai jocul di- 
namoviștilor I La Rostock ei au 
făcut un meci slab, sub orice 
critică am spune, lăsind o e- 
chipă nu de prim rang șă a- 
cumuleze un incredibil avantaj 
de 5 puncte. Apoi, duminică

Hristache NAUM
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de orientare tactică. Pentru 
astăzi (nr. marți) este prevă
zut un nou antrenament. în 
cursul dimineții, ședință de 
pregătire care va încheia 
practic «uita de antrena
mente ale lotului repre
zentativ. Formația care va 
începe partida va fi comuni
cată de Ștefan Covaci In cursul 
conferinței de Dresă care va 
avea loe marți la amiază.

Etfiipa spaniei a sosit aseară Ia Craiova

KIJDALA Nil S-A DECIS ÎNCĂ 
ASUPRA FORMAȚIEI

„Secvență" de pe aeroportul din 
puțin timp de la sosire

CRAIOVA, 2 (prin telefon). 
Lotul reprezentativ al Spaniei 
a sosit la Craiova luni seară la 
bordul unui avion al companiei 
TAROM. Jucătorii oaspeți s-au 
bucurat de o călduroasă pri
mire, sute de iubitori ai fot
balului așteptîndu-i la hotelul 
Jiul și aplaudîndu-i cu căldu
ră. La puține minute după so
sire, cel mai celebru jucător al 
lotului spaniol, Asensi. ne de
clara următoarele: Craiova ne-a 
intimpinat cu multă prietenie 
și simpatie. Rareori ne-a aș
teptat la sosire, în țările ia ca
re am jucat, un număr așa de 
mare de tineri voioși și simpa
tici. care ne-au urat bun so
sit". în privința jocului, vedeta 
lui C.F. Barcelona ne-a spus : 
„Pentru noi este o partidă ex
trem de grea pentru că echipa 
României reprezintă o forță și 
jocul ei de la Valencia a do-

AVEM RESURSE DE VALORIFICAT 
și In patinajul artistici

în această fericită comuniu
ne a muzicii, dansului și efor
tului în întrecere, care este 
patinajul artistic, toate latu
rile componente trebuie să al
cătuiască un ansamblu armo
nios. Către aceasta tinde pa
tinatorul și de reușita împli
nirii țelului ultim, al transpu
nerilor cu artă a elementelor 
tehnice pe ritmurile melodiei, 
depinde și cota performanței 
sale sportive. Sînt adevăruri 
de care ne-am convins și de 
data aceasta, urmărind desfă
șurarea campionatelor naționa
le de patinaj artistic, în pri
ma lor ediție gălățeană. Și am 
notat cu satisfacție că tocmai 
pe acest criteriu s-a situat și 
verdictul corpului nostru de 
arbitraj (arbitri principali: 
Irina Minculescu și Vera 
Curceac) în desemnarea noilor 
deținători ai titlurilor.

Greșesc cei care ar conside
ra că nu avem resurse în 
această disciplină. Talentul nu

într-o rapidă incursiune, e- 
fectuată luni la prinz printre 
tricolori, interlocutorii noștri 
au fost Lung, Crișan și M. 
Zamfir, lată-le gîndurile pri
vind un subiect care — credem 
— nici nu mai trebuie preci
zat Lung: „Este posibil să

Eftimie IONESCU
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Craiova : fotbaliștii spanioli, la 
Foto : Dragoș NEAGU

vedit din plin aceasta. Deși a 
pierdui prin acel curios gol pe 
care am reușit să-l marchcz. 
jucătorii români mi-au plăcut 
foarte mult. După opinia mea 
a fost cel .mai bun joc al echi
pei României pe un stadion spa
niol. Miercuri, pe propriul sta
dion, formația română va fi și 
mai greu de anihilat. Noi sîn- 
tem într-o formă bună, ne a- 
flâm in plin campionat, dealt
fel, și aliniem tot ce are mai 
bun la ora actuală fotbalul 
spaniol, înțelegînd prin aceasta 
că prezentăm cei mai buni ju
cători ai momentului".

Au făcut deplasarea la Cra
iova următorii 16 jucători : Ar- 
conada (Real Sociedad), Urru- 
ticoechea (Espanol Barcelona) 
— portari ! Alesanco (Athleti- 

(Continuare in pag. 2-3)

lipsește patinatorilor noștri, ci 
poate doar numărul suficient 
de ore pe gheață, în pregătire 
și concurs. Tributul muncii 
este greu, în făurirea măies
triei celei mai înalte. Da» 
răsplata, totdeauna pe măsu
ră. Iriria Nichiforov, patinînd 
cu elan și sensibilitate pe mu
zica vrăjită a naiului Iul 
Gheorghe Zamfir, rămîne un 
moment de neuitat în cronica 
acestor întreceri. La 18 ani, 
cîți numără noua noastră cam
pioană, drumul spre piscurile 
consacrării trebuie continuat 
fără preget. La fel pentru 
Bogdan Krutii (cu sărituri 
„triple" în program !). laurea
tul probei masculine de se
niori. abia ieșit din vîrsta ju
nioratului. Ca să nu mai vor
bim de cei care patinează

Radu VOIA
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NU ESTE SUFICIENT
Atît partida H. C. Minaur — S.C. Magde

burg, cît mai ales Dinamo — Empor Rostock 
au fost jocuri — vorba unui comentator — 
greu de privit. Să dorești atît de mult, îm
preună cu sute de mii de telespectatori, ca
lificarea echipelor noastre, s-o simți — — 
ceastă calificare — realizabilă, să vezi cum 
echipele românești se apropie, pun mina pe 
ea și apoi o scapă, neputincioase, printre de
gete, sub privirile noastre, neputincioase, 
vai, și ele, iată experiențe amare 
pe care, firește, nu ni le mai dorim. ■ ■*-'Â-'

...Rînd’urile' de față nu se vor însă, în nici 
un caz, romanța unei decepții. Trebuie să 
învățăm cu adevărat din înfrîngeri, nu nu
mai să tot... repetăm că am învățat din ele ! 
Pentru că viața, practica ne arată că nu am 
învățat, sau în orice caz nu am învățat des
tul din eșecuri. Se ajunge uneori, cum a 
fost cazul celor două semifinaliste ale noas
tre, la o puternică mobilizare, la o mare 
voință de luptă. Și echipele luptă — intr-ade
văr —. cu dăruire, cu înverșunare chiar. Șl 
totuși, nu-î de ajuns! Cîteodată nu e de 
ajuns. Cum a fost cazul sîmbătă și duminică. 
De ce? Pentru că jocul echipelor noastre nu 
a fost legat înainte si. fatal. în timpul parti
delor. cum a fost cel al adversarelor noastre. 
Cum au evoluat la Baia Mare si. respectiv, la 
București, S. C. Magdeburg și Empor Ros
tock ? Ca două mașini de handbal! Chiar și 
în momentele cele mai grele, cînd era con
dusă cu 4 goluri diferență și cu 5 goluri,

a-

sa lupți frumos...
deci se afla la un pas de eliminare, Empor 
și-a regăsit „turația" și a depășit perioadele 
critice. Ce au făcut ăi noștri? S-au arun
cat — superbi — în atac, dar au neglijat 
(adeseori) apărarea. Gînditi-vă apoi Ia arun
cările de la 7 metri, a căror transformare și 
mai ales ratare creează un foarte important timp psihic de acțiune întregii echipe. Hand- 
baliștii din R.D.G. au fructificat toate —dar 
absolut toate I — 

noștri 
(sase) 

Lovituri 
soarta

aruncările de la 7 m. Al
In schimb 6 
Mare. 2 Di- 
care puteau 

__ ______ De ce au 
.Pentru că erau momente critice, de

au ratat 
— 4 Baia 

decisive, 
calificării.

namo ! 
schimbă ratat ? „ 
mare tensiune“ — susțin unii. Dar pentru 
adversari — conduși cu 4 sau 5 goluri —nu 
erau la fel de critice momentele ? 1 ? Obi
ceiul unora de a emite în asemenea situații 
tot felul de zicători, de ghicitori și de pseu- 
do-filozofii ad-hoc în circumstanțiere, 
constatăm cu toții, profund dăunător, 
se pregătește perfect, nu i 
sînt vorbe. Vorbe cu care 
înainte, explicații. In timp 
califica...

Adresăm aceste rînduri în .
și Lascăr Fană, pri- 
nu e totul pentru n 
„Rețeta" este mult 
multe de Ia toți și

trenorilor Oprea Vlase 
mii care știu că lupta 
obține marile victorii, 
mai complicată și cere 
de la fiecare.

este, 
Cine 

ratează! Restul 
putem construi, 
ce alții se vor
primul rind an-

Marius POPESCU
•t-

MOTIV DE REFLECȚIE PENTRU OAMENII HANDBALULUI
(Urmare din pag. 1)

seara, la București, jucătorii 
pregătiți de antrenorul emerit 
Oprea Vlase n-au putut duce 
pînă la capăt un meci care 
le-a stat, uneori, la discreție. 
Este drept, arbitrii Fiilop și 
Marki au comis. în a doua 
parte a partidei, greșeli fla
grante. dar ele n-ar fl atlrnat 
atît de greu In cumpănă dacă 
ștef si Tase. Bedivan si Du
rau. ceilalți colegi ai lor. n-ar 
fi irosit, cu dezarmantă non
șalanță. un car de ocazii.

Dacă pregătirea fizică a fost 
corespunzătoare (finalurile par
tidelor au atestat aceasta), cea 
tehnică fiind indubitabilă, a- 
tunci unde se poate afla ca
rența care a determinat în 
ultimă instanță nereușitele ? O- 
pinia noastră este aceea că 
pregătirea Psihică a fost pre
cară. Incepînd cu campionatul 
mondial de la Copenhaga. în 
rîndurile handbalistilor noștri 
s-a instalat, parcă, un sentiment 
de timorare. Ei nu mai au cu
tezanța dinainte, nu mai sînt 
atît de siguri pe forțele lor. 
nu-si mai pot impune cu fer
mitate valoarea în fata adver
sarilor si a... arbitrilor. Soco
tim că acest capitol al pregăti
rii trebuie să fie un obiectiv 
important, pentru cluburi șl 
antrenori, pentru federație.

Cupele europene oferă pen
tru handbalul nostru un mate
rial — de studiu, de lucru — 
prețios. El se impune a fi a- 
nalizat în profunzime deoarece 
în echipele Pe care le-am în- 
tîlnit se găsesc marea majori
tate a componentilor reprezen
tativelor naționale dintr-o serie

de țări cu care vom juca în vi
itoarele competiții oficiale. 
Știm că multe dintre partide 
au fost înregistrate pe video. 
Aceste benzi sînt documente 
de preț. Analiza participării e- 
chipelor Dinamo Si H. C. Mi
naur este importantă si pentru 
a stabili măsura In care jucă
torii din naționala noastră 
si-au respectat sarcinile tacti
ce. pentru a cîntări valoarea si 
perspectivele lor. De aceea so
cotim că după o perioadă de 
cercetare a datelor este nece
sară o discuție cu tehnicienii, 
de bază ai handbalului nostru, 
astfel încît concluziile partici
pării la cupele europene să fo
losească handbalului nostru. 
să-1 asigure premise favorabile 
pentru viitor.

Așadar, episodul cupelor eu
ropene s-a încheiat Chiar dacă 
ne este greu, trebuie să recu
noaștem că deznodămlntul nu 
ne-a fost atît de favorabil cum 
ne așteptam. Am încercat, pe 
cît ne-a fost posibil, să dece
lăm cauzele care au stopat 
drumul echipelor noastre spre 
finale. Ar trebui Insă să ne 
glndim — coroborînd Copen
haga cu Magdeburg si Rostock 
— dacă handbalul nostru, tn 
general, nu si-a diminuat cota 
valorică, dacă ne plan tactic 
nu există unele rămîneri In 
urmă. Aceasta este, desigur, 
treaba responsabililor federali 
si opiniei lor Ii vom acorda 
credit... Atîta timp cît ea nu 
se va afla însă In contradicție 
cu realitatea...

NOUL CAMPIONAT DE POLO
(Urmare din pag. 1)

de disputat turul rV și apoi tur
neul final), să subliniem compor
tarea actualilor campioni. Jucă
torii clubului Dtaamo București, 
care, cu foarte mici excepții, au 
evoluat la un nivel superior, o- 
norlndu-și titlul recucerit In 
toamna trecută. In ultimele par
tide cu Voința șl Rapid, dtaa- 
moviștll — afirma un reputat 
tehnician — au zburdat ea niște 
mașini de formula 1 pe Ungă 
miște motoare, bine rodate, dar 
cu turații infinit mal mid. An
trenorul Iullu Capșa șl-a rulat 
cu mult curaj Întregul lot, odlh- 
nlndu-șl astfel piesele de bază 
pentru tntllnlrlle decisive. Așa a 
ajuns, de pildă, Dinamo ca tn 
meciul de duminică, eu Rapid, 
să realizeze desprinderea de ad
versar eu ajutorul efectiv al ti
nerilor Șerban Popescu, Radu

Mirea, Eugen lonescu șl Dorn 
Clobăniuc. chiar șl numai pen
tru acest lucru, atitudinea cura
joasă a tehnicianului dinamovlst 
merită a fi. relevată.

Voința și Rapid, tn condițiile 
arătate mal sus, nu au putut 
ține pasul cu valoroasa lor ad
versară. Așa cum am mal amin
tit, feroviarii plătesc acum tribut 
unei politici mal vechi, obtuze, 
in ceea ce privește promovarea 
tinerilor Jucători. Voința Insă ar 
ti putut alinia In mod indiscuta
bil un lot mai valoros, cu per
spective sporite, dacă ar fl ur
mat exemplul orădenîlor. Aceș
tia au reușit ca din două echipe 
(Cri.șul șl Progresul) să alcătu
iască o formație de certă per
spectivă, care dacă nu anul aces
ta, dar in mod sigur In cel ur
mători va avea un cuvînt greu 
de spus în campionat. La CluJ- 
Napoca, acest lucru nu a fost po
sibil. Păcat !

CAMPIONATE
ZENO OPRIJESCU PROGRE
SEAZĂ LA 25 DE ANI : 52,30

LA 100 M LIBER - 
NOU RECORD

în bazinul (25 m) hotelului 
Montana din Sinaia & avut Joc 
un concurs de verificare a Îno
tătorilor fruntași. Clteva dintre 
rezultatele înregistrate merită a 
fi subliniate. Astfel, Zeno Opri- 
țescu a parcurs 100 m liber in 
52,30, îmbunătățind recordul na
țional pentru bazin scurt cu 
35 de sutimi. Carmen Bunaciu 
a înotat 100 m spate în 63.93, iar 
Flavius Vișan a cîștigat cursele 
de 200 m și 400 m liber în 1:57,31 
și, respectiv, 4:05,84. De remar
cat revenirea în formă a lui 
Irinel Pănulescu, învingătoare 
— printre altele — și în cursa 
de 200 m bras (nespecifică pen
tru ea) în 2:44,32. Rezultate teh
nice :

Masculin — 100 m ilber : O- 
prițcscu 52,30 — rec ; 200 m li
ber : Vișan 1:57,31, Neagrău 
1:58,16 ; 400 m liber : Vișan
4:06,84 ; 100 m spate : Manda-
che 60,00 ; 200 m spate : Manda- 
che 2:08,90 ; 100 m bras : Szabo 
67,90 ; 200 m bras : Szabo
2:28,10 ; Duea 2:30,10 ; 100 m flu
ture : Lucaciu 58,9 ; 200 m flu
ture : Neagrău 2:08,70 ; 200 m 
mixt : Mi tu :13,63 ; 400 m mixt : 
Uxvteanu 4:47,4 ; _

Feminin — 100 m liber : Pă
nulescu 59,45 ; 200 m liber : Pă
nulescu 2:07,54 ; 400 m liber :
Paraschiv 4:42,14 ; 800 m liber : 
C. Mihăilă 9:39,23 ; 100 m spa
te : Bunaciu 63,93 ; 2000 m spa
te : Bunaciu 2:16,9 ; 100 m bras : 
Hbțescu 1:13,25 ; 200 m bras :
Pănulescu 2:44,32 : Hoțescu
2:46,22 ; Ger ea 2:47,20 ; 200 m 
mixt : Paraschiv 2:23,27 ; Buna- 
<du 2:26,69.
• în acest sezon înotătorii ro

mâni vor mal evolua în zilele 
de 7 și 1 aprilie la concursurile 
Internationale de la Plovdiv și 
Berlin. între 14 șl 16 aprilie, la 
Kecskemet, va avea ioc întflnirea 
internațională dintre selecționa
tele de juniori ale Ungariei șl 
României, tn aceleași rile. Car
men Bunaciu, Mariana Paraschiv 
șl Irinel Pănulescu vor lua star
tul în marele concurs interna
tional de la Londra.

FINIȘ STR1NS ÎN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL STUDENȚESC 

DE ȘAH DIN CAPITALĂ
Turneul international studen

țesc de șah, care se desfășoară 
in Capitală, se apropie de «Ur
sit. Au mai rămas de jucat două 
runee din această întrecere in
teresantă șl inedită, disputată 
lntr-un ritm tineresc, sub sem
nul echilibrului.

Ultimele reuniuni au menținut 
în fruntea Clasamentului pe 
maeștrii români Monel Trata- 
tovici si Parik Ștefanov. Ei au 
reușit fiecare cite 2% puncte din 
4, primul remizînd cu Armaș, 
Ștefanov și Cr. lonescu, dar ob- 
tinînd o foarte prețioasă victo
rie la iugoslavul Gajici, care 
dominase prima parte a con
cursului. Ștefanov, ia rîndul 
său. a remizat cu Szmetan. Ko- 
vacevici si Tratatovici, invingîn- 
du-1 pe Borcz.

în imediata apropiere a lide
rilor se află Cristian lonescu, 
șahistul iugoslav Slobodan Ko
vacevici și Julius Armaș, ulti
mii dcxi aVînd cite o partidă între
ruptă : Kovacevici cu Ciolac iar 
Armaș cu Gajici. Rezultatul ior 
este, firește. foarte important 
pentru configurația primelor 
locuri ale clasamentului care, 
înaintea ultimelor două runde, se 
prezintă astfel :

Tratat o viei și Ștefanov 7% p, 
Cr. lonescu 7 p, Kovacevici și 
Armaș 6% p CI), Pietrusiak 6 p 
(1), Kapostasz 6 p, Ciolac 1‘Ap 
(1), Gajici 5 p (1). Szmetan 5 p, 
Honfi 4% p, Giurumia 3% p (1), 
Cr. lonescu 2% p, Borcz 2 p.

• COMPETIȚII
dărășanu (Rapid Arad) 4 p. (N. 
STRAJAN — coresp.)
• Astăzi are l>oc pe pista sta

dionului Voința din Sibiu etapa 
a m-a a «Cupei FJR.M.* la 
dirt-track. își dispută întiietatea 
alergători din București, Brăila, 
Arad și Sibiu. Primul start se 
va da la ara 15,30.

® Pe un traseu ales la intra
rea din str. Maior Coravu a 
stadionului ^23 August* din Ca
pitală s-a desfășurat duminică 
etapa a m-a a „Cupei speran
țelor* — la îrwaemînare — con
curs rezervat motocicuștilor în
cepători și avansau. întrecerile 
au fost bine organizate de co
misia de specialitate a C.M.E.F.S., 
remareîndu-se cu acest prilej o 
serie de tineri talentațl. Iată 
rezultatele : Începători — 1. Ma
rius Badea (LS.B.) învingător 
pentru a treia oară consecutiv 
cu timpul cel mai bun, 2. Mi
hai Motoi (Automecanica), 3.
Gheorghe Stoicescu (I.C.B.) ; a- 
vansați — 1. Tiberiu Tro? a 
(C. M. București), 2. Emil Iorgu- 
lescu (I.M.G.B.), 3. Mihal Bălan 
(C M. București). (Dumitru VA- 
TAu — coresp.).
CONCURSURI DE SCHI FOND 

LA STIMA DE VALE
în munții Vlădeasa stratul de 

zăpadă se menține destul de 
consistent. Avînd în vedere că 
în calendarul competițional al 
federației oe specialitate mai fi
gurează cite va concursuri im
portante, s-a stabilit ca între
cerile de schi fond, din luna 
aprilie, să se desfășoare la Sd- 
na de Vale, după cum urmea
ză : 7—8 aprilie — .Cupa Trac
torul* ; ii—12 aprilie — «Cupa 
Dinamo* ; 14—15 aprilie — «Cupa 
Gaudeamus* (cu participare in
ternațională, organizată de 
C.S.U. Oradea) și 19—20 aprflle 
— „Cupa F.R.S.B.*
VOINȚA BUCUREȘTI A PRO
MOVAT PE LOCUL 2 IN GN.

DE BASCHET (F)
După meciurile etapei a 20-a a 

Diviziei A 1a baschet feminin, în 
clasamentul competiției s-a pro
dus o modificare vizlnd frunta
șele clasamentului : echipa Vo
ința București (antrenor Marian 
Strugaru), ca urmare & evolu
ției constant bune din returul 
întrecerii, a promovat pe locul 
secund, luînd locul formației U- 
nlversitatea Timișoara, 
tul la zi :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.«.
9. 

16. 
IU. 
IX

Crișul 
Voința Buc. 
Univ. Tim. 
Polit. Buc. 
Rapid 
Mobila 
„U* Cj.-N. 
Votnța Bv. 
Olimpia 
Progresul 
C.S.Ș. “■ 
P.T.T
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RUGBY BUN FĂRĂ ARBITRAJE
Cu fiecare etapă care trece, campionatul de 

rugby se complică... Vom amina însă comentariile 
pînă la finele turului fazei finale, ce va fl consemnat 
duminică. Pînă atunci — o problemă de stringentă 
actualitate...

Arbitrajul — căci despre el este vorba — a deve
nit un subiect prioritar în lumea balonului oval. 
Cauza este limpede : se joacă tot mai mult pe îna
intare, aglomerările sînt extrem de frecvente, se 
comit greșeli și infracțiuni In lanț. Altfel spus, jo
cul devine mereu mai confuz. Rolul arbitrului ca
pătă, într-un asemenea cadru, o greutate aparte 
(mai ales că în rugby ajutoarele sale — judecătorii de 
margine — sînt, prin definiție, simpli marcatori ai 
tușei). Bagajul tehnic șl teoretic modest al multor 
jucători completează imaginea. Iar arbitrajele sînt, 
în general, slabe.

Aceasta este situația, dar ce se poate face ? Am 
sugerat promovarea sportivilor care abandonează 
activitatea și doresc să se apropie de fluier (din 
păcate, foarte puțini). Deziderat împlinit parțial, 
Mihai Gavrici, Paul Soare sau Florin Crăci un eseu 
creîndu-și deja un nume. Alți țineri cu apti
tudini ar putea fl promovați chiar pe prima 
scenă — să-1 numim, spre pildă, pe Șt. Rădulescu. 
Apoi, era de-a dreptul anacronică situația inexis
tenței unor cavaleri ai fluierului de dincolo de 
„granițele*4 Bucureștiulul, în cel mai vechi cam
pionat național în sporturile pe echipe, mal ales 
câ provincia ieșea la rampă, și încă în patru rln-

DE CALITATE NU SE POATE!
1uri ! iată că tn ultima etapă — tntr-o singură 
etapă ! — nu mal puțin de 3 arbitri... nebucureștenl 
au fost încercați în Divizia A. Stoica Manea a con
dus foarte bine la Baia Mare, Gheorghe Luca a primit 
„satisfăcător" tn Parcul copilului, iar Octavian lo
nescu a rămas corigent în Giulești. Pozitivă prin 
esența sa — și ne grăbim să felicităm forul de 
specialitate pentru aceasta — promovarea tn bloc nu 
a dat cele mal bune rezultate. Explicația unul mem
bru al Colegiului central, prof. univ. Alexandru 
Lemneanu : „Nu avem posibilitatea să-i Instruim 
pe candldații la arbitraj din provincie". Iar faptul 
este obiectiv, real, comisiile Județene (cite sînt) eris- 
ttad mai mult pe hîrtie ! Să abandonăm Jdeea î 
Nu, categoric nu !

Nu ne-am propus să epuizăm subiectul — spațiul 
nu ne permite. L-am creionat doar, l-am repus 
ta discuție, eu credința aflării unor REZOLVĂRI 
cît mal grabnice. Pentru că. orice s-ar spune, rugby 
bun fără arbitraje de calitate nu se poate concepe !

Geo RAEȚCHI

MOTOCICLISTII IN PLINA 
ACTIVITATE

© Tradiționala competiție de 
dirt-track, dotată cu trofeul 
.Cupa F.R.M.", a continuat du
minică pe pista stadionului Ra- 
pld-C.F.R. din Arad pe un timp 
nefavorabil. In program au e- 
xistat curse pentru seniori și 
juniori, cel peste 1 000 de spec
tatori asisttad la 27 de manșe. 
Disputele alergătorilor fruntași 
au fost dominate de tlnărul 
Marin Dobre și maestrul spor
tului Ion Bobîtaeanu. iată cla
samentul etapei a n-a : 1. M. 
Dobre (Metalul București)' 15 p, 
2. Ion BobOneanu (I.P.A. Sibiu) 
13 p, 3. Gh. Sora (Metalul Bucu
rești) 11 p. Concursul juniorilor 
s-a încheiat cu următorul cla
sament : l. s. Halagian (Meta
le București) 6 p, 2. V. Avram 
(C. S. Brăila) 4 p, J. A. Mă-

1. STEAUA 6 5 0 1 127- 30 16
2. Știința Petroșani 6 5 0 1 93- 72 16
3. Dinamo 6 4 0 2 96- 65 14
4. Grivița Roșie 6 4 0 2 79- 71 14
5. Forul 6 2 13 59- 37 116. Politehnica lași 6 114 63-119 9
7. Rapid 6 10 5 53-131 8
8. Sportul studențesc 6 10 5 53- 98 8

9. Universitatea Timișoara 6 5 10 55- 6 17
10. St. Baia Mare 6 3 12 42- 17 13
11. Politehnica Cluj-Napooa 6 3 0 3 46- 33 12
12. Rulmentul 6 3 0 3 48- 34 12
13. C.S M. Sibiu 6 3 0 3 41- 45 12
14. C.F.R. Brașov 6 2 0 4 19- 73 10
15. Midia Năvodari 6 2 0 4 30- 42 10
16. Minerul Gura Humorului 6 12 3 20- 51 10

• în meci de verificare pentru C.E. : Lotul de 
juniori — Vulcan București (lidera seriei I din Div. 
B) 28—10.

Grdmoda Stelei și-a adjudecat un balon (al eitelea ?), pe care Munteanu l-a expe
diat lui Suciu. (Fază din meciul Steaua — R.C. Sportul studențesc 23—3).

Foto : Dragoș NEAGU
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AVEM RESURSE DE VALORIFICAT Șl IN P
(Urmare din pag. 1) 

încă la categoriile de juniori — 
dintre care Fl. Gafencu, A. 
Anghel și M. Negrea au îm- 
presionat cel mai mult — ei 
avînd în față încă o bună re
zervă de timp.

Mai pot fi descoperiți cam
pioni și printre cei care abia 
acum pun pentru prima dată 
patinele în picioare. Ne gîn- 
dim la posibilitățile pe care le 
oferă modernul patinoar aco
perit din Galați, unde poate fi 
creată o adevărată pepinieră 
a acestei discipline sportive. E- 
forturilor meritorii ale foru
lui nostru de specialitate, în 
depistarea talentelor și forma
rea cadrelor de noi patina
tori. li se alătură acum un 
foarte prețios aliat.

REZULTATE FINALE. Seniori : 
1. Bogdan Krutii (Tractorul Bra
șov) 94,04 p ; 2. Mircea Ion
(C.S.Ș. 2 București) 92,12 p ; 3. 
Adrian Vasile (IEFS București) 
89,98 p ; 4. Lâviu Ghica (C.S.S. 2 
Buc.) 83,86 p. Senioare : 1. Iri
na Nichiforov 93,58 p ; 2. Gabri
ela Voica 92,04 p ; 3. Cornelia

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACA ASTĂZI, MIINE POA- 

TE CIȘT1GA LA PRONOEXPRES. Do- 
tori<tă numeroaselor cîștiguri în auto
turisme ți importante sume de bani 
pe ©are le furnizează cu regulari
tate, *-------’* '•
atrag _  _____
panți. Șirul marilor succese din acest 
on a .
martie wuiwvț mexunuru,
Mark Horațiv (ambii din București) 
și Dzeabeniuc Vasile (din Rona de 
Sus — Maramureș) au realizat cite 
un cîștig de aproape 35 000 lei fie
care ia categoria a ll-a, pe bilete 
achitate 25% I PARTI Cl Pl ND
TRAGEREA DE MIINE, 4 aprilie 
AVEȚI POSIBILITATEA DE A VA 
MARA Șl DV. PRINTRE MARII CIȘ- 
TIGATORI LA PRONOEXPRES I 
tăzi este ULTIMA ZI in care agen
țiile Loto-Pronosport vă stau Io dis
poziție pentru procurarea biletelor.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 28 MARTIE 1979. 
Cat. 2 : 1 variantă 100% a 35.043 . -----------  — ------leJ .

lei ; 
cat. 
cat. 
cat.

tragerile obișnuite Pronoexpres 
un _ număr sporit de portici-

coiUinuat la tragerea din 21 
a.c., cînd Bulbeș Alexandru,

LA 
1979, 
NU-

As-

lei și 6 variante 25% a 8.761 
cat. 3 : 62,25 variante a 1.407

4 : 87 variante a 1.007 ;
241.25 variante a 363 lei ;
8.503,75 variante a 40 lei ;
272 variante a 200 lei ; cat. 8: 

4.450,50 variante a 40 lei. Report 
cat. 1 : 358.065 lei. Cîștlgul de cat. 
2 jucat pe o variantă 100% a 
fost obținut de participanta Popa 
Maria din Săcele, județul Brașov.

eat.
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< :
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O REUNIUNE REUȘITĂ

6.

(I. R. Nicola e)

event 5, simplu 
: 1. 
rec.

„TRICOLORII- ÎN FINALUL PREGĂTIRIFOR

școlar din Zalau, o unitate spe
cializată pe plan sportiv. Ati 
văzut afișele, graficele, progra
mele întrecerilor și fotomonta
jele din holul micii noastre săli 
de gimnastică 7 Veniti să le 
vedeți...

O urmăm. Aflăm astfel că 
liceul are două echipe de volei, 
că la atletism ocupă locul Intîi 
pe județ, că la tenis de masă 
echipa liceului activează în 
campionatul municipal, iar la 
tenis de cîmp, la gimnastică și 
la pentatlonul școlar lupta pen- 
trul locul I pe municipiu se 
dă Intre acest liceu cu cîteva 
sute de elevi si C.S. jȘcolar. A- 
flăm că s-au construit, 
muncă patriotică, terenuri 
sport, folosind la maximum 
prafata curții...

Ceremonia de la sfîrsit 
săptămînă s-a terminat S-a 
cheiat o festivitate aparent

prin 
de 

sli
de 
în-

_________ r o—
bisnuită. Dar cît de eficace prin 
rezultatele sale, atunci cind 
profesorul de educație fizică si 
conducerea scolii știu să-l ex
ploateze efectele propagandis
tice !

Sever NORAN

VARA LA TIRGOVIȘTE

trecătorii 
bulevardul 
înțelegeau 
Ca aă nu 
categoriile

cerea dar. din păcate, organi
zatorii nu erau la nivelul ce
rințelor. de aceea 
întâmplători de pe 
Castanilor nu prea 
despre ce e vorba, 
mai spunem că la _______
17—19 ani și mai ales peste 19 
ooncurentii au putut fi numă
rați pe degete...

Am plecat spre cartierul Si- 
muleasa — splendid buchet de 
blocuri noi. în culori lumi
noase — la Liceul industrial 
nr. 5. Am străbătut alei cura
te. pe lingă grădinițe cu Cori 
proaspăt răsădite de către e- 
levi. Baza sportivă a scolii do
vedește că aici .Inima cuiva 
bate puternic pentru sport* *.  
Acel cineva este, după cum 
am _ aflat, profesoara Maria 
Chiriță. Ce avea In program 
Pentru această zi î întreceri 
de atletism, handbal, fete si 
băieți, fotbal, si un frumos 
cros al scolii, exemplar organi
zat. Omul sfințește locul 1

• ROMANIA — U.B.S.S. (Ju
niori), MlLNE, LA BACAU. Stadio
nul „23 August" din Bacău va 
găzdui mîi.ne, de la oca 14. me- 
cluS-tur dintre selecționatele de 
juniori ale României sl Uniunii 
Sovietice, din cadrul prelimina
riilor Turneului UJ2F-A. Lotul 
Juniorilor noștri, din care tac 
parte, printre alții. Pavel. Iva
na, Geolgău, Turcu, D. Zamfir, 
se află de simbătă la Bacău. 
Partida va fi condusă de arbi
trul grec Sarklnos Dimitrios, a- 
jutat la linie de G. Dragomlr 
Si V. Roșu.
• TRAGEREA LA SORTI A

OPTIMILOR .CUPEI ROMÂNIEI". 
La 15 mal, pe terenuri neutre, 
se vor disputa jocurile din ca
drul optimilor .Cupei României". 
Tragerea la sorți va avea toc 
in ziua de 12 aprilie (ora 13). la 
scdlui F.R.F. ____
• ETAPA A in-a, A .CUPEI 

PXF.' se dispută — astăzi 
— după următorul pro
gram : olimpia Salu Mare — 
Steaua, politehnica lași — Uni
versitatea Craiova d ABA. Tg. 
Mmeș — CȘ. Tirgovlște. Mectu- 
riie Încep la ore 16,30.
• ETAPELE INTERMEDLARE 

ALE CAMPIONATULUI DE JU
NIORI PROGRAMATE LA ORA 
15. In vacanța de primăvară a 
elevilor se vor disputa două 
etape intermediare în campiona
tul republican de Juniori. Aceste 
etape au fost reprogramate pen
tru zLlele de 5 d 12 aprilie dn 
locul datelor Inițiale, 4 d 11 a- 
prde), de la ora 15.
• DUP Ă CUM NE-A ANUNȚAT 

CONDUCEREA CLUBULUI SPOR
TIV TIRGOVIȘTE, pentru Bpsă 
de interes to pregătire, absențe 
Demotivate de la antrenamente, 
randament dab. Jucătorii leala 
d Stanca au fost suspendați pe 
timp de un an. Dealtfel, portarul 
Stancu lipsește nernodvnt de la 
antrenamente de două aăptămlnL

• Flacăra Moreni conduce co 
15p șl, practic, nu mal poara 
pierde șefia seriei a Vl-a • 
Schimbare de lider tn seria a 
Xll-a : Viitorul Gheorgheni a luai 
locul echipei Carpați Sinaia • 
Dispută interesantă pentru pri
mul loc In seria a IX-a Intre 
Strungul Arad, Bihoreana Har
ghita șl sticla Turda • Scorul 
etapei : Azotul Slobozia — Arru- 
bium Măcin 7—0 • După 14 e- 
tape, o singură echipă fără nici 
o victorie — Oituz Tg. Ocna (se
ria a II-a) • Pandurii Tg. Jiu 
a pierdut cu 1—2 la Băllesti.

SER LA I
A S.A. Câmpulung Moldovenesc 

----- C.S. Botoșani 2—1 (9—1), 
TEPRO lași — Dorna Vatra Dor- 
nei 1—-e (1—0), A vtoțul v—y*- — 
Cristalul Dorohol 2—9 (3—9).
Danubiana Roman — șiretul Bc- 
cecea 3—9 (9—9). Foresta Fălti
ceni — LamlncrX Roman 4—4 
0-4). Metalul Rădăuți — Ntoo- 
Ana Iași 1—9 (1—6). Me-ai Bo
toșani — ZLmbrta Snoenva 1—6 
(0—9). C.F.R. Pașcani — Citirea 
Săveni 3—0 — Unirea fitod ex
clusă din campionat.

Meciul dintre Unirea Săveni — 
Foresta Fălticeni, din etapa a 
Xvm-a. s-a omologat de către 
F.R.F. cu 3—I tn favoarea Fo- 
resteL

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a XIX-a : L C.S.
BOTOȘANI 23 p (46—6), I C.F.R. 
Pașcani 36 p (32—21), 3. Cris
talul Dorohol 23 p (43—27).~ pe 
ultimele : 14 șiretul Bucecea 16 p 
(20-39). 15. TEPRO laM 10 P
(16—31).

SERLA A n-a
DEMAR Mărășești — Letea 

Bacău 0—1 (0—1). Petrctui Moc
nești — Energia Gh. Gheorghlu- 
Dej 0—0, Constructorul Vas
lui — Minerul Comăneșt 0—4. 
Aripile Bacău — Partizanul 
Bacău 4—1 (3—6), Ruimentui Blr- 
lac — Oituz Tg. Ocna 3—0 (1—0). 
C.S.M Borzeștl — IM Piatra 
Neamț 1—0 (1—0), Cetatea Tg
Neamț — Hușana Huși 1—1 
(1—0), Bradul Roznov — Cimen
tul Bicaz 6—0 (2—0).

Pe primele locuri : L LETEA 
BAC AU 30 p (40—U), 2. Energia 
Gh. Gh. Dej 29 p (34—10), 3. Par
tizanul Bacău 26 p (33—19)... pe 
ultimele 15. Cetatea Tg. Neamț 
12 p (16—31), 16. Oituz Tg. Ocna 
S p (12—46).

SERIA A m-a
Unirea IDSMSA Focșani — Pra

hova Ploiești 2—0 (0—0), Petro
listul Boldești — Chimia Buzău
1— 0 (0—0), Petrolul Berea —
Oțelul Galați 3—1 (2—0), Lucea
fărul Adjud — C.S.U. Galați
2— 1 (2—0), Avîntul Urzlcenl —
Dinamo CPL Focșani 1—1 (1—4), 
Ancora Galați — Petrolul Bălcol 
0—0, Foresta Gugești —

La Școala generală nr. 8 am 
găsit, de asemenea. In plină 
desfășurare întreceri de volei 
și fotbal, iar la Liceul indus
trial nr. 4 dispute aprinse In 
cadrul competiției de handbal 
dotată cu ..Cupa Gruia*.  Dar 
nici la aceste ultime unităti 
școlare n-am văzut nici un a- 
fis al ..Daciadei*.  nici o che
mare la întrecerile marii com
petiții. Nu-i de mirare că. In 
afară de competitori. De tere
nurile de sport erau putini cei 
prezenti să asiste la Programul 
acestei duminici sportive. Și 
timpul era atît de frumos L_

Sentimental, J. cornelia. Slm- 
i 24, ordinea 139, ordinea tri- 
i 499. Cursa a n-a : 1. Dirijor 
. Tănase) rec. 1:30,5, L Juve-

Simplu 1,70, ordinea 15, event 
Cursa a III-a : l Huhurez 
Brallovschl) rec. 1:32,2, 2.

3. Melodic. Simplu 2,

2. 1 
piu 
plă 
(G. 
nil 
276. 
(A.
Solitar, ______  ___ w__  __
ordinea 22, event 3, ordinea tri
plă 94. Cursa a IV-a : 1. Orfănica 
(A. Brallovschl) rec. 1:33,3, 2.
Turban. Simplu 5, ordinea 24, 
event 15. simplu ciștigător 59. 
Cursa a V-a : L Honorica (D. 
Toduță) rec 1:31,5. 2. Harțag, 3. 
Santal. Simplu 5. ordinea 16, e- 
vent 48, ordinea triplă 241. Cursa 
a vi-a : 1. Salata (D. Toduță) 
rec 1:32.9. 2. Sfioasa. Simplu 3. 
ordinea ; 1 5. ' ‘
eîșțigător 242. Cursa a VH-a 
Silistraru 7 _ 
1:28,4. 2. Femlna, 3. Ozoraș. Sim
plu 3, ordinea 32, event 11, ordl- 
nea triplă 262. Cursa a VHI-a :
1. Soneria (I. Florea) rec. 1:29.8.
2. Galera, 3. Ostil. Simplu 3, or
dinea 19 event 10, trlpluclștlgă- 
tor 119, ordinea triplă 200. Cursa 
a ix-a : 1. Tîrpu (N. Sandu), 
rec. 1:29,1 2. Jug, 3. Abil. Sim
plu 5, ordinea 13, event 55, ordi
nea triplă 116, Cursa a X-a s 1. 
Rabina (C. lorga) rec. 1:36,2, 2. 
Mintoasa. Simplu 2,50, ordinea 
48. event 36

Gh. ALEXANDRESCU

I AZI, LA PITEȘTI, 0 PARTIDĂ ATRACTIVĂ:
I ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA (echipe olimpice)
IDupă meciul cu echipa de ti

neret a Cehoslovaciei și turneuâ 
din Iugoslavia, din februarie 
(unde a ju>oat cu cunoscutele 

f formații Steaua Roșie Belgrad și 
| Ilajduk Split), la care t-a mai 
■ adăugat, apoi, meciul cu echipa 

franceză F. C. Sochaux, echipa 
Iolimipcă a țării noastre (în noua 

sa alcătuire de sub conducerea 
antrenorilor FL HaJ agian și L 
Mari ca), susține azi o nouă par-

I tidă de verificare, de data a-

ȘTIRI...
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REZULTATELE ETAPEI A XIX-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

ceasta in compania selecționatei 
olimpice a cehoslovaciei, care a 
sosit, ieri, la Pitești. Țlnînd sea
ma de valoarea partenerei, par
tida de azi se anunță a ii cea mai 
dificilă dintre cele ce au avut loc 
plnă acum in cadrul pregătirilor 
pentru Intîlnirea oficială cu Unga
ria (din preliminariile J.O.), de la 
18 aprilie. „Partida cu olimpicii 
cehoslovaci, ne spunea FL Ha- 
lagian, este ultima șl cea mai 
importantă verificare plnă la jo
cul cu Ungaria și dorim ca echi
pa noastră să evolueze la po
tențialul maxim, pentru a putea 
trage concluziile necesare asu
pra formației pe care o vom 
alinia la 18 aprilie*.  Mai mult, 
am spune noi, medul de azi 
este și o revanșă a IntUnirii din 
octombrie anul trecut, cind, la 
Kutna Hova, echipa Cehoslova
ciei a câștigat cu 3—0 (2—0). 
Atund, Insă, dlh actuala noas
tră echipă n-au jucat dedt Spe
riata, Purima, Fl. Nicolae și 
Doru Nicolae. Azi echipa olim
pică a țării noastre va arăta, 
după toate probabilitățile astfel : 
Speriatu (Anuței) — Purima, 
Stancu, Clrstea, Ivan H — Băr- 
bulescu (Fl. Nicolae), Augustin, 
Iovănescu — Fl. Grigore (Stan), 
Radu II, Doru Nicolae. Forma
ția oaspete își menține, In mare, 
formula de ia medul precedent, 
din care nu vor lipsi blnecu- 
noseuții Mraz, Kubec, Licka.

IntUnirea de azi se va disputa 
pe stadionul 1 Mal din Pitești, 
de la ora ÎS (va li transmisă 
in Întregime la T.V.) șl va fl 
condusă de către arbitrul bulgar 
Bogdan Kiurktschiev, ajutat la 
linie de Gh. Manta și L Boșoga 
(din București).

Constantin ALEXE

ECHIPA SPANIEI
(Urmare din pag. 1) 

co Bilbao), Arias (Valencia), 
Felipe (Las Palmas), Marceli
no (Atletico Madrid), Condi 
(Gijon), San Jose (Real Ma
drid) — fundași ; Asensi (CJ. 
Barcelona). Del Bosque (Real 
Madrid). Villar (Athletico Bil
bao), Sanra (Valencia) — mij
locași ; Ruben Cano (Atletico 
Madrid), Carrasco (CJ. Barce
lona), Quini (Gijon), Dani (A- 
thletico Bilbao) — înaintași.

Carpad Nehoiu 2—1 (1—1). Me- 
«aloBport Galați — Olimpia Bm. 
Săra: 2—0 G—0>.

Pe primele locuri : L UNIREA 
FOCȘANI 32 p (42—7), 2. Dina
mo Focșani 39 p (43—9). L Pra
hova Ploiești 26 p (49—15). 4. 
OS.U. Galați 26 p (31—13)_ pe 
ultimele : 14. Petrolul Berea 12 p 
(27—42). 15. Luceafărul Adjud
12 p (13—47), 16. Metaloeport Ga
lați 11 p (15—46)

SERL4 A IV-a
Cimentul Medgidia — Pescăru

șul Tuicea 1—4 G—9). Azorcl 
Slobozia — Arrubium Măcin 7—9 
(2—C), Dacia Unirea Brăila —
I.M.U.  Medgidia 1—1 (0—0). Chlm- 
pex Constanța — Votoța Con- 
atanța 3—1 (2—1). Electrica Coc- 
stanța — Marina Man gali? 4—S 
P—0), Victoria Tăndărei — U- 
ntoea Tricolor Brăila 1—3 (9—1), 
Granitul Babaaag — Tractorul 
Vlzir-u 2—1 (2—i). Unirea Eforie
— Șoimii Cernavodă 1—I (9—6).

Pe primele locuri : L CIMEN
TUL JCEXXHDIA 22 p (33—13). i. 
Uafrea Tricolor BrâSa 37 p («î— 
1». 3L Azotul Stobozia 25 P Kă— 
*4’>. 4- Pescărușul Tuicea 25 p
(41—"O _ pe ultimele : 15. Trac
torul VTriru 11 p (21—43). 16.
Arzubium Măcin t p dă—CD.

SERIA A V-a
T M. București — Visează Bucu

rești 2—4 G—6), Vtoaaria lehbu
— Autcmecadca București 6—3 
(•—I), — s-a tocat ia Stobcxia. 
Unirea Trieotor Buraress. — A- 
tonrratica B-ururesti 5—3 lă—3. 
Luceafărul n București — Vo
ința București 6—4 p—1), Meca
nica Cnă București — F^câra 
roșie București 4—0 G—•). Pe- 
trctul Bobntm — Teft-c -o' 
București 2—0 p—F. Eeetrcnlea 
București — Sirena Bocurestl 
2—9 (1—4). Abaxcul Bar—-eșu
— Celuloza Călăraș: I—3 G—U. 
LCLSI.M. București — Lcceafl- 
rul I București 3—6. — Luceafă
rul s-a retras din camj&onat.

Pe primele locuri : L v x a
S3 P (4S—17), 1 Mecamca fmâ 
30 p (32—14). 3. Celuloza Călărași 
29 p (28—13). 4. Unirea Tricolor 
38 p (32—17)... pe ultimele : 16. 
Victoria Lehliu 10 p 05—49), 17. 
Luceafărul H 9 p (19—54).

SERIA A Vl-a
Elacăra-automecanlca Moreni — 

Petrolul Videle 2—0 (0—0), Me
talul Mija — Constructorul Pi
tești 3—0 (1—0), Dinamo Alexan
dria — Cetatea Tr. Măgurele 2—2 
(1—1), Progresul Pucioasa — 
Chimia Găești 1—0 (0—0), Dada 
Pitești — ROVA Roșiori 2—0 
(1—0), I.O.B. Bals — Progresul 
Corabia 1—0 (1—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Recolta Stoi- 
cănești 3—2 (1—1), Cimentul
Fleni — Răsăritul Caracal 3—0 
(0-0).

(Urmare din pag. 1)

debutez oficial în națională. O 
coincidență fericită ar fixa a- 
cest debut chiar pe stadionul 
echipei mele de club. Voi lup
ta cu mine însumi spre a alun
ga cît mai repede tracul debu
tului. Sper ca spectatorii olteni 
să-i încurajeze în egală măsu
ră pe componenții echipei na
ționale. Miercuri, la Craiova, 
nu vor juca cei de la Univer
sitatea, Steaua, de la F. C. 
Argeș, Dinamo etc., va juca 
„ll“-le României. Sînt sigur că

LUCESCU
el va fi încurajat și purtat 
spre victorie așa cum știu s-o 
facă iubitorii de fotbal eraio- 
veni“. Crișan: „Sînt selecțio
nat pentru a| șaselea meci al 
meu cu Spania. Dacă voi juca, 
sper să nu-mi dezmint speciali
tatea pentru asemenea partide*.  
M. Zamfir: „M-a bucurat

A SOSIT ASEARĂ
La puțin timp după cobo

rârea din avion, Ladislau Kuba- 
la făcea următoarea declara
ție : „Nu mai trebuie să spun 
că ne așteaptă o partidă foar
te grea. Totdeauna meciurile 
România — Spania au fost e- 
chilibrate, viu disputate. In 
privința rezultatului, ee aș pu
tea declara 7 Echipa României 
dorește să eiștige, noi dorim la 
fel să ciștigăm. Să sperăm că 
va fi o întrecere frumoasă*.

Selecționerul spaniol a anun
țat că întregul lot va efectua

Pe primele locuri : 1. FLACÂ- 
RA MORENI 33 p (47—J), 1. 
ROVA Roșiori 33 p (23—16), 1.
Progresul Pucioasa 33 p (33—23) — 
pe ultimele : 15. Electronistul
Cartea <5e Argeș 14 p (13—31), 
M. Ceratea Tr. Măgurele 12 p 
03-34).

SERIA A VH-a
Progresul Bănești — Pandurii 

Tg. Jiu 2—1 (1—1), Gloria Dro- 
beta Tr. Severin — Minerul Me
tru 3—6 (1—0), Lotru Brezoi — 
Metalul Ru.-inari 3—0 G—0), Chi
mistul Rm. VScea — constructo
rul Craiova ■—(. Metalurgistul 
Sada — Unirea Drăgășani
3—9 (3—0). C.F.R. Craiova —
Ifcterul Vulcan 3—1 G—1). Mi
nerul Lupeni — Dicma Orșova 
3—1 (2—0, ConstructarX Tg. Jiu
— Forestierul Biberi 3—a O—1).

Pe primele locuri : L PAS- 
DURU TG. JIU 3 p (»—13). 2. 
GF.R. Craiova 27 p (34—17). 3.
M-,-:' Lupeni 25 p (41—15) — 
pe uriimeie : 15. Unirea Drăgă- 
*azd 14 p <25—36). 16. Forestierul 
Biberi 14 p G3—47).

SERIA A Vm-a
C.F.P, Sunerta — Vulturii tex

tila Lugoj 2—1 (3—0), Gloria Re
șița — Metalul Oțel-a Roșu 4—1 
O—l). Stanța Petroșani — Uni
rea Sînntoolau 3—1 (2—0), Uni
rea Alba Iulia — C.I.L. Blaj 3—1 
0-1). Laminorul Nădrag — U- 
mrea Tocaiaric 2—0 (9—0). Mi
nerul Ora-ria — Minerul Ghelaz 
3-1 0—1). Metalul Hunedoara
— Eecsrcmotor Timiyiara 3—1 
O—O. — s-a tocat la Gura Borza. 
IC3-AL Timișoara — Metalul 
Bocșa 1—1 <»-4).

Pe primele locuri : L VULTU
RII LUGOJ 25 p GS—IT), L U- 
nirea Sfrsră rotau >4 p <36—:F. L 
Știința retroțani 23 p <35—ZT _ 
pe urii-T-eie : M. Meatol Otelu 

» p Oî—S). 15. Metalul
Hunedoara 16 p 04—32). 16.
CJJL Blaj 12 p G4—31).

SEK1A A IX-a
Mtoerui Bihor — Strungul A- 

rad 0—1 (O—I). — s-a jucat la 
Oradea. CAL Cuj-Napoca — Tri
colorul Betas 2—1 (3—0), Mtoe-
rui Sunctriuș — Voința Oradea
2— 0 <1—6). Bihoreana Marghlta
— V.-ctoma meu 3—4 (3—0),
Sticla Arieșul Turda — Recolta 
Salonta 4—4 <3—0). Rapid Arad
— C.FJi. Constructorul Arad
1—1 (0—0), Metalul Aiud — Teh- 
nofrig Cluj-Napoca 1—0 (0—0).
Unirea Dej — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 3—2 G—2).

Meciuri restante : Rapid — 
Arad — Tehnofrig Cluj-Napoca
3— o, C.F.R. constructorul Arad
— Minerul Bihor 3—0.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 27 p (35—10), 2. Bi
horeana Marghita 26 p (33—11),
3. Sticla Turda 25 p (31—12).... 
pe ultimele : 13. Minerul Sun- 

mult selecționarea și la lotul 
A. Sper să nu dezamăgesc*.

„Buletinul de știri" al narti- 
dei România — Spania anun
ță : O Marți, la amiază, echipa 
de specialiști va termina toa
leta gazonului stadionului Cen
tral. • Toate sectoarele stadio
nului Central au fost numero
tate, îneît locurile sînt rezer
vate pe baza acestei numero
tări. • Crainicii de radio și te
leviziune vor beneficia de zece 
cabine excelent amenajate, iar 
ziariștii — de 52 circuite tele
fonice permanente și telexuri 
• La partida de miercuri și-au

DUMITRU 
anunțat, între alții, prezența 
Miijan Miljanici, selecționerul 
echipei Iugoslaviei, și Lakat 
Karoiy, selecționerul’ echipei 
olimpice a Ungariei, care va 
veni la Craiova după intîlnirea 
de la Pitești, dintre echipele 
olimpice ale României și Ceho
slovaciei.

în dimineața de marți (n.n. azi) 
un antrenament pe stadionul 
Central, urmind ca după aceea, 
la conferința de presă, să a- 
nunțe formația de începere a 
jocului. Din cele ce ne-au spus 
confrații spanioli s-ar părea că 
aceasta ar fi următoarea : Ar- 
eonada — San Jose, Alesanco, 
Felipe, Cundi — Villar, Del 
Bosque. Asensi — Dani, Ruben 
Cano, Quini. Să notăm că 
Quini este al doilea în clasa
mentul golgeterilor campiona
tului spaniol, cu 16 goluri mar
cate, secondindu-1 pe austria
cul Krankl de la C.F. Barce
lona.

cuius IS p (15— 29) — 6 victorii. 
14. Recolta Salonta 15 c (14—28)
— 5 victorii. 15. Tehnofrig Cluj- 
Napoca 15 p (11—26). 16. Minend 
Bihor 12 p <19—361.

SERIA A X-a
Silvicultorul Maieru — Some

șul Satu Mare 1—0 (1—0), Hebe 
Sîngeorz Băi — Armătura 
Zalău 0—0. Oașul Negrești — 
Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (2—0),
Bradul Vișeu — Minerul Rodna
4—0 (2—0), Minerul Baia Sprie
— CUPROM Baia Mare 3—0
(3—9), Victoria Cărei — Minerul 
Băita 2—9 (1—0). Rapid Jibou
— Viitorul Gloria Simleu 5—1 
(3—0), Minerul Bba-Seini — Mi
nerul Băiut 2—1 G—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 26 p (37—13),
2. Armătura Zalău 24 p (41—19),
3. Mineral Băita 22 o (29—24) —
pe ultimele : 15. Lăpușul Tg.
IApuș 15 p (27—37), 16. Viito-
rtri Simleu 10 p (29—68).

SERLV A Xl-a
Carpați MIrșa — I.P.A. Sibiu 

3-4 — sibienri nu au avut la 
el legitimațiile. Metalul Sighișoa
ra — Metalul Copșa Mică 3—0 
(0—0). Oonstrucții Sibiu — Mu
reșul Luduș 1—1 G—I). IMIX 
Agnita — Foresta Bistrița 1—0 
(0—0). INTER Sibiu — Autome- 
canica Mediaș 1—1 (0—1), A- 
vtotul Reghin — Sticla Tîmă- 
veni l—0 (0—fl), Chimia Or. Vic
toria — Utilajul Făgăraș 1—0 
O—O). otelul Reghin nu a jucat.

Pe primele locuri : L CAB-
PATI MIRȘA 26 p (33—18), 2.
Metalul Sighișoara 22 p (27—13),
3. Chimia Victoria 21 p (24—18)... 
pe ultimele : 14. Mureșul Luduș
14 p (33—28). 15. I.P.A. Sibiu
13 p 05—24).

SERIA A XH-a
precizia Săcele — Carpați Si

naia 1—0 (1—0). Mobila Măgura 
Codiea — Torpedo Zărneștl 1—1 
G—1). Minerul Bălan — Tracto
rul Miercurea Ciuc 2—0 (0—0),
Progresul Odorhci — Izvorul Tg. 
Secuiesc 5—1 (2—0), Caralmanul
Bușteni — Metrom Brașov 2—0 
(0—0). Viitorul Gheorgheni — 
Minerul Baraolt 2—0 (1—0), Car
pați Brașov — C.S.U. Brașov 
0—0. Avântul Mineciu — IJl.A. 
CLmpina 3—0 — I.R.A. fiind ex
clusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL GHEORGHENI 27 p (35— 
12), 2. Carpați Sinaia 26 p
(29—13). 3. progresul Odorhei
23 p (34—16), 4. Metrom Brașov 
23 p (34—22) ... pe ultimele : 13. 
Precizia Săcele 16 p (15—18), 14. 
C.S.U. Brașov 16 p (15—19). 15. 
Carpați Brașov 16 p (14—27).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.



15-22 aprilie, la București, C. E. de lupte

AUTOMOBIUȘTII - DOUA 
LOCURI I IN „RALIUL 

IUGOSLAVIEI*

au loc

so- 
al 
în

i Așa cum în teatru 
premiere, cărora regizorul si 
actorii le acordă cea mai mare 
atenție. în sport nu e cu ni
mic exagerat să se considere 
că ..olimpiadele", o dată la 4 
ani. reprezintă veritabile Pre
miere. în vederea acestora, an
trenorii îsi verifică cu regu
laritate sportivii de care dis
pun. iar campionatele europene 
de lupte de la București con
stituie pentru specialiștii 
vietici un serios examen 
pregătirii efectuate pină
prezent, ca si un prilei de ve
rificare a formulelor de echi
pă ce urmează a fi aliniate In 
1980. Pentru întrecerile de la 
București două scopuri princi
pale urmăresc antrenorii noș
tri : să obțină cît mal .multe 
medalii si să verifice cit mai 
multi candidați în vederea 
J.O. de anul viilor. Desigur, 
nu-i deloc ușor să faci si una 
*1 alta. în același timp.. Și a- 
ceasta. pentru că în U.R.S.S.

; Luptele greco-romane si libere 
se practică la un nivel ridi
cat. selecția constituind, de re-

■ gulă. o misiune extrem de di
ficilă pentru cei ce o efec
tuează.

Am adresat aceeași întrebare 
antrenorilor principali ai celor 

j. două stiluri de luptă : Ce aș
teptat! de la campionatele eu- 

j ropene de la București ? Iată 
răspunsurile primite :

ȘAMIL HISAMUTDINOV 
(greco-romane) : ..Intenționăm 
să aliniem o echipă puternică. 
Știm bine cît de mult au pro
gresat în ultimii ani. sportivii 
români si ne amintim de suc-

Corespondență din Moscova
cesele De care ei le-au repur
tat la Oslo. Se înțelege câ la 
București gazdele se vor stră
dui să evolueze cît se poate 
mai bine, iar elevii mei vor 
trebui să fie la înălțime. Re
cent. la Minsk, noi am verifi
cat nregătirea tuturor sportivi
lor fruntași si am constatat că. 
din păcate, nu 
forma optimă, 
cauză, unii nu vor 
sarea la București, 
tru care nu m-am 
asupra formulei 
Dintre candidați.
de selecție au. în ordinea cate
goriilor : A. Bojin (Kazan), 
medaliat cu argint la C.E. de 
anul trecut. K. Fatkulin (Tas- 
kent). campionul mondial de la 
Ciudad de Mexico. S. Serikov, 
(Alma Ata). B. Kramarenko 
(Rostov pe Don). A. Aliev 
(Moscova), locul 3 la ultimele 
campionate mondiale, și cam
pionul mondial A. Niftulaev. 
Candidați îndreptățiți la titu
larizare sînt si B. Ceboksarov, 
medaliat cu argint la ultimele 
Jocuri Olimpice de la Montreal 
sl clasat al 3-lea la campiona
tul mondial din Mexic. V. Av- 
dișev (Baku), locul 3 la cam
pionatele mondiale din 1978, 
debutantul N. Inkov. din Ulia
novsk, precum si A. Kolcinskl 
(Kiev), multiplu medaliat al 
marilor competiții internațio
nale".

IURI ȘAHMURADOV (libe
re) : ..La 
vem cîte 
aspiră la 
verificăm. _  _ _ .
luptători binecunoscuti in are-

toti au atins 
Din această 

face depla- 
motiv pen- 
decis încă 

definitive, 
sanse mari

fiecare categorie a- 
2-3 candidați care 

selecție. Dorim să 
la București, atît

Tendințe noi in pregătirea (intașilor europeni

DRUMUL SPRE OLIMPIADĂ
TRECE ACUM PRIN

TIRUL DE LA 10 METRI!
; " Ediția 1970 a Campionatelor eu

ropene pentru arme cu aer com
primat a fost una dintre cele

: mai echilibrate șl mai de succes.
5 Afirmația ișl găsește fundamentul 

ta faptul că, La Graz, au căzut 
două recorduri mondiale : 1*
pușcă 10 m seniori, echipa R.D.G. 
a reușit 1534 p (v.r. : echipa
KE.G„ 1333 p, Ia Copenhaga, In 
1978) șl la pistol 10 m, Uwe Pot- 
teek (R.D.G.) a totalizat 394 p 
(vJ. 5 H. Vollmar, Paris, tn 1976), 
cărora li s-a adăugat și corecta
rea unuia european, de către 
aceeași echipă a U.R.S.S. (1130 p, 
față de v.r. 1148 p, în 1978), la 
pușcă 10 m juniori. Aceste pul
verizări de recorduri mondiale și 
europene demonstrează Interesul 
major acordat de principalele 
forțe existente în tirul mondial 
așa-ziselor „probe reduse". Aceas
ta, în perspectiva introducerii ti
rului de la 10 metri în programul

■ Jocurilor Olimpice, încetând, pro
babil. din 1984. Majoritatea țări
lor eu tir avansat au început 
tacă de pe acum o susținută 
campanie de fortificare, calitati
vă șl cantitativă, a probelor pen
tru arme cu aer comprimat. 
Campionatul național din decem
brie 1978, care a constituit tes
tul principal de selecție pentru 
echipele R.F.G. în vederea „eu
ropenelor" din Austria, a pus 
„probleme4* specialiștilor vest- 
germani prin numărul mare de 
performeri — aproape 15 — care 
s-au impus prin rezultate foarte 
ridicate. Se constată un start 
lansat în probele de la 10 m, 
start a cărui linie de sosire va 
fl. trasată peste 5 ani, tocmai la 
Olimpiada de la Los Angeles. Ia 
virtutea aceleiași idei, progra
mele unor mari competiții re
gionale (Campionatele internațio
nale ale Mexicului, dotate eu tro
feul „Benito Juarez" și „Cupa 
țărilor latine șl Greciei") cu
prind acum șl probe de aer com
primat, pe lîngâ cele olimpice.

Uwe Potteck, noul recordman 
mondial la pistol 10 m nu este 
altul decît campionul olimpic de 
la Montreal, la pistol liber ; en
glezul Malcolm Cooper, noul 
campion european la pușcă 10 m, 
este același cu medaliatul cu ar
gint la proba olimpică de pușcă 
liberă 3 X 40 f de la București, 
din 1978. Mai toți cei care se si
tuează, de obicei, In fruntea cla
samentelor marilor întreceri In
ternaționale de la probe olimpice 
s-au aflat și la ultima ediție a 
„europenelor" de tir redus tu 
primul plan al disputelor. Din 
ce în ce mal mult, marii spe
cialiști a! probelor olimpice de 
glonț au început să considere ar
mele cu aer comprimat nu ca 
probe complementare, de diver
tisment hivemal, ci ca pe un 
mijloc esențial de pregătire In 
vederea Jocurilor Olimpice. Anul 
* început să aibă și pentru tră

gători... 365 de zile de antrena
mente serioase, de eforturi spo
rite, de căutări. Lungile vacanțe 
se comprimă pină La numai cî- 
teva zile, în timpul cărora mij
loacele modeme de recuperare 
au un rol primordial.

Să mai subliniem un aspect, 
reieșit din analiza clasamentelor 
de la Graz. Pe bulgarul Emil 
Iankov, locul T la pușcă 18 m 
seniori, l-a despărțit de Cooper, 
campionul european al probei, 
un singur punct 1 iar primii pa
tru clasați la pușcă juniori *u 
„adunat" același număr de punc
te : 384. Prin urmare, valorile se 
grupează în fruntea clasamente
lor, pe distanța a foarte puțina 
puncte. In aceste condiții, clnd 
barajul poate aduce medalia de 
aur sau... locul 6. nu greșeala 
poate fi determinantă pentru con
figurația finală a clasamente
lor, ci o simplă ezitare ! Nici un 
amănunt tehnic sau tactic nu 
trebuie omis, nici o prevedere 
regulamentară nu trebuie tratată 
cu ușurință, orice potentă psihică 
trebuie activată în favoarea re
zultatului. Celebrul Uwe Potteck 
a folosit la maximum timpul 
permis de regulament care se 
ridică pină la 90 de minute pen
tru proba de pistol 10 m : el 
a terminat întrecerea în 83 de 
minute si 30 de secunde....

Sperăm ca toate aceste con
cluzii și altele, desprinse de spe
cialiștii noștri prezenți la Graz, 
să constituie subiecte de medita
ție pentru antrenorii și trăgăto
rii români și să conducă spre 
depistarea unor r.ol metode șl 
mijloace de antrenament pentru 
ca tirul nostru să fie bine repre
zentat la viitoarele Jocuri Olim
pice.

Radu TiMOFTE

BOX > ta Indianopoiis s-au des
fășurat finalele competiției pentru 
amatori ..Mănușa de aur". In finala 
categoriei grea, Marvis Frazier (16 
ani, fiul fostului campion al lumii 
Joe Frazier) a obținut victoria la 
puncte In fața lui Philip Brown, in 
urma acestui succes fiind selecționat 
in lotul olimpic al S.U.A. pentru 
J.O. Printre ceilalți învingători : San
doval (cat. semimuscă). Coffee (cat.- 
muscă) și Johnny Bumphus (cat. se- 
miușoară).

CICLISM a ..Marele premiu An- 
naba", disputat pe șoselele Algeriei, 
a revenit rutierului polonez Ryszard 
Szurkowski, care o purtat tricoul gal
ben din prima pină tn ultima etapă.

HANDBAL a In meci retur pentru 
semifinalele C.C.E. (masculin), Hon- 
ved Budapesta a întrecut cu 27—24 
(13—13) formația vest-germană Gross
wallstadt. Aceasta din urmă, învin
gătoare tn primul joc cu 18-9, se 
califică pentru finală, în care va in- 
trtnl pe Empor Rostock (R. D. Ger-

SOSLAN ANDIEV
na internațională, cît si debu
tant!. Este așteptată, desigur, 
cu interes evoluția lui S. An- 
diev, de 4 ori campion mon
dial. ca si cea a sportivilor P. 
Pinighin. P. Marta, S. Belogla
zov, I. Mate. O. Alekseev ea 
st a altor luptători puternici 
din Uniunea Sovietică".

ALEKSANDR KOLESNIKOV

PRIMII OASPEȚI

SPORTIVII ITALIENI

Primii oaspeți, sosiți în tara 
noastră în vederea participării 
la apropiatele campionate eu
ropene, sînt luptătorii italieni 
de la stilul greco-romane. Este 
vorba de următorii 
Vicenzo Macnza 
seppe Callabiano 
tonio Caltabiano 
menico Giufrida .
ciano Marotto (74 kg). Ernesto 
Razîno si Mauro Dall Alpi 
(82 kg). Remo Riciardelli (100 
kg). Antonio Lapenna. Ei sînt 
însoțiți de antrenorul Frances
co Scuderi.

Cu putină vreme înainte de 
începerea întrecerilor, urmează 
să sosească la București si luptătorul Giuseppe Vitucci. con
curent la categoria 90 kg.

(48
(52
(57 

(62

sportivi : 
kg).
kg).
kg).

kg).

Giu- 
An- 
Do- 

Feli-

Cea de a 13-a ediție a „Ra
liului Iugoslaviei" — contind si 
ca etapă în Campionatul bal
canic de raliuri — pe o distan
ță de 1463 km (17 probe spe
ciale. 29 controale orare) a 
fost terminat doar de 44 echi
paje din cele 101 care au luat 
startul. Locul I a revenit e- 
chipajulul cehoslovac Vaclav 
Blahna 
130 RS), 
(doar o 
liu al ------ ---- — , ----------bulgar I. Ciubnkov — N. Mla- 

O 
avut 
care 

clasa
Petre

— Jiri Modol (Skoda 
iar în Raliul balcanic 
parte din întregul „Ra- 
Iugoslaviei") cuplului

de nov (Renault 5 Alpine), 
frumoasă comportare au 
două echipaje românești, 
au ocupat locurile I la 
1 300 : Ștefan Iancovici — 
Vezeanu (grupa I — nemodifi- 
cate) si Uie Olteanu — Ovidîu 
Scobai (Grupa a n-a — modi
ficate) pe Dacia 1 300.

VIORICA IL1E, LIDERA 
IN TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BYDGOSZCZ

TInăra maestră româncă 
Viorica Hie a obtinut a treia 
victorie consecutivă în tur
neul international feminîn de 
șah de la Bydgoszcz, eistigînd 
partida din runda a 5-a cu iu- 
cătoarea poloneză Elzbieta 
Soznowska.

Alte rezultate : Annet 
chel _____
remiză | Margarite Vreeken_— 
Eugenia 
Karakas
1—0 | Tereza Stadler — Hanna 
Jagodzinska 1—0. '

în clasament, pe primul loc 
a trecut Viorica Uie (Româ
nia). cu 3,5 puncte, urmată de 
Nina Gurieli, 
(ambele U.R.S.S.) 
(Ungaria) — cîte

★
între 24 aprilie 

localitatea Nyer* 
(Franța), se va desfășura un 
turneu international feminin la 
care a fost invitată si sahista 
româncă Ligia Jicman.

★
în turneul international de 

șah de la Lone Pine (Califor
nia). după 6 runde conduce iu
goslavul Dragutin Șahovici eu 
5 puncte, urmat de Sosonko 
(Olanda) șl Liberson (Israel) cu 
cîte 4,5 puncte. Marele maes
tru Florin Gheorghiu, care a 
întrerupt in poziție complicată 
cu americanul Kaplan, se află 
pe locul 4 cu 4 puncte (1). 
Principalul favorit al turneului, 
marele maestru V. Korcinoi. a

Mit-
Margareta Teodorescu

Ghindă 1—0 ■ Eva
- Elzbieta Kowalska

Nana Ioseliani 
si Rita Kasz 
3 puncte (1).

si 2 mai, in 
Ies Palmier»

PESTE HOTARE
suferit a doua înfrîngere con
secutivă. pierzînd în runda a 
6-a la W. Lombardy.

BRONZ PENTRU 
SABRER11 NOȘTRI

Competiția internațională de 
sabie pe echipe ..Trofeul celor 
șapte națiuni", desfășurat la 
Hanovra. a fost cîștigată de se
lecționata U.R.S.S.. care a to
talizat 7 victorii. Pe locurile 
următoare s-au clasat Polonia 
— 6 v. România — 5 v, R. F. 
Germania — 4 v. Franța — 3 
v. Italia — 2 v. Bulgaria — 1 v 
si R. F. Germania (B) — 0 v.

ÎNTRECERI DE PENTATLON 
MODERN

Campionatele internaționala 
de pentatlon modern ale Fran
ței au început la Paris cu pro
ba de călărie. în care victoria 
a revenit lui Kanczal (Unga
ria) — 1100, urmat cu același 
punctaj de Beckman (R. F. 
Germania). Pe locurile urmă
toare, cu cîte 1070 puncte, s-au 
clasat șapte concurenti. prin
tre care si sportivii români 
Cezar Răducanu si Dumitru 
Spîrlea. In clasamentul pe e- 
chipe. R. F. Germania, cu 3 200 
D. este urmată de România si 
Ungaria (B) — cîte 3 180 n. Un
garia (A) — 3110 p. Franța — 
3072 p. Italia — 3 070 p.

VOLEIBALISTELE LA 
„CUPA SAVARIA"

Intre 4 și 8 aprilie, la 
Szombathely (Ungaria) se des
fășoară un puternic turneu in
ternational la care iau parte 
8 echipe reprezentative de re
cunoscută valoare, printre care 
si cea a României. Este vorba 
de tradiționalul „Turneu Sava- 
ria". organizat de cîtiva ani la 
fiecare început de sezon inter
national. Echipa tării noastre, 
care a plecat ieri spre Szom
bathely. este repartizată în se
ria a Il-a. alături de cele ale 
U.R.S.S.. Ungariei și Iugo
slaviei. în prima serie : Cuba, 
campioana mondială. Bulgaria, 
R. P. D. Coreeană si Canada.

PLANIFICAREA PĂRINTEASCA
Pentru cuplul Irina Rodnina-Aleksandr Zarțev, multiplu medaliat 

european, mondial șl olimpic m întrecerile de patinaj artistic, acest 
an a adus pe lume pe micul Sa șa. Pentru rivali tăi, Tai Babilonia 
>1 Randy Gardner, 1979 a adus prima lor medalie de aur in com
petiția supremă, desfășurată la Viena fci absența campionilor ediției 
precedente, de la Ottawa. Să fi fost, deci, perechea americană doar 
beneficiara unei conjuncturi favorabile ?

Destinul sportiv al celor doi patinator! de peste Ocean a foet
decis cu doisprezece ani in urmă, ci nd doi vechi prieteni, Mr. Ba
bilonia, detectiv la poliția din Hollywood, fl Mr. Gardner, export
Juridic în aceeași localitate, au hotărit ca Toi șl Randy, copiii lor,
$â devină... campioni olimpici, in 1980 I „Pactul mutual* a început 
să prindă viață trei ani mai tîrziu, cind cei doi copii s-au alăturat 
In pregătirea pe gheață. Tal avînd a tund 9 ani, iar Randy 11, an
trenorul lor fiind, la Los Angeles, englezul John Nicks, fost campion 
mondial (alături de sora sa, Jane) in anul 1953. La J.O. ’76, de la 
Innsbruck, a fost atins primul obiectiv, clasarea printre primele șase 
perechi (locul 5). Anul trecut, la GM. de la Ottawa, tînărul cuplu 
american a urcat prima dată pe podium (medaliile de brom), pen
tru ca recent, la „mondialele" de la Viena, Tai Babilonia — eleva 
(18 ani) de la High School din Santa Mcnloa — șl Randy Gardner 

— studentul (20 ani) de la Southern California University — să mai 
urce două trepte (și ce trepte I), pentru a ajunge în vîrful piramidei.

Cum vede de acolo perechea laureată anul ce-o desparte de. o- 
blecfivul nr. 1 
cu ani șl ani 
noi n-am atins 
preparăm două 
Șl ce crede o _ ____  __ ___ ___________
câ la Lake Placid, anul viitor, perechea sovietică tșl va păstra su
perioritatea tehnică, dar Babilonia—Gardner pot apărea mult mal 
seducători decît adversarii lor grație concepției lor mal moderne".

Concepție gîndită și planificata cu rigoare științifică și... părin
tească, de peste un deceniu I

Paul SLĂVESCU

al carierei sale sportive, așa cum a fost el stabilit 
în urmă ? Purtător de cuvînt, ...studentul: „Cred că 
încă nivelul tehnic al perechii Rodnina—Zaițev, dar 
noi sărituri triple pentru viitorul program olimpic*, 
arbitră neutră, Therăse Maisel (Franța) î „Probabil

TELEX
mană), * Finala competiției 
la re feminin* fio vor disputa 
mațill* Spartak Kiev (22-14

simb 
fcx- 

__ r___ _ __ __ , OH 
Eintracht Minden) și Vases Budapesta 
(19—13 cu S. C. Lei prig).

HOCHEI a în med amical, k> 
Stockholm : U.R.S.S. — Suedia 7—5 
(1—1, 3—3, 3—1). Cîte două goluri au 
înscria Mihailov șl, respectiv. Naes- 
lund. a 1° orașele poloneze Katowice 
șl Tîchy a continuat C.E. pentru ju
niori (grupa A) î U.R.S.S. — R. F. 
Germania 12—1 : Finlanda — Italia 
28—0 ; Cehoslovacia — Polonia 3-0 ; 
Suedia — Elveția 6—2. în cele două 
grupe preliminare, conduc echipele 
Cehoslovaciei șl U.R.S.S., cu cite 4 
puncte.

NATAȚIE a în ultima z! a tur
neului de polo de la Ciudad de Me
xico s-ou înregistrat rezultatele :

R. F.

S.UA — Iugoslavia 7—6 ; Mexic (A) 
— Canada 3—3 ; Cuba — Brazilia 
7—2 ; Austria — Mexic (B) 14—2.
Clasament final : 1. S.U.A. ; 2.
Cuba : 3. Australia ; 4. Iugoslavia.

PATINAJ • Proba individuală fe
minină din cadrul C.M. de patinaj 
artistic pentru juniori, desfășurate la 
Augsburg, a fost cîștigată de ame
ricanca Elaine Zaiak, cu 172,46 p.

TENIS * In finala turneului de ia 
Stuttgart, Woftek Fibak l-a învins 
cu 6—2, 3-6, 6-2. 6—4 p. Guillermo 
Vilas. . Turneul do la Milano a 
fost clțtigat de John McEnroe, în
vingător cu 6—4, 6—3 în finala cu 
John Alexander. . La Carlsbad 
(California), Chrrs Evert a întrecut-o 
în finală cu 3—6, 6—3, 6—1 pe Dianne 
Fromholtz.

VOLEI * In ultimul meci a! tur
neului întreprins în U.R.S.S., repre
zentativa feminină a Cubei a jucat 
la Sverdlovsk cu selecționata sovie
tică, în fața căreia a cîștlgot cu 
scorul de 3—2 (—3, 7, —6, 13, 8).

CAMPIONATE 
DE FOTBAL
BULGARIA (et a 24-a): Levsld 

Spartak — Lokomotiv Plovdiv 
3—0, Sllven — Ț.S.K.A. Scptern- 
vrisko Zname Sofia 2—2, Trakla 
Plovdiv — Haskovo 5—0, Akade- 
mlk Sofia — Beroe Stara Zagora 
1—0, Cemo Mare Vama — Ma
rek Stanke Dimitrov 3—2. Cerno- 
moret Burgas — Plrin Blagoev- 
grad 1—L Spartak — Lokomotiv 
Sofia 0—1, Slavia Sofia — Botev 
Vrața 3—1.

UNGABIA (et. a 23-a) : Ferenc- 
varos — Dlosgyor 1—1, Vasas Iszo
— Raba Eto 0—2, Haladas — Du- 
naujvaros 0—L Salgotarjan — 
Honved 0—L Vasas — Csepel 
0—0. Bekescsaba — Tatabanya 

1—1, Ujpest Dozsa — Pees 2—0, Vi
deoton — M.T.K. 3—1. Zalaeger-

. szeg — Flore 3—I. In clasament, 
pe primele locuri : ujpest Dozsa
— Mp, Ferencvaros — 3a p, 
Honved — Jlp.

POLONIA (et. a 20-a) : Akra 
Gdynia — Zagleble Sosnowiee 
0—0, Lech Poznan — Pogon 
Szczecin 0—0, Legla Varșovia — 
Polonia Bytom 2—0, Odra Opola
— Slask Wroclaw 0—1, Ruch 
Chorzow — L.K.S. Lodz 6—0, 
Stal Mlelec — Wisla Cracovia 2— 
Szomblerkl Bytom — Gwardla 
Varșovia 1—0, Lodz — G.K.S. 
Katowice 3—0. tn clasament : L 
Ruch — 28 p, 2. Legla - Mp.

OLANDA (et. a 22-a) : F. C. 
Utrecht — M.V.V. Maastricht 0—0, 
Roda Kerkrade — Haarlem 2—li 
Feyenoord Rotterdam — Go 
Ahead Deventer 5—0, F. C. Velno 
—Ajax Amsterdam 1—3, Vltessa
— P.S.V. Eindhoven 2—2. Twente 
Enschede — F.C. den Haag 5—2. 
Clasament : 1. Roda — M p. L 
Ajax — îl (un joc mal puțin), 
3. P.S.V. — 28 p (două meciuri 
mal puțin disputate).

GRECIA (et. a 26-a) : A.E.K.
— Apollon 3—1, Panathinailcos — 
Kavala 2—1, Olymplakos Pireu
— Arts 2—0. PAOK — Ethnikos 
5—0, Heraklis — Panioni-os 0—0, 
Kastoria — Larissa 1—0. Aegaleo
— Panahalkl 1—0. Clasament s 
1. Olymplakos — 42 p, î. A.E.K.
— 41 p, 3. Arls — 41 p.

• în preliminariile „Turneului 
U.E.F.A." pentru juniori, iugosla
via — Cipru 1—0 (0—0), la Poza- 
revac șl R. D. Germană — Bul
garia 1—1 (0—0), la Weissenfels.

O COMISIE A F.I.F.A. VA VIZITA 
SPANIA

Vor fi, totuți, 24 da echipe f

MADRID, 2 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor corespondentului 
sportiv al agenției France Presse. 
există șanse ca viitorul campio
nat mondial de fotbal ce va avea 
loc in Spania In anul 1&82 să se 
dispute într-o nouă formulă — 
cu 24 de echipe participante la 
turneul final. La 22 aprilie o co
misie a F.I.F.A. va vizita cele W 
orașe candidate la găzduirea me
ciurilor din grupe. Iar la 18 mal 
la Zttrlch Comisia executivă a 
forului fotbalistic mondial se va 
pronunța asupra modificării ac
tualului sistem de desfășurare a 
Cupei mondiale.
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