
„Daclada" lnlr-o puternica

Întreprindere din Tg. Mureș

„CU TOJII, CA ÎNTR-0 
MARE FAMILIE, MUNCIM, 

FACEM SPORE, TRĂIM DIN PLIN 
BUCURIA Vlflll“

Trecînd peste formele obiș
nuite de ilustrare a activității 
sportive (calendar competițio- 
nal, foi de concurs, dări de 
seamă etc.), tovarășii de la 
„Electromureș", întreprindere 
industrială de anvergură din 
municipiul Tg. Mureș, ne-au 
oferit o frumoasă surpriză : 
întregul proces de cuprindere 
în sport a miilor de anga
jați — femei și bărbați — care 
muncesc aici ne-a fost pre
zentat, pe cît de convingător, 
pe atît de ingenios, prin inter
mediul peliculei, un film de 
metraj mediu. O jumătate de 
oră banda de celuloid s-a 
derulat fără întrerupere pe 
un fond muzical alert, tine
resc, reactualizînd principalele 
momente ale acțiunilor spor
tive inițiate în cadrul „Da- 
ciadei", marea competiție spor
tivă națională bucurîndu-se și 
aici, ca pretutindeni în țară, 
de un interes deosebit. Ingă- 
duiți-ne înainte de toate să 
adresăm felicitări realizatorilor 
acestui film sinteză, ing. Ion 
Munteanu și operatorul Ștefan 
Nemeș, doi oameni inimoși, 
foarte receptivi la ideea de 
mișcare (cum s-a și văzut) și 
pe care, dealtfel, nu o dată 
i-am întîlnit pe terenurile de 
sport ale întreprinderii.

însăși ideea filmului trebuie 
subliniată: „Prin sport ne men
ținem sănătatea, ne sporim 
capacitatea de muncă”. Fără 
nici un echivoc, toate imagi
nile „vorbesc» despre străda
niile celor de la „Electromu
reș" de a găsi cele mai directe 
modalități pentru a împlini 
un asemenea obiectiv. Tocmai 
despre acestea ne-am propus 
dealtfel să relatăm in rîndu- 
rile de față.

Directorul întreprinderii, ing. 
Ion Oltean, om în general 
greu de abordat (este și ex
plicabil, ne-a mărturisit fără 
ocol : „Pentru un conducător 
de întreprindere, cel mai im
portant lucru este să se afle 
permanent în miezul proble
melor, acolo unde se realizează 
clipă de clipă producția...**) 
și-a rostuit astfel treburile, 
îneît să se poată afla în preaj
ma noastră, să ne pună în cu
noștință cu realitățile de la 
„Electromureș". N-a fost, pe 
cît ne-am dat seama, un gest 
de curtoazie. „Avem în colec
tivul de conducere al între
prinderii — cum ținea să ne 
spună comunistul Gheorghe 
Scridon, secretarul comitetului 
de partid, oameni care au în
țeles semnificația practicării 
exercițiului fizic de către în
treaga masă de angajați, ca 
și perspectiva ca cei mai do
tați pentru sport să parcurgă 
o etapă superioară, să urce pe
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IINTJȘUl ILIE CODiîEANU 
VICTORIOS IN MEXIC
CIUDAD DE MEXICO, 3 (A- 

garpres). — In prima zi a 
concursului International de 
tir de la Ciudad de Mexico, 
țintașui român Ilie Codreanu 
a obținut o frumoasă victorie 
In proba de pușcă cu aer 
comprimat — 10 m, pe care 
a ctștlgat-o cu un total de 
381 puncte.

ASTĂZI, LA CRAIOVA, PE STADIONUL CENTRAL, LA ORA 16

ROMÂNIA—SPANIA ÎN C E. DE FOTBAL

SAMES

JUCĂTORII

(Continuare in pag. 2-3)
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LUNG (1)

M. ZAMFIR (2) SAMEȘ (4) I

DUMITRU (10) ROMÎLA (8)

LUCESCU (7) D. GEORGESCU (9)

DINU (5) LUCUȚĂ (3)

BOLONI (6)

MARCU

Arbitri : M. Van Langenhove, J. C. Jourquin, A. De 
va începe la oca 16

OUI NI (9)

ASENSI (10)

SAN JOSE (4)

(11)

CU

Blieck (Belgia), 
și va fi transmisă, In întregime, 

de radio și televiziune.
de posturile

Partida 
noastre

RUBEN CANO (11)

DEL BOSQUE (8)

ALESANCO (5) FELIPE (3)

ARCONADA (1)

NOȘTRI AȘTEAPTĂ
MPORTANTĂ ÎNTÎLNIRE

CRAIOVA, J (prin telefon). 
Ziua meciului cu echipa Spaniei 
găsește lotul reprezentativ gata 
de a aborda dificila Întrecere. 
„Ne-am bucurat, la Craiova, de 
excelente condiții de antrenament, 
de cazare și masa — ținea să 
sublinieze Ștefan covaci, vicepre
ședinte al F.R.F., coordonatorul 
pregătirilor. Am dori foarte mult 
ca partida retur cu echipa Spa
niei să ducă la egalarea bilanțu
lui nostru dc victorii in ultimele 
două competiții oficiale în raport 
cu acela al formației antrenate de 
Kubaia. Acum, situația este de 
2—1 în favoarea partenerilor noș
tri de întrecere. Vrem să reali
zăm un Joc de avint, dar prin 
acțiuni bine orientate tactic. Tre
buie să jucăm cu maximă aten
ție și clarviziune, ținind scana 
de elasticitatea echipei spaniole. 
O mare Importanță va avea ran
damentul liniei noastre a doua. 
Am toată convingerea că ea va 
îndeplini misiunea ce-i revine. 
In zilele petrecute la Craiova am 
fost înconjurați cu multă simpa
tie și căldură de miile de pasio
nați al sportului din acest oraș- 
recordman al pasiunii pentru 
fotbal. Sint sigur că el vor fi tn 
tot timpul meciului al 12-lea ju
cător al formației noastre, tațele- 
gînd că miercuri echipa inimilor 
lor se numește echipa națională*. 
Antrenorul Constantin Cernă- 
ianu a ținut să adauge : „Cred 
că proba făcută tn meciul cu e-

Pe cind alfi IIie Năstase ?

„SĂPTĂMlNA TENISULUI 
PENTRU COPII1'

chipa Greciei a conținut multe 
element© pozitive. Ne străduim 
să le amplificăm In meciul cu e- 
chipa Spaniei. Aș mai vrea să 
adaug că programarea intilnlril 
la Craiova a fost determinată in 
cea mal mare măsură de marea 
dragoste a publicului local pen
tru fotbal. Cred de aceea că el 
va susține intens echipa naționa
lă, lăsind la o parte orice prefe
rințe pentru un Jucător sau al
tul-.

„Tricolorii“ au făcut, marți di
mineață, un ultim antrenament 
pe Stadionul tineretului. Ploaia 
care a început să cadă de luni 
la amiază continuă și la ora cind 
telefonăm, impunind menajarea 
gazonului de pe stadionul Cen
tral. A fost o „repetiție" axată 
pe exersarea unor scheme tactice, 
pe corijarea plasamentului defen
sivei. în paralel, in ultimele zile, 
s-au accentuat discuțiile privind 
planul de joc al echipei noastre 
și particularitățile adversarilor. 
Selecționații și-au studiat cu mi
nuțiozitate adversarii direcțl. Sa
me?, de pildă, ne mărturisea : 
„Cred că-1 voi avea in grijă pe 
Rubcn Cano, li cunosc bine jo
cul, axn mai jucat împotriva lud. 
Sper să reușesc să-1 anihilez*. 
Tot despre caracteristicile jucă
torilor spanioli ne-a vorbit șl 
Dinu : „Trebuie să fim foarte 
a.enți la manevrele in care Linia 
mediană spaniolă va juca un rol 
esențial. Vom lupta cu toată e- 
nergia pentru ca primi întrecere 
oficială de la Craiova să repre
zinte o victorie a culorilor națio
nale. Iar generosul său public 
să ne poarte și pe noi spre suc
ces, așa cum o face de atâtea ori 
cu Universitatea-.

Iubitorii fotbalului craiovean 
sint și ei gata de start. Unul dintre 
aceștia, foarte cunoscutul maes
tru emerit al sportului ion Oblc- 
menco, declara : „Miercuri voi 
fl unul dintre cei ce vor încuraja 
din toată inima pe tricolori. 
Chem la o susținută „ofensivă

Eftimie IONESCU

DANI (7)

VILLAR (6)

MARCELLINO (2)

SPANIA ALESANCO

HAI, TRICOLORII!
40 000 de oameni vor scanda aii cu înfocare 
cel mai drag cuvint învățat de la mamele noastre:

ROMÂNIA!
A sosit ziua mult așteptată a revanșei.
Pe drumul calificărilor fotbalului românesc din ultimii ani 

— calificări in campionatul european, apoi în cel mondial, 
acum din nou in întrecerea europeană — același adversar 
scos din urnă de mina hazardului : echipa Spaniei, lntllni- 
rile fotbalistice romăno-spaniole — gindiți-vi și la serialul 
Real-SeviUa-Espanol- Atletico-Valencia-Barcelona, din cu
pele europene — au ajuns, prin voia sorților, o adevărată 
tradiție.

Verigă nouă în lanțul contactelor fotbalistice ale celor 
două țări, partida de azi. de la Craiova, are un puternic ele
ment de noutate : meciul se joacă în zona cea mai fierbin
te. intr-o zonă incandescentă a fotbalului românesc — așa 
cum e Neapole. la italieni —. acolo unde s-au strîns. la ora 
cind citiți aceste rinduri. mii de suporteri din Dolj, Olt, 
Gorj, VUcea si Mehedinți. Unii au plecat de cu seara tre
cută din Corabia ți Calafat, din Caracal si Băilești. din Slă- 
tioara. Mateești si din Peștișani. au plecat strigind pe dru
mul Craiovei ..Hai. România !“

li vom revedea pe toti. după-amiază. inimă uriașă cu 
40 000 de piepturi.

Ii vom auzi pe toți, după-amiază, scandind cu înfocare cel 
mai drag cuvint învățat de la mamele noastre : „ROMA
NIA".

Am auzit și am văzut mulțimile din alte părți ale lumii 
incurajindu-si frenetic echipa favorită : „Allez. France 
-Ar-gen-ti-na". strigăt cintat in silabe. ..England, England!" 
etc., entuziasmul încurajărilor stirnindu-r.e respectul și ad
mirația. S'.ntem convinși ci azi. pe „Centralul" craiovean, 
fotbaliștii spanioli vor înțelege și ei cit foc există — mamă, 
mamă ! — și in singele spectatorilor români.

Șîntem. de asemenea, convinși ci echipa noastră se va 
prăvăli azi ca Oltul cel năvalnic spre poarta lui Arconada.

A sosit mult așteptata zi a revanșei cu echipa Spaniei.
Spre deosebire de fotbaliștii iberici, echipa României are 

o singură variantă, varianta victoriei! Ea poate și trebuie 
să-și deschidă azi prima ușă (a doua va fi cea de la Bel
grad) pe calea calificării in campionatul european.

Această performantă stă pe deplin în puterile jucătorilor 
noștri, in care avem încredere și cărora le dorim, din ini
mă. succes.

Hai. România !
Marius POPESCUSezonul tenisistic în aer li

ber va debuta anul acesta in
tr-un mod original, cu o ac
țiune specială dedicată copii
lor. La această inițiativă în
deamnă și instalarea primăve
rii. și o împrejurare cu totul 
deosebită : Anul internațional 
al copilului, ceea ce sporește 
semnificația evenimentului.

Potrivit nrogramului întoc
mit de Federația Română de 
Tenis. în perioada 4—15 apri
lie, în întreaga țară, se va des
fășura „Săpiămina tenisului 
pentru copii". Acțiunea urmă
rește — încă din .această pri
mă etapă, căreia îi vor urma 
altele în iunie și iulie — să 
dea mai multă eficacitate ope
rațiilor de atragere a copiilor 
în activitatea secțiilor de tenis, 
eliminînd factorul întîmplare 
și așezînd pe baze științific 
obiective momentele de se
lecție. și inițiere. Iată de ce 
aprecierea aptitudinilor pentru 
tenis, în cadrul acestei acțiuni, 
se va face pe temeiul indicați
ilor cuprinse în lucrările ..Se

lecția pentru sportul de per
formantă» și ..Tenis — teoria 
și orientarea metodică uni
tară".

Acțiunea privește cu precă
dere copiii începători, dar con
comitent se impune intensifi
carea momentelor de pregăti
re. ca și a stimulatoarelor 
concursuri de casă sau locale 
destinate copiilor de la 10 la 
14 ani.

Firește că succesul întregii 
acțiuni este condiționat și de o 
eficace campanie propa
gandistică în favoarea te
nisului pentru copii. Orice 
club, orice bază de tenis tre
buie să folosească acele tradi
ționale mijloace de populariza
re care să vorbească cel mai 
convingător unui foarte tînăr 
candidat la activitatea sporti
vă. Nu în ultimul rînd se aș
teaptă din partea antrenorilor 
vizite în școli și prin cartiere
le orașelor, pentru depistarea 
elementelor talentate pentru 
tenis. Poate că în acest fel se 
vor afla alți Ilie Năstase I

(Continuare in pag. 2-3)

Ploaia de ieri. nu a reușit să alunge buna dispoziție « „tricolorilor"...
Foto : Dragoș NEAGU



REDACTORII NOȘTRI PREZENȚI LA ÎNTRECERILE „DACIADEI" CI^E-I MOTOCICLISTUL DIN

PREMIERE LA CABINA?
Față de „Crosul pionierilor “ 

și „Crosul tineretului44, care 
urmau să sc desfășoare, dumi
nică dimineața, pe Stadionul 
central din Giurgiu, organele și 
organizațiile cu atribuții in do
meniul sportului din municipiu 
au reacționat contradictoriu. A- 
jutat — destul de palid — de 
prea puțini colegi, profesorul 

Banu a salvat reputația

Giurgiu, a 
generale șl... 

Întrecerile 
fără să fie 

„start" și

ședințele C.M.E.F.S. 
dat cîteva indicații i

...Pista a găzduit 
categoriilor mici 
marcată eu linii de _____
„sosire". Nici un anunț, nici un 
afiș, nici un steguleț n-au a- 
nunțat și marcat, cit de cit, eve
nimentul (ceea ce nu înseamnă 
că am fi. adepti al festivismu- 
lui) ;

București: DIN NDU
Staoionul tineretului din Ca

pitală. Ambianță festivă, așa 
cum trebuie să fie in fiecare zi 
a „Dadadei". Pe terenurile de 
volei, handbal, baschet rugby 
se întrec numeroși tineri ; 
gazonul terenului central - 
monstrații de scrimă, box, judo 
oferite de sportivii de * 
Triumf. Dar, atenția 
este îndreptată spre 
din etapa, municipală 
sulul pionierilor" și

DESPRE CONTINUITATE

in lipsă de podium, la

Nu, nu e un coneurs-ghicitoare. E festivitatea de premiere la 
categoriile de alergători mici...

breslei sale, alergînd asiduu in 
toate direcțiile pentru a face, de 
unul singur, treaba altor 30 de 
cadre didactice 
devenite subit 
virșiți ; Vasile 
cu problemele _ . . __
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei din Comitetul 
municipal al U.T.C., s-a agitat 
și eL însă mal mult pentru ca
tegoriile mid, întrucât nid un 
tânăr șl nici o tînără din aso
ciațiile sportive sindicale 
Giurgiu n-a fost prezent la 
treceri ; In schimb, Tudor 
bigan, șeful secției sport 
Consiliul municipal al sindica
telor, nu s-a agitat deloc, în- 
trucît... n-a venit la stadkxn. 
Noavînd pe cine să coordoneze 
Alexandru Pană, prim-vicepre-

de specialitate, 
spectatori oesă- 

Roșu, instructor 
de sport sl pre-

din 
în- 

Re- 
dln

categoriile mici, premierea s-a 
făcut undeva in tribună, in ttaip 
ce la categoriile mari (la care 

exclusivitate 
decernarea 

mutată ceva 
sub tribună, 

Drept urmare,

au participat in 
militari in termen), 
diplomelor a fost 
mal ia adăpost, _ 
într-o cabină. __ ______
o dată venlți la stadion, cele 
ctteva sute de pionieri șl elevi 
de 15—16 ani s-au văzut nevolțl 
să alerge la o competiție deloc 
pregătită și nicidecum organiza
tă, așa cum bine s-ar fi cuve
nit, pentru a le fi de un real 
folos.

Adică pentru al convinge — 
cum e normal — că e spre fo
losul lor să vină cit mal des pe 
un stadion.

Radu T1MOFTE

îa C.S.Ș. 
generală 
disputele 
a „Cro- 

____ __ ________ . „Crosului 
tineretului44. Iși încearcă șansele 
de calificare în 
primii clasați în 
au avut loc pe 
însă o afirmație 
vor... dezminți ! 
însă, să-i notăm _ _ . _
primelor categorii : Camelia 
nu, Mihai Dedu ($c. gen. 
Marla Busuioc (Șc. gen. 
Elena Bratu, Valentin Stroe 
2), Vasilica Sînpetreanu 
ind. 6), Șerban Marian 
lnd. Electronica).

Și, astfel, ajungem la categoria 
„peste 19 ani“. Notăm, mai ta
tii, cîteva declarații Ileana FUip 
— câștigătoarea probei : „Eu sînt 
studentă în anul in la I.E.F.S., 
cu specializare atletism. Acesta 
este al doilea cros la care par
ticip, după cel de la tector. La 
noi, în institut, probele susținu
te pentru normele de control au 
contat și ca fază de masă* (!) ; 
Elena Dragu (I.A.G.S.C. — sec
tor construcții), situată pe locul 
secund : „Eu am mai participat 
anul trecut la un cros, acum
fiind la al doilea* (!!). Deci,
direct în finala pe municipiu 1 
Ce s-o fi intim plat cu celelalte 
faze ? Mai complicat a fost la 
băieți. Mișu Rolea, Învingătorul, 
lucrează ia 
telor, car 
dent (fără 
a concur f.t 
(oare când 
la faza de 
Chițulescu, __ _ _______ ____ _
s-a gîndit mult pînă să ne spună 
unde lucrează, hotărîndu-se, ta 
cele din urmă, că este... militar, 
dar cel care scriau diplomele 
«u trecut la rubrica „de la* — 
Sectorul 2 ; Nelu Coroianu nu 
este nici măcar student la fără 
frecvență la I.E.F.S. el urmînd 
deocamdată doar cursurile de 
pregătire pentru admitere, dar 
cei de aici au considerat că tre
buie *ă concureze pentru... 
IJE.F.S., deși el ne-a declarat ea 
loc de muncă I.B.C.C. Jilava (șl 
ei a participat la etapele de 
masă la I.E.F.S. T î). Refcrin- 
du-se la oefie două cazuri, re-

etapa pe tară 
întrecerile care 
sectoare. Iată 
pe care unii o 

Pînă atunci, 
pe câștigătorii 

- JLa- 
190), 
87), 

(Lie. 
(Lie. 
(Lie.

Departamental 
pentru că este __
frecventă) la I.E.F.S. 
pentru acest institut 

și unde a luat porte 
masă ?) ; Constantin 
clasat pe locul doi,

cul- 
stu-

CU TOȚII, CA INTR-O MARE FAMILIE
(Urmare din pag. 1)

treptele performanței. Faptul 
că însăși conducerea întreprin
derii _ participă la activitatea 
sportivă de masă, jucind bas
chet, tenis de masă, volei, 
este un stimulent pentru toa
tă lumea, un îndemn de a nu 
•coli terenul sau sala de 
aport'*.

înțelegem de aici, din aceas
tă strînsă colaborare, întregul 
sens al mișcării sportive de 
ta „Electromureș", frumoasele 
realizări consemnate de 
Să reținem cîteva, de 
rință.

In aproape toate secțiile 
sectoarele de muncă gimnas
tica în producție este... la ea 
acasă. Am întîlnit-o în aproa
pe toate secțiile sau mai exact 
peste tot acolo unde este po
sibil, adică la benzi de mon
taj. mașini de calcul, conduc
tori, electrocalorice. Sute de 
angajați, în fiecare schimb, 
participă la această activitate, 
se bucură de foloasele ei. In 
același timp, se află la ordi
nea zilei acțiunile turistice de 
masă, drumețiile ți excursiile. 
Frecvența lor ? Săptămînală. 
Aceasta vrea să însemne ie-

film. 
ref?-

siri colective In zonele de »- 
jrement din vecinătatea muni
cipiului Tg. Mureț — pe pla
toul împădurit al Carneștilor, 
pe valea Nirajului, sau mai 
îndepărtate, la Gurghlu, Lacul 
Roțu, Sovata etc., prilej cu 
care angajații — ți adesea fa
miliile lor — iau parte ta în
treceri sportive ad-hoc 
cursuri de orientare 
curajoși chiar de 
volei, șah, mmifotbal ș.a. Din 
inițiativa organizației de tine
ret, cîteva competiții organi
zate pe ateliere, sectoare ți 
secții au o desfășurare conti
nuă, neîntreruptă. Este vorba, 
de cele inițiate la fotbal, țah, 
tenis de masă ți popice. O 
notă oarecum inedită a acestei 
ample și cotidiene activități 
sportive de masă : lingă miile 
de femei și bărbați, angajați 
ai întreprinderii, se află și cea 
mai mare parte a elevilor de 
la grupul școlar, viitori mun
citori și tehnicieni aid, la 
„Electromureș". Este 0 moda
litate binevenită, cum remar
ca și președintele asociației 
sportive, Ștefan ErOss, „de a 
apropia ți mai mult pe cei 
care fac practică ta noi de 
viitoarele lor locuri de mun-

că. Dacă vreți, o dublă inte
grare, ți In producție, și tn 
sport".

S-ar fi cuvenit să tusținem 
toate cele văzute prin mijlo
cirea filmului sau a activită
ților sportive de masă ta care 
am fost martori, cu cîteva nu
me de pasionați ai sportului. 
Pentru a nu nemulțumi pe 
careva, ar trebui să prezen
tăm o listă fără sfțrșit. Nu 
vom proceda așa. Vom opera, 
In schimb, cu alte nume, ale 
unor angajați care prin spor
tul de masă au ajuns la cel 
de performanță : lăcătușul Die 
Hosu, campion european de 
juniori la popice, inginerul 
Iuliu Bice, tot popicar, din 
echipa României, vicecampioa- 
nă mondială, lăcătușii Liviu 
Pop și Ion Elisei, fruntași în
tre boxeri pe municipiu ți 
județ, laborantul Iosif Schuler, 
candidat de maestru la țah, 
lăcătușii Gheorghe MQller ți 
Arpad Zsolt, alpiniști de ca
tegoria I.

Am părăsit acest colectiv 
păstrind vii în memorie cu
vintele secretarului de partid: 
„Cu toții, ca intr-o mare fa
milie, muncim, facem sport, 
trăim din plin bucuria vieții".

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA HOCHEI
Azi și mîine, jocuri la București, Galați și Miercurea Ciuc

Interesantele confruntăriDupă ________ __________
oferite de grupa B a Campio
natului '—......................................
Galați. _ . _____ ,___  _ ___
bitorii acestui sport să-și îndrep
te atenția spre întrecerile inter
ne, dintre care cea mai impor
tantă, la sfîrsltul căreia vom 
cunoaște echipa campioană a 
tării, se reia astăzi. Este vorba 
de campionatul Diviziei A, pri
ma serie valorică, la care iau 
parte cele mai bune 6 echipe de 
hochei din țara noastră. între
cerea are cîteva „dueluri- de 
mare atracție, primul fiind cel 
dintre Dinamo (actualul lider 
al clasamentului) și steaua (de
ținătoarea titlului), ambele e- 
chipe împărțindu-șl tn ultimii 
10 ani laurii de campioană. Este, 
de asemenea, foarte interesant 
de urmărit duelul dintre S. C. 
Miercurea ciuc (nrin tradiție, a 
treia echină în ierarhia valorică 
a tării noastre) și Dunărea Ga
lați, o formație tînără sl am
bițioasă, cane acum va avea șl 
avantajul disputării ’ ' ‘ ‘
eurilor ce i-au mai 
ren propriu.

tată programul __________
duble confruntări de azi șl mîi
ne : A.S.E. SPORTUL STUDEN
ȚESC — DINAMO (la Bucu
rești, azi, ora 18,30 ; miine, ora

Mondial de hochei de la 
a sosit momentul ca iu-

17) ; UNIREA SF. GHEORGHE — 
STEAUA (la Miercurea Clue) ; 
DUNĂREA — S.C, MIERCUREA 
CIUC (la Galați).

restulul 
rămas pe

celor

1o- 
te-

trei

prezentanțil institutului au căutat 
să ne convingă că nu are im
portanță pentru cine concurează...

Nu negăm valoarea pregătirii 
cancurenților, faptul că ei și-au 
apărat cu ardoare șansele. Dim
potrivă ! îi felicităm. Dar mo
dul cum au ajuns In finala pe 
municipiu (subliniem acest lu
cru) ilustrează o treabă de mtn- 
tuială, de care nu el stat “* 
novați- Poate că o analiză 
fond ar scoate la iveală șl 
aspecte vlzînd slaba muncă 
pusă de cei care trebuiau 
răspundă de buna organizare a 
acestor întreceri, de la faza de 
masă până la cea pe municipiu. 
Mai aies că unfi. au încercat să 
ne convingă că nid n-a fost 
vorba de etapa municipală a 
„Crosului tineretului*, d de... 
un simplu cros ta cadrul „Da- 
ciadei“ ! Așa să fi fost T

Emanuel FĂNTANEANU

vi
de 

alte 
de-
Bă

Se știe că reuniunile moto- 
dcliste au mare priză la pu
blic. Pentru cursele de moto- 
cros, mii ăe tineri și virstnici 
se deplasează în afara locali
tăților, instalîndu-se pe mar
ginea pantelor '* 
urcând la punctele 
Înalte ale traseelor 
avea o privire de 
ansamblu asupra 
întrecerilor. Alături 
de spectatorii avi
zați, vin pentru prima oară la 
moto cros și numeroși privitori 
atrași de spectacolul oferit de 
așii curajului și tndemînării.

Numai că iubitorii sportu
lui cu motor au, din păcate, 
•tm necaz, neputînd să-1 dis
tingă — în goana motocicle
telor — pe principalii anima
tori ai curselor. Despre 
este vorba ? De regulă, 
niorii și participanții la 
sa de tineret, precum și 
niorii mid sau cei mari 
startul în comun, făcindu-se 
în final clasamente separate.

abrupte sau 
cele mal 
pentru a

întrucât n 
grame cu] 
siștUor și| 
ooncurs, d 
bui să se] 
staleze 
radioamplij 
soarele ca 
nice situai

ee
cla-
Ju- 
iau

putut curd 
■gătorilor 
loc adverj 
semnalul 
resort ar 
chiar prin 
gare a tra 
obligația d 
asigura ui 
mare a paj 
ceea ce ai 
dolală, la 
larizare al 
tor.

Tr<
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In sezonul intern de curind închei

VOLEIUL MASCULIN-PE O TREAPTA SU
DAR RESURSELE SALE II DAU DREPTUL LA NOI SAL1

De bună seamă, pasionați! voleiului, care au ur
mărit eu consecvență jocurile turneului final al 
campionatului masculin, au avut mai multe motive 
de satisfacție dedt de insatisfacție oferite de frun
tașele primei divizii. Dbnamo a trecut din nou in 
fruntea ierarhiei interne, adăugind la triumful in 
„Cupa cupelor" (cfștigată in februarie la Roeselare) 
titlul de campioană a țărM. Două succese argumen
tate oonvlngător prin creșterea valorică evidentă a 
echipei lui George Eremla șl Wiliam Schreiber. Și 
adversara sa principală. Steaua, a marcat un pro
gres față de anul trecut — eind clștiga campiona
tul I —, dar in actuala cursă a rămas cu un pas 
in urmă față de Dinamo, care a fost avantajată 
de o echipă mal stabilă șl mal bine sudată, in 
mulți ani de lucru Împreună, precum șl de expe
riența, de maturitatea și superioritatea tehnică a 
componenților sextetului de bază. Locul secund ocu
pat de Steaua este rezultatul randamentului osci
lant al echipei, dar poate șl al neînchegăril celui 
mal competitiv sextet, In funcție de forma șl ca
pacitatea telmico-tactică și psihică a jucătorilor 
(Chifu și Ionescu, de pildă, erau departe de forma 
sportivă optimă, in timp ee Duduciuc ar fi meritat 
— »1 a dovedit-o in derbyul cu Dinam o — un loc 
printre titulari I).

O surpriză plăcută au oferit celelalte participante 
la turneul final : Explorări Baia Mare și Tractorul 
Brașov, care, chiar dacă n-au ciștlgat nici un meci 
Împotriva fruntașelor, au etalat o pregătire bună.

în balanța satisfacțiilor după turneul final, o 
pondere Însemnată o are afirmarea mal multor ju
cători care au fost notați pentru iotul național lăr
git

Printre ridicători, Oros, Stores șl Băla? s-au do
vedit șl cu acest prilej buni „constructori de joc", 
cum se exprima antrenorul emerit Nlcolae Sotir, in 
timp ce A. ion (Jucător de mare travaliu) șl Dudu-

Concluzii după
RUTIERII NOȘTRI
Competiția internațională „Cupa 

F. R. Ciclismdesfășurată timp 
de 8 zile pe meleaguri dobro
gene, a reprezentat o frumoasă 
reușită a acestei discipline. După 
ce în ziua de debut a alergării 
am înregistrat o participare re
cord CIOC concurențî). pe par
cursul întrecerilor ne-am putut 
da seama șl ne-a bucurat faptul 
că sportivii români s-au prezen
tat în concurs eu mult mai bine 
pregătiți dedt s-au dovedit a fl 
m aceeași perioadă ta anii tre
cu țl. Cu tot vîntuî puternic care 
le-a făcut băiețdor zile negre în 
toate cele 8 etape ale competi
ției, majoritatea l-au înfruntat 
bârbătește, pedaltnd cu o vigoare 
care a impresionat plăcut. Așa 
se explică sosirea în bloc din 
prima etapă, în care la sprintul 
final s-au lansat în bătălia pen
tru întiletate 101 concurenți.

La dinamizarea recent încheia
tei ediții a „Cupei F.R.C.* au 
contribuit, bineînțeles, țl cicliștii 
oaspeți. Alergătorii bulgari, ce
hoslovaci șl polonezi, în mod 
special^ s-au dovedit rutieri re-

E

ULTIMA ETAPA IN DIVIZIA B DE VOLEI
In campionatul Diviziei B de 

void s-au desfășurat partidele 
ultimei etape. Iată rezultatele ;

MASCULIN :------
Oțelul Or. dr. Petru Groza 3—0, 
Motorul Bala
Alba lulia 3—1, Petrolul Ploiești

C.P.L.

Mare

Arad

Voința

CAMPIONATE • COMPETIȚII

Clasamentul 
partide :
1.
2.
3.
4.
5.

Dinamo Buc.
Steaua
S.C. M. Ciuc

Înaintea •oestor

26
26
2S

Unirea Sf. Gh. ÎS
Dunărea Gl. 2$

6. A.S.E. Sp. st. 26

24
22
13

9

2
4

12
U

0
0
1
1

8 1 17
• 1 23

nt- si
223- S3 
1*3-132

M-170
ÎOO-ICO
70-270

<8
44
27
U
17
1

— Relonul Săvlnești. 3—0. SARO 
Tîrgoviște — Rapid 1—3, steaua 
II București — Electra 0—3, „7 
Noiembrie" Sibiu — Calculato
rul Buc. 3—3, Progresul Buc. — 
PECO Ploiești 2—3, Progresul 
Brâlla — Metalul Suceava 1—3, 
Dinamo Brăila — Farul Constan
ța 3—0, Constructorul Brăila —

PESTE 200 DE HALTEROFILI JUNIORI LUPTĂ PENTRU 
TITLURILE DE CAMPIONI

C.F.R. Buc. 3—0, Metalul Hune
doara — Didactica Zalău 3—0.

FEMININ : Olimpia Oradea — 
Constructorul Arad 3—0, Prahova 
Ploiești — Ceahlăul P. Neamț 
3—1, Spartac Buc. — Confecția 
Buc 3—1, I.T.B. — Voința Buc. 
2—3, Universitatea Buc. — Da
cia Pitești 3—1, C.S.Ș. Suceava
— Penicilina H Iași 3-a, C.P.B.
— GJ.G.C.L. Brașov »—3 (nepre- 
zentare), Metalotehnlca Tg. Mu
reș — C.S. Zalău 3—0, Calculato
rul Buc. — Flacăra roșie Buc. 
1—3, Voința Miercurea Ciuc — 
Corvtnul Deva 3—0.

(Corespondenți : Gh. Lazăr, N. 
Străjel, V. Săsăranu, A. Cristea, 
M. Avanu, N. ștefan, I. lonescu, 
Tr. Enache, O. Gutu, N. Matees- 
cu, I. Timuc, I. Mîndrescu, A. 
Szabo, C. Toader, Al. Jllău, 
Pașcanu).

v.

„CUPA F.R.M.- 
LA DIRT-TRACK

Etapa a ni-a a „Cupei F.R.M* 
la dirt-track, care urma să se 
desfășoare marți după-amiază pe 
pista stadionului Voința din Si
biu, a fost anulată din cauza 
timpului nefavorabil. Următoarea 
etapă a competiției va avea loc 
marți 10 aprilie pe stadionul 
„Metalul44 din Capitală.

De joi, pînă duminică, se vor 
desfășura, la Constanța, campio
natele naționale Individuale de 
haltere pentru juniori (copil, ju
niori mici și mari), la care vor 
lua startul peste 200 de tineri din 
28 de asociații și cluburi sportive.

întrecerile din Sala sporturilor 
vor constitui un bun prilej de 
verificare a componenților lotu-

lui republican, care se pregătesc 
tn vederea campionatelor mon
diale și europene de la Debre
țin (16—24 iulie). Sint vizați ta- 
lentațil Ion Bălaș (Steaua) la 
cat. cocoș, Eugen Chivu (A.S.A. 
Tg. Mureș) și Ion Ture (C.S.M. 
Chij-Napoca) Ia cat. ușoară, 
Vasile Roșu (Chimpex Constanța) 

la cat. pană.

ciuc (încă demn de lotul rd 
reală utilitate in sistemul 4-1 
realizat salturi calitative. J 
Dumănoiu, Tutovan, Arbuzov 
marca, in primul rînd, imprel 
Gunter Enescu, apoi de Maca 
Păușescu, Hinda (ambii jul 
Vrincuț, Juhasz șl mal tinăd 
țări au fost — după părerea] 
nișca. Zamfir, Corcheș șl .4(41 
posibilități șl calități oare~I 
nească la „votul de incredera

Tot printre satisfacții puted 
progrese in Jocul de apăra rd 
In general eficacitatea (cel dl 
toritar tntîletatea) ; dublajul I 
de cele mai multe ori promj 
anticipație ; a crescut sigurad 
zițil fixe In linia a doua. îl 
important, voleiul nostru mal 
cut unele completări : sporid 
rare, Îmbunătățirea execuțiile] 
La recepția serviciului. Intre 1 
(constatată — in mal mare 
sură — la finalistele campioni 
șl-a pus amprenta pe randard 
țlile echipelor pe parcursul J 
primă cauză siguranța sau n| 
în anumite momente. în aci 
că voleibaliștii noștri șl ana 
facă mal multe eforturi. Flid 
voleiul masculin s-a ridicat 
treaptă valorică superioară, d 
că mal are de urcat noi tr| 
afirmare Internațională. Și r|

competiția internațională ..Cupa
PREGĂTIRE BUNA LA ÎNCEPU

dutabill. Aceștia nu numai că au 
răspuns prompt deselor atacuri 
ale cicliștilor români (de astă 
dată surprinzător de bătăloșl) 
dar, la rindul lor, s-au lansat 
in sprinturi care alertau carava
na. Bulgarii M. Tanev șl M. Ma- 
rinov, cehoslovacii B. Konecny 
șl J. Bartoisil, polonezii M. Kluj 
ți R. Serafin, ca și ciclistul un
gur F. Burger (toți aceștia, după 
cum ne-au declarat antrenorii lor, 
au mari șanse de a fi selecționați 
pentru „Cursa Păcii") s-au dove
dit de forțe sensibil egale cu ru
tierii noștri V. Teodor, C. Ctrjă, 
M. Romașcanu, V. Marin, V. Die, 
C. Nicolae șl alții, cu care și-au 
împărțit, dealtfel, victoriile de 
etapă. Șl ■ trebuie reținut faptul 
că fiecare din cele 8 etape ale 
competiției a avut alt eîștigător, 
iar timp de 5 zile clasamentul 
general pe puncte a prezentat 
mereu alt ljder.

O FEREASTRĂ DESCHISĂ 
MARILOR ciȘTIGURI ,

PRONOEXPRES
Dm S APtiU 1979

Față de 
ria finală 
apărut ca I 
tul aparte, 
ciclistului 
licitări. De| 
șl pe Mai 
rul celei ri 
de contrat! 
pe Cornel I 
Ploiești, al 
s-a decerni 
Me de brol 
clasamentd

Este de 
in generali 
se pregătq 
Cil", Să jj 
antrenc^ț 
bronz cuc] 
Mlrcea Ri 
Păcii" oblii

Ghi

Se atribuie î
• AUTOTURI3
• ClȘTlGURI

50.000, îs.ood
• EXCURSII I

R.P. BULG-ă 
R.P. POLOh 
Se efectuea 

faze, cu un 1 
Biletele del 

clpă la toatj 
TIMA ZI PI 
REA BILETE 
aprilie. MAI I 
JUCATE — 1 
SE DE A Vj 
TRE MARII 
tragerea ex<^ 
EXPRES din I

LOTO - PRONOSPORT I
CONTINUA MARILE CIȘTIGURI 

LA TRAGERILE LOTO
Prezenta cu regularitate a ma

rilor cîștiguri la tragerile obiș
nuite Loto a fost confirmată din 
nou la tragerea din 23 martie, 
care a adus participantului Mir
cea Sasu din Iași satisfacția ds- 
tigului maxim la categoria I, 
respectiv un AUTOTURISM «Da
cia 1300“, obtinut pe un bilet 
achitat 100% ; la aceeași tra
gere, premiile de categoria a Il-a 
au avut, de asemenea, o valoa
re unitară considerabilă, ridieîn- 
du-se la frumoasa sumă de 25.453 
Iei fiecare. Așadar, succese no
tabile pe care le puteti realiza 
Si dv. 1a tragerea de vineri 6 
aprilie, bineînțeles cu condiția 

de a participa.

cîștigur: 
PRONOSP<

Category 
riantă 25% 
1300“ ; Cat 
3 variante 
variante 29 
ria 3 (11 ! 
a 1.272 lei.

REPORT 
lei.

Autoturi 
venit part 
DRIEȘ din 
ține și o 
celelalte c



| AZI, LA CRAIOVA, ROMÂNIA-SPANIA
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rogramată în prelimi- 
nariile Campionatului 
european de fotbal, a 
șasea întîlnire România 

— Spania din ultimii patru ani 
se anunță la fel de strînsă și 
de pasionantă ca si toate cele
lalte. Pe stadionul Central din 
Craiova se vor afla astăzi fată 
in fată două echipe dominate 
de internaționali cu o bogată 
experiență, așa cum sînt. în 
tabăra noastră. Lucescu, Dinu. 
Dumitru, Dudu Georgescu, Sa- 
meș și alții, așa cum sînt. în 
tabăra spaniolă, un Asensi, Vi
llar. Ruben Cano și nu numai 
ei. Ambele echipe au. în egală 
măsură, cîteva noutăti. fie 
că ele se numesc Lung sau 
Marcu (debutanti într-o parti
dă cu Spania), fie că se nu
mește San Jose, nume mai 
recent într-o echipă care.

MECIUL Nr. 304
Azi, pe frumosul stadion ..Central" din Craiova, reprezenta

tiva României se aliniază pentru a 304-a oară in cariera ei 
șl pentru a 8-a oară alături de selecționata Spaniei.

Prima partidă, disputată In urmă cu aproape 17 ani. la Ma
drid, s-a Încheiat, după cum se știe, eu victoria oaspeților noș
tri de azi : 6—0. Meciul următor a devenit — după un jcc en- 
tuziasmant — fotbaliștilor români, care au Învins cu 3—1, scorul 
puțind ti mult mai mare. A urmat o pauză de aproape 11 ani. 
La 17 aprilie 1975, tot la Madrid — și de atunci aproape an de 
an — fotbaliștii celor două țări s-au intilnit din nou. De data asta 
rezultatul a.fost egal : 1—1. In celelalte 4 partide : 2—1 (16 no
iembrie 1975, la București), 1—0 (16 aprilie 1977, la București). 
0—2 (26 octombrie 1B77, la Madrid) și 0—1 (15 noiembrie 1973, 
la Valencia), toate disputate ta preliminariile C.M. sau C.E.

In ultimele cinci partide România — Spania, antrenorii Va
lentin Stănescu și ștefan Covaci, care au condus, pe rind. re
prezentativa noastră, au rulat 26 de Jucători. Doar trei Jucători 
nu au lipsit de la nici una din cele 5 partide : „liderul" lor este 
Dtidu Georgescu, prezent In toate cinei, fiind folosit în toate 
cele 450 de minute. H urmează Iordănescu (353 de minute) șl 
Crișan (333). Cu 4 meciuri — doar Săunăreanu □ (360). iar eu 
3 meciuri un grup de 6 Jucători : Cheran, Dumitru, vigu, B&- 
lănl (fiecare eu 270 minute). Same^TbtT) și Bălăci (167). Din 
cei 28, 12 Jucători (N. Răducanu. Dumitru, D. Georgescu, Crișan, 
Lucescu, Lucuță, Dinu, Sameș, Boloni, Romiiă Ii. M. Zamfir *1 
Ștefănescu) stat prezer.țl șl ta lotul pentru meciul de azL

Dar lată pe cei 16 fotbaliști care vor da azi examen pe sta
dionul „Central" : Lung (Univ. Craiova) 22 ani, 1 selecție, N. 
Răducanu (Steaua) 33 — SI, PORTARI ; M. Zamfir (T. C. Argeș) 
24 — 6, Sameș (Steaua) Ti — 25, Dinu (Dlnaroo) 30—67. Ște
fănescu (Univ. Craiova) 22 — *, I.ucuța (Dinamo) 24 — 1 FUN
DAȘI ; Dumitru (Steaua) 29 — 55, Boloni (A.S.A. Tg. Mureș) 
26 — 31, RomUă H (Politehnica lași) 28 — 17, M. Răducanu 
(Steaua) 24 — debutant, MIJLOCAȘI ; Lucescu (Corvinul) 33 —
— 69, Crișan (Univ. Craiova) 24 — 28, Cămătaru (Univ. Cra
iova) 20 — 2, Dudu Georgescu (Dinamo) 26 — 38, Marcu (Univ. 
Craiova) 29 — 18, ATACANTI. După cum se vede, decanul nu
mărului de selecții este Lucescu. Cu meciul de azi, el va nu
măra 70 de selecții ta echipa națională.

Socotim interesant sâ arătăm. în încheierea rtadurilor noas
tre, ultimele rezultate Internaționale ale celor două echipe șl 
formațiile lor :

ROMANIA — GRECIA 3—6 (21 martie, ia București) : Ltmg
— TUlhol (mta. 46 B. Grigore), Dinu, Sameș, Vigu — Dumitru, 
BOlSni, Bălăci (mta. 75 Bomilă U) — Lucescu, D. Georgescu, 
Marcu.

CEHOSLOVACIA — spania 1—0 (14 marile, la Bratislava) : 
Arconada (Urruticoechea) - — Marcelino, Alesanco, Mlgueli 
(Felipe), Cundl — San Jose, VUlar, Del Bosque (Alonso), Asensi
— Dani (Ufarte). Santtllana (Moran).

Jucătorii sublinlațl se află la Craiova.

I Aspect de la antrenamentul de ieri al jucătorilor spanioli 
Foto : N. DRAGOȘ

| ÎN TABĂRA OASPEȚILOR, LINIA MEDIANĂ 
ÎN CENTRUL ATEKȚIEI

I Ladislau Kubala și-a dus elevii,
marți dimineața, la un an trena-Iment pe Stadionul tineretului. 
Lotul deplasat de echipa Spaniei 
pentru partida de miercuri are 
ca punct de greutate linia de 

I mijloc, în care vor evolua Villar
(omul de închidere a culoarelor), 
Del Bosque (jucătorul cu predi
lecții ofensive), Asensi (cunoscut 

I pentru travaliul său, prezent și
în atac și în apărare) și Qoini 
(primul dintre jucătorii spanioli 
în clasamentul golgeterilor cam- 

Ipionatului, deci cu rol la finali
zare). Cu acești patru jucători.

I IERI, ÎN „CUPA F. R. F.“

I POLITEHNICA IAȘI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 4—0 
(2—0). Au marcat : D. Ion eseu
(mta. 22), Banu (mln. 23). Flo- 

Irean (mln. 75) și Naște (min.
76).

OLIMPIA SATU MARE — 
STEAUA 2—2 (1—1). Au înscris : 

IRiczman (mta. 2) șl Bathori II 
(min. 83), respectiv Iordănescu 
(anin. 33) și Năstase (min. 57).

A.S.A. TG. MUREȘ — C. S. 
1TIRGOVIȘTE 1—1 (1—0). AU

marcat : Hajnal (min. 34) pen
tru gazde și Ștefănescu (min. 71) 
pentru oaspeți. 

pe parcursul ultimului an. 
a cunoscut și ..Odiseea" 
Mundialului. Pe care l-a pără
sit cu destule regrete.

Jocul România — Spania, în 
viziunea specialiștilor și a co
mentatorilor. este o înfruntare 
a liniilor de mijloc. Linia 
noastră, deși lipsită de aportul 
foarte așteptat al lui Bălăci, 
are resursele necesare, prin 
Dumitru, Romiiă și Boloni, 
nlus Lucescu, extrema poliva
lentă a unui întreg deceniu, 
să cîștige duelul cu o linie de 
mijloc nu mai puțin consacra
tă. în care întîlnim jucători cu 
nenumărate selecționări.

Dacă confruntăm forța linii
lor defensive, putem spune că 
raportul este ușor avantajos 
pentru echipa noastră în care 
experiența fundașilor centrali

Kubala a repetat o serie de ma
nevre, care au scos ta evidență 
mobilitatea liniei mediane. In 
absența lui Sxntillana, vlrf de 
atac a devenit Ruben Cano, care 
va evolua alături de Dani. In 
privința apărării, lingă Alesanco 
— care l-a luat locul iul Olmo, 
neselecționat pentru lipsă de 
formă — va Juca Felipe, el avtad 
rolul de stoper la marcaj, libero 
fiind Alesanco. Jucător care ra
tează mult de la distanță. Să 
notăm prezența printre selecțio
nați a trei Jucători de la Athle
tic Bilbao (Alesanco, Villar, 
Dani) și a doi de la clubul lider, 
Sporting Gljon (Quinf. Cundi). 
Mult mai puțin' reprezentate ca 
de obicei sînt Real Madrid șl 
C. F. Barcelona- cluburi care dau 
numai cite doi Jucători.

Ce-au mal făcut marți Jucă
torii spanioli 7 După antrena
ment. ei au revenit la hotelul 
„Jiul", pentru dejun și odihnă, 
iar după-amiază au avut ta pro
gram un tur al orașului. Pentru 
dimineața zilei de miercuri e 
prevăzută o nouă vizită la cele 
mai frumoase locuri ale Crai-o- 
vei. Marți la amiază s-a desfășu
rat in sala de reuniuni a Univer
sității o conferință de presă, la 
care selecționerii Ștefan Covaci 
și Ladisîau Kubala au răspuns 
tatrebărilor ziariștilor, comenta
torilor radio și TV români și spa
nioli.

Dare superioară tinerei Derechi 
Alesanco — Felipe.

Marele duel de astăzi așteap
tă momentul de ..spargere" pe 
care îl vor fi realizat cele două 
linii de mijloc, pentru angaja
rea unui atac în care Ruben 
Cano si Dudu Georgescu sînt 
jucători de profil asemănător, 
dar în care aripile sînt diferi
te : Lucescu este mai laborios 
decît Dani, iar Marcu este un 
înaintaș mai direct decît Quini. 
obișnuit să vină din linia a 
doua. căreia îi aparține de 
fapt și de drept.

Echipa noastră, care are. du
pă cum se Știe, doar varianta 
victoriei, pentru a-și menține 
șansele de cîștigare a grupei, 
se pregătește să atace. Este 
limpede că victoria ei va pu
tea fi obținută numai dacă nu
mărul acestor atacuri va de
păși. în mod firesc, cantitatea 
ofensivă a ibericilor și. bine
înțeles. dacă sprinturile bine
cunoscute ale lui Marcu vor 
beneficia de un .Joc de pis
tol" dat lă momentul oportun, 
în sfîrșit. ..tricolorii* așteaptă 
mult de la simbioza renăscută 
Lucescu — Dudu Georgescu, 
care a achitat o modalitate 
plină de speranțe In meciul 
România — Grecia.

CLASAMENTUL LA 3
înaintea partidei de astăzi, cla

samentul grupei > 5-a se prezintă 
astfel :
L SPANIA
2. Iugoslavia
3. România
L Cipru

33668-16
5 16 2 6-52
11613-32
2 6 6 2 6-81

JUCĂTORII NOȘTRI 
AȘTEAPTĂ CU ÎNCREDERE

(Urmare din pag. I) 

vocală* zecile de mii de cralo- 
venL Va II • mindrie pentru noi 
ea la Craiova reprezentativa Ro
mâniei să repurteze un succes 
de prestigiu* — a încheiat actua
lul antrenor secund al Universi
tății. George Cintar, un entuziast 
Iubitor al fotbalului, afirmă șl 
ei : „Vom fi «ca anul- m Jurul 
echipei naționale, tacurajtnd-o 
neîncetat șt in mod sportiv, vom 
fi cu adevărat al 12-lea compo
nent aJ ei*.

ta privința formației de înce
pere, conducerea tehnică a optat 
pentru formula Sameș — Dinu In 
centrul apărării. M. Zamfir si 
Locuță stat șl d titularizați, fiind 
specialiști pe postul de fundaș 
lateral. Atacul se va prezenta in 
alcătuirea Lucescu — D. Geor
gescu — Marcu. Se pare că *- 
oeastă formulă a fost decisă de 
prezența lui Lucescu pe aripa 
dreaptă. Ca Înlocuitor al Iul 
Bălăci a fost preferat RomUă, ei 
wolutad mult ta ultimele sezoane 
ta Un la mediană a echipei națio
nale. Pe banca rezervelor se vor 
afla „soluții" valabile pentru o 
suită de variante. Fiecare com
partiment beneficiază de rezerve 
eu experiență, ca N. Răducanu, 
Ștefănescu, Crișan sau de tine
re elemente oare se impun tot 
mai insistent, cum sînt Cămătaru 
șl M. Răducanu.

In orașul Gaziantep, in preliminariile C. E.:

ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI iNTILNEȘTE 
FORMAȚIA SIMILARĂ A TURCIEI (meci retur)

GAZ IA N1 tis, 1 (prin telefon). 
Orele dinaintea startului repre
zentativei de tineret a României, 
pentru meciul retur eu formația 
similară a Turciei, din prelimină
rile CJ. s-au Împuținat. Aid. 
ta acest Îndepărtat oraș — situat 
ta zona estică a Turelei — tine
rii noștr jucători stat conectați 
din pita la priza acestei con
fruntări.

Edificați, tacă de acasă. din 
Jocurile de verificare, asupra po

Azi, la Bacău

ROMÂNIA — U.R.S.S. ÎN PRELIMINARIILE
TURNEULUI U. E.F.A.

La Bacău se dispută astăzi al 
treilea meci al selecționatei noas
tre de juniori din cadrul preli
minariilor Turneului U.EJ.A., 
ediția 1979 Primele două, cele cu 
selecționata Ungariei, au fost 
pierdute (0—3 și 1—2) și echipa 
antrenată de Robert Cosmoc și 
Gheorghe Cosma a ieșit, practic, 
din cursa calificării pentru tur
neul final. Nu le mai rămîne 
juniorilor noștri decît 'șansa unei 
reabilitări (măcar parțiale) în 
partida de pe stadionul „23 Au
gust" din Bacău, în care vor în
tâlni puternica selecționată a 
Uniunii Sovietice. Duminică, lo
tul nostru a susținut un ultim 
joc de verificare în compania 
echipei de juniori a Sport clubu
lui și a cîștigat cu 2—1, prin go
lurile marcate de D. Zamfir «1

In meciul amical disputat, ieri, la Pitești

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA
(echipe olimpice) 1-0 (0-0) >

PITEȘTI. 3 (prin teleîon). O 
zi și o noapte a plouat la Pi
tești ți astfel excelentul teren 
al stadionului „1 Mai* a de
venit foarte greu, cu băltoace 
(în care avea să se oprească 
balonul de atîtea ori), desfun
dat în partea centrală si. mai 
ales. în zonele careurilor. 
Timpul nefavorabil. Drecum și 
transmiterea partidei la T.V. 
au făcut ca în tribune să se 
afle doar cîteva sute de spec
tatori. Foarte puțini, totuși, 
pentru un asemenea meci în 
care echipa olimpică a Ceho
slovaciei s prezentat 5 interna
ționali A (Kaloun, RygeL No
vak. Albreht. Cioucek). iar de 
partea cealaltă se aflau • Jucă
tori ai echipei locale F. C. Ar
geș. Ploaia a stricat totul, in
clusiv calitatea partidei aflată 
In aceste condiții. în suferință. 
DealtfeL Tvetan Ilcev. antre
norul principal al echipei o- 
limpice a Bulgariei, ne măr
turisea că terenul greu, condi
țiile total improprii, i-au creat 
probleme în aprecierea selec
ționatei Cehoslovaciei, cu care 
.unsprezecele* său va juca în 
preliminariile J.O.

în această conjunctură, pe
rioada de tatonare s-a prelun
git aproape un sfert de oră. 
pini în min. 14. cînd portarul 
oaspeților a retinut primul ba
lon trimis spre poarta sa. din 
centrarea lui Bărbulescu. In a- 
celași minut. Kaloun a res
pins greșit o minge, dar ți FI. 
Grigore a greșit șutul expe
diat spre poarta goală. In re
plică. oaspeții au creat o oca
zie periculoasă, dar șutul lui 
Pelc a trecut pe lingă vinclu, 
Pentru ea peste două minute 
tot acesta să reia cu capul, pe 
lingă poarta goală, de la 6 m. 
centrarea lui Licka. in sără
cia de -situații de poartă" s-a 
creat totuși. în min. 35 o fază 
care putea schimba cursul me
ciului : fundașul Rygel a tri
mis balonul spre propria-i 
poartă. Vaclavicek a luftat, 
Radu II a preluat ți cînd se 
pregătea să trimită spre poartă, 
dintr-o poziție excelentă, de la 
aproximativ 10 m. Vaclavicek 
l-a faultat clar. Lovitura de 
Pedeapsă. acordată echipei 
noastre, a fost insă ratată de 
Iovănescu. care a șutat slab 
Si portarul a retinut In prima 
repriză. prin contraatacurile 
purtate pe extreme ți cu un 
ioc mai consistent la mijlocul 
terenului, oaspeții au manifes
tat o ușoară superioritate tac
tică ți chiar teritorială.

După pauză, rolurile aveau 
să se schimbe, datorită insis
tenței jucătorilor noștri ți, 
după opinia noastră, dato
rită și introducerii lui Al.

tențialului fiecărui component al 
lotului ta parte, antrenorii au fi
xat „U"-le eu care vor începe 
Jocul de miercuri după-amiază. 
Iată-1 : Ducadam — Zare, Con- 
druc, Sabău, I. Gheorghe — A. 
Ionescu, Tlcleanu, I. Murețan, Co
ra. — Terheț, vidlcan. Rezerve: 
Mtadrilă, Kiss, Antohi, Vamanu 
*1 Cemescu.

Să ne amintim acum Jocurile 
consumate ta toamna trecută : 
România — Turda 2—1. Turcia

PENTRU JUNIORI
Suciu, respectiv Pant. Dar, iată 
lotul din care se va alcătui 
,,12“-le pentru meciul de azi : 
Nițu, Pavel — portari ; Ivana, 
Pop, Iovan, Mărginean, Rednic, 
Lăcătuș — fundași ; Die, T. Ni
colae, Geolgău, Suciu, Păunescu, 
Costescu — mijlocași ; Turcu, 
D. Zamfir, Ralea — atac an ți. 
Meciul va începe la ora 14 și va 
fi condus de arbitrul grec Sar- 
kinos Dimitrios.

★
• AZI LA GYULA : UNGA- 

R1A — ROMANIA (juniori). Se
lecționata de perspectivă a târli 
noastre, care săptămîna trecută 
a întâlnit la București într-un 
dublu meci echipa similară a 
R.D. Germane, susține astăzi la 
Gyula o partidă amicală cu e- 
chipa de perspectivă a Unaariel. 

Nicolae — mai hotărît. mal 
dlrz și mai insistent în con- 
strucția jocului. El a și tri
mis, dealtfel, primul șut pe 
poartă, din acțiune. în min. 50. 
Jucătorii noștri s-au aflat. In. 
cea de-a doua parte a meciu
lui. mai mult în preajma ca
reului advers. în min. 57 ei 
an fost la cîtiva... centimetri 
de gol. cînd Radu II a încheiat 
cu un spectaculos voleu o reu
șită combinație la care au meu 
participat Ivan ți Doru Nico
lae. Peste 7 minute, o altă mare 
ocazie este irosită cînd. la pasa 
lui Al. Nicolae. Augustin luf- 
țează la numai 7 m de poartă. 
In sfîrșit, un șut cum trebuie 
avea sâ decidă soarta partidei. 
In min. 87 : o minge trimisă 
din linia de mijloc l-a găsit 
avansat pe AUGUSTIN la mar
ginea careului de 16 m. Acesta 
a preluat, a _ șutat puternic și 
plasat ți a înscris, răscumpă- 
rindu-și. intr-un fel. numeroa
sele greșeli, randamentul scă
zut (ca dealtfel și al altora, 
in special al celor din linia de 
atac). Victorie de prestigiu și 
meritată.

Arbitrul bulgar Bogdan Kiurk- 
ciev a condus bine, ajutat Ia 
linie de bucurestenii Gh. Manta 
ți I. Roșoga (ultimul cu gre
șeli). următoarele formații t 
ROMÂNIA : Speriatu — Pu- 
rima. STANCU. Cîrstea. IVAN 
— Bărbulescu (min. 46 AL. NI
COLAE). Augustin. Iovănescu 
(min. 82 Leac) — FI. Grigore 
(min. 46 Stan) Radu II Doru 
Nicolae; CEHOSLOVACIA: Ka
loun — MAZURA, Macela, 
Vaclavicek, Rygel — Berger 
(min. 77 Antalik). Radimec. 
Novak — Licka (min. 63 Al
breht ; min. 83 Cioucek) PELC. 
MARTINAK.

Constantin ALEXE

A FOST ALCĂTUIT LOTUL OLIMPIC 
DE FOTBAL AL UNGARIEI 

PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA
După cum se știe, la 13 apri

lie, la Pitești, va avea loc pri
ma manșă a medului dintre re
prezentativele olimpice ale 
României și Ungariei, în cadrul 
preliminări 11 or olimpice. Forul 
ungar de specialitate a alcătuit 
pentru această partidă următo
rul k>t : Szucs (Salgotarjăn);
Csepecz (Tatabanya) — portari ; 
Szanto (Diosgyor), Salamoa 
(Dlosgy <5r). Kerekes (BsSkfecsa- 
ba), A. Baranyi (Vid-eoton) — 
fundași ; Peter (Zalaegerszeg)j 
Olah (Diosgydr), Kardos (Ujpesti 
Dozsa). Poczik (Honvăd), B. Ko- 
văcs (MT.K.), Szepesi (DunauJ- 
văros) Kuti (Dunaujvăros) șt 
Pogăny (Ferencvăros) — mijlo
cași și înaintași. Antrenorul lo
tului este Karoly Lakat, directo
rul tehnic al echipei Ferenc- 
varos.

— Ungaria 2—3, Ungaria — Ro
mânia 1—0. Față de aceste rezul
tate au intervenit. însă, unele 
modificări de scor, cel al echipei 
Ungariei (la meciul din depla
sare) fiind dezavantajant pentru 
noi. Despre ce este vorba ? Fo
rul european (U.E.F.A.) — jude
cind contestațiile federației noas
tre de specialitate șl celei din 
Ungaria, în care se arăta că 
echipa Turciei a folosit mal
mult de doi jucători peste limita 
vlrstel de 21 de ani (cit prevede 
regulamentul competiției) — a 
decis ca România și Ungaria să 
cîștige respectivele întîlniri cu 
scorul de 3—0. în aceste condiții,' 
clasamentul la zi arată astfel :
1. UNGARIA
2. ROMANIA
3. TURCIA

2 2 0 0 4-0 4
2 10 13-12
2 0 0 2 0-S •

Așa stînd lucrurile, miercuri 
am avea neapărat nevoie de o 
victorie mai substanțială (în tre
cuta ediție a preliminariilor C.E.; 
echipa noastră a cîștigat la Sam
sun cu 1—0), care să ne ofere 
posibilitatea unul viitor „duel", 
la golaveraj cu lidera clasamen
tului, cunosclnd fiind faptul că 
in grupă mai rămîn de jucat 
doar două partide : Ungaria — 
Turcia și România — Ungaria.

Plecînd de la această realitate 
a clasamentului, vă închipuiți că 
șansele gazdelor noastre sfiit ex
trem de reduse în partea finală 
a competiției. Este mai mult ca 
sigur, însă, că ele nu vor aban
dona lupta sportivă șl, normal.’ 
anticipăm că reprezentativa Tur
ciei va face totul pentru un 
succes de palmares.

Stelian TRANDAFIRESCU



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

LA STARTUL
DIN 21 y

A 31-a aniversare a eliberării Ungariei

» organizare a campionate- 
Si libere 

pînă în prezent, au confir-

leri. Comitetul de 
lor europene de lupte greco-romane 
ne-a comunicat că. pl-.- 2- -—-7- . .
mat participarea sportivi din 21 de tari ale 
continentului nostru. în modernul Palat al 
Sporturilor și Culturii din București vor evo
lua luptători din : Austria, Belgia, Bulgaria,

Cehoslovacia. Danemarca. Elveția, Finlanda, 
Franța, K. D. Germană, K. F. Germania, Gre
cia, Italia, Iugoslavia, Norvegia, Olanda, Po
lonia, România, Suedia, Turcia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică. Este, însă, posibil ca în zilele 
următoare să fie anunțate și alte confirmări.

SPECIALIȘTII TURCI AU ÎNCREDERE IN REPREZENTANȚII LOR
LA SULUL „LIBERE' Corespondenfă din Istanbul

de astă dată 
nu au prea 
obțină medalii 

eleuropene, 
sîrguință și

în 
nu

T Deși, teoretic, 
luptătorii turci 
multe șanse să 
la campionatele 
se pregătesc cu
cum se întîmplă adesea 
sport — surprizele posibile 
trebuie ignorate. De la 19 mar
tie. selecționații la cele două 
stiluri urmează un stagiu co
mun de antrenamente sub con
ducerea unor reputati tehni
cieni. Echipele care se vor 
prezenta la București vor fi 
conduse de fostul campion o- 
limpic Riza Dogan (greco-ro
mane) și de fostul campion eu
ropean Sefer Baygin (libere), 

în ciuda unei vechi și boga
te tradiții, sportul luptelor r.u 
se mai bucură în Turcia de 
aceeași mare popularitate. To
tuși. vom menționa activitatea 
unei harnice asociații sportive, 
de De lîngă fabrica de auto
mobile Tofas. unde muncitorii

se antrenează sub conducerea 
unui tehnician competent : 
Muharrem Atik. Dealtfel, acest 
club oferă acum echipei na
ționale — la stilul libere — nu 
mai puțin de 8 candidați 1

Pentru participant ii la cam
pionatele continentale, forma
țiile turce nu vor prezent* 
multe noutăti. maioritatea se
lecționaților fiind sportivi cu 
experiență, care au 
startul la edițiile 
ale unor asemenea 
sau la campionatele

Iată, dealtfel, 
pentru C.E. de la 
La stilul greco-romane. 
rația turcă nu va deplasa 
București decît 4 i “ 
Salih Bora — 48 kg. Scrhat 
Karadag — 52 kg. Eroi Mutlu 
— 68 kg și Aslan Aslan — 90 
kg. în panopliile acestor luptă
tori există destule medalii sau 
trofee internaționale. Bora a

mai luat 
anterioare 
întreceri, 
mondiale, 
formațiile 
București, 

fede- 
.. . _ la
luptători :

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

fost vicecampion mondial în 
Suedia (1977), Karadag — me
dalie de bronz la Jocurile 
Mondiale Universitare, iar Mu
tlu și Aslan au ocupat locul 
3 la campionatele europene.

Dată fiind valoarea mai ridi
cată a reprezentanților Turciei 
la stilul libere, delegația noas
tră va fi mai 
componentii 
Omor Sakizci 
Karakîz — 
Akgun — 57
— 62 kg. Mehmet 
Ismail Kosukoglu 
Resit Karabaceak 
Hayri Sezgin — 90 kg. Mehmet 
Guclu — 100 kg și Arif Cetin
— + 100 kg. Specialiștii turci 
apreciază că I. Akgun, M. Sari, 
I. Kosukoglu. R. Karabaceak, 
H. Sezgin și M. Guclu au cele 
mai multe șanse de a urca pe 
podiumul de premiere al 
de la București.

Echipele reprezentative 
Turciei, sub conducerea 
ședintelui federației, prof. Zeki 
Avralioglu. vor sosi la Bucu
rești în ziua de 12 aprilie.

numeroasă. Iată 
acestei echipe : 
— 48 kg. Cengiz 
52 '
kg.

kg. Ibrahim 
Halit Akgun 
Sari — 68 kg,
- 74 kg,
— 82 kg,

C.E.

ale
Dre

ACCENT DEOSEBIT PE DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE ÎN SCOLI
roporul ungar sărbătorește astăzi împlinirea a 34 de ani 

de la memorabila zi de 4 aprilie 1945. ziua eliberării de sub 
dominația fascistă si a nașterii Ungariei noi, populare.

în acești 34 de ani de viată liberă, poporul ungar, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a obtinut 
succese 
care si

de seamă in toate domeniile de activitate, printre 
in cel al educației fizice si sportului.

Grija

IOSIF TISMĂNAR A CUCERIT 
; „TROFEUL IUGOSLAVIA" 

LA POPICE
Popicarul român Iosif Tis mi

ll ar, dublu campion mondial în 
Elveția în 1978, a avut o com
portare remarcabilă la concursul 
internațional disputat zilele tre
cute pe insula Rab (Iugoslavia), 
unde a cucerit primul loc la edi
ția inaugurală a competiției do
tată cu „Trofeul Iugoslaviar ’ 
care au participat sportivi 
cinci țări. Tismănar a 
foarte bine in ambele 
realizînd în cele două 
1896 p.d. (în primul joc 
cel de al doilea a punctat 954 — 
cel mai bun rezultat individual 
al turneului). în urma lui Tismă
nar s-au clasat : R. Gerlnger
(Austria) 1892 p.d. (958—989) șl 
M Liovici (Iugoslavia) 1848 p.d. 
(939—989). La fete trofeul a re
venit sportivei iugoslave Liuba 
Tkalcici cu 887 p.d. (418—469). 
Elena Andreescu a ocupat locul 
7 CU 819 P.d. (398- ’
rechi au cîștigat Liovici 
(Iugoslavia) cu 1371 
432) iar Tismănar — 
s-au clasat pe locul 5 
(942—398)
DUMITRU SPÎRLEA 
IN „INTERNAȚIONALELE1 
PENTATLON MODERN 

FRANȚEI
PARIS, 3 (Agerpres). — După 

disputarea a două probe. în cla
samentul general individual al 
campionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale Franței 
conduce sportivul român Dumi
tru Spîrlen, cu 2 070 puncte, 
urmat de Horvath (Ungaria) 
2 026 p, Verdy (Franța) 2 008 p, 
Bellmann (R.F. Germania) — 
2 002 p, Peciak (Polonia) 2 000 p 

în clasamentul pe echipe, 
loc se află R.F. Ger- 
5 898 puncte, urmată 
— 5 808 p șl Ungaria 
Formația României o- 

cupă locui 7, cu 5 536 p.
Proba de scrimă a fost 

gată de Verdy — 1 028 p 
l-a întrecut în baraj pe 
neev (U.R.S.S.) — ambii____
zînd cite 1 028 p. Pe locul trei 
s-a clasat Dumitru Spirlea, ur
mat de Horvath și Peciak — toț! 
cu cîte 1 000 p.

TURNEUL DE SAH 
DE LA ZAGREB
consumarea a trei run- 
tumeul international de 
la Zagreb conduc Oalvo 

.și Rukavina (Iugosla
via), cu cîte 2 p (1), urmați de 
Antunac (iugoslavia) 2 p. Ma
rele maestru român Victor Cio- 
câltea totalizează 1 punct șl are 
o partidă întreruptă. în runda 
a 2-a, Ciooâltea l-a învins pe 
iugoslavul Mrdia, iar în runda 
a 3-a a întrerupt partida cu 
Bukaî (Iugoslavia)
VIORICA ILIE - O NOUA 
VICTORIE IN TURNEUL 

ȘAH DIN POLONIA 
în turneul internațional 

nln de șah de la Bydgoszcz , _ 
lonla) după 6 runde șl disputa
rea partidelor întrerupte, în cla
sament conduc Viorica Ilie (Ro
mânia) și Nana Ioseliani 
(UR.S.S.) cu cite *’/2 puncte, ur
mate de Lla Bogdan (România) 
etc. în runda a 6-a Viorica Hie 
a învins-o pe Karakasz, Iar Lla

etc.
pe primul 
mania — 
de Franța 
— 5 802 p.

După 
de, în 
șah de 
(Spania)

la 
din 

evoluat 
manșe, 
meciuri 
942, in

121). La pe-
- ‘ Zore
p.d. (939— 
Andreescu 

cu 1340 p.d.

CONDUCE 
DE 

ALE

cîști- 
care 
Led- 

reall-

DE

feml- 
(Po-

Bogdan a cîștigat la Eugenia 
Ghindă.
FLORIN GHEORGHIU - DOUA 

REMIZE LA LONE PINE
In turneul internațional de șah 

de la Lone Pine (California), 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu, care a remizat 
ultimele două runde partidele 
Kaplan și Șahovid, se află

2 cu 5 puncte.
SCRIMERI ROMÂNI 
LA KIEV Șl MINSK 

începutul lunii aprilie i 
marcat de două importante 
treceri internaționale ele scrimă
— individuale și pe echipe — la 
care participă și sportivi din țara 
noastră. La Kiev (6—9 aprilie) va 
avea loc un concurs de floretă 
bărbați, la care vor fi prezenți 
Mihai Țiu, Petru Kukl, Tudor 
Petruș, Petre Buricea și Eugen 
Roșu, iar la Minsk (7—19 aprilie)
— un concurs de floretă femei, 
traditional, dotat cu „Cupa Bie- 
loruslei", la care vor fi prezente 
Ecaterina Stahl, S uz an a Arde- 
leanu, Magdalena Chezan, Mar
cela Moldovan, Viorica Țurcan 
Adriana Dragomir.

ECHIPA DE JUDO 
A ROMÂNIEI A PLECAT 

IERI LA ATENA
Incepind de vineri și pînă 

minlcă seara, la Atena se 
desfășura Campionatele Balcanice 
de judo, la care va concura șl 
echipa. reprezentativă a țării 
noastre. Ieri dimineață au plecat 
spre capitala Greciei următorii 
judoka români : I. Domnar și 
M. Zamfir (cat. superușoară), N. 
Vlad șl C. Niculae (semiușoară),
L. Lazăr și C. Roman (ușoară),
M. Toma si C. Frățică (semimij-
locie), I. Pali și C. Gotcă (mij
locie), C. Năftică și P. Drăgoi 
(semigrea), I. Codrea și I. Arse- 
noiu (grea), însoțiți de antreno
rii — • - - •

ILKER ATEȘ

pentru sănătatea co
piilor se manifestă în Un
garia populară sub diferite 
forme, inclusiv cea a dez
voltării educației fizice și a 
sportului. La marea acțiuna 
sportivă de masă „Pentru 
un tineret bine antrenat* 
participă peste 90 la sută 
din totalul elevilor, studen
ților și tinerilor muncitori 
de la orașe și sate. Un e- 
xemplu grăitor pentru re
zultatele acestei vaste ac
țiuni sportive de masă îl o- 
feră județul Borsod (810 000 
de locuitori), situat în nor
dul Ungariei. Locuitorii a- 
cestor meleaguri se mîn- 
dresc nu numai cu binecu
noscutele centre industriale 
Miskolc (centrul de reședin
ță). Ozd. Leninvăros. cu re
numita regiune viticolă To- 
kaj. ci. în același timp, și 
cu rezultatele sportive, ju
dețul lor numărîndu-se prin
tre fruntașe în organizarea 
acțiunilor și competițiilor de 
masă. în asigurarea celor 
mai bune condiții pentru 
practicarea exercitiilor fizi
ce și sportului. Cîteva cifre 
sînt edificatoare : în cele 
293 de scoli de toate gradele 
(dintre care 59 de licee) ac
tivează 320 de profesori 
instructori de sport, 
vil acestor unitătl 
au la dispoziție 
țin de 440 de 
nuri de sport.

Una dintre ____
învătămînt fruntașe în acti
vitatea sportivă este Școala

nu 
săli

Si
iar ele- 
școlare 

mai pu
și fere

unitățile de

generală nr. 1 din Miskolc, 
unde, dintre cei 300 de e- 
levi, 270 sînt sportivi activi, 
în vîrstă de la 7 pînă la 14 
ani. ..La început — spunea 
profesorul Lajos Kabai — 
copiii veniți 
cam fereau 
tea sportivă, 
în internate, 
ascundeau prin 
pentru 
sport.
că este vorba de.. ceva fo
lositor și plăcut, numărul 
lor a crescut vertiginos, așa 
incit sala do sport a deve
nit aproape ncîncăpăioare. 
A trebuit să-i repartizez pe 
grupe de vîrstă. Ia diferite 
ore. pentru că programul 
fixat — dimineața. între 6 
șl 7 — nu-i putea cuprinde 
pe toți. De la venirea pri
măverii, lucrurile s-a» sim
plificat. pentru că am înce
put să lucrez cu ei în aer 
liber, pe frumoasa bază 
sportivă pe care o avem“.

într-adevăr. școala are o 
pistă_ pentru alergări, lungă 
de 250 m. terenuri de volei, 
baschet și handbal. în pri
ma ioi a fiecărei luni se or
ganizează crosuri de cîte 
1000 m și 1 500 m. în func
ție de vîrstele copiilor. 
„Sînlem mîndri — mai spu
nea Prof. Lajos Kabai — că 
aproape 30 de elevi ai șco
lii noastre 
perspective 
performantă, 
campioni in 
pline sportive1

la școală se 
de activita- 
Cei găzduit! 
de

a evita 
Cind au

pildă. se 
dormitoare 
lecțiile de 
văzut insă

au frumoase 
în sportul de 
puțind deveni 
diferite diseî-

în 
cu 
pe

este 
ta

și

du- 
vor

Gh. Ilie și A. Barbu.
TENISMANII NOȘTRI 

ÎN CIRCUITUL ITALIAN
In această săptămână, tenisma- 

nii lotului reprezentativ de seni
ori își încep participarea la cir
cuitul italian. T™__ ____  „_'.ă
are 
tă 
zat 
Un 
tri 
i-a______ __________ . .
(Spania) cu 6—2, 6—3, pe Fabri 
(Italia) 6—1, 6—4 și pe Lechner 
(Austria) 3—6, 6—4. r 
Dîrzu a cîștigat 
(Franța) 6—1, 6—0 si 
(S.U.A.) 6—2. 6—4.

_________  Prima lor escală 
loc la Roma, unde se dispu- 
tumeul international organl- 

de Sporting-Club Italiano, 
start bun au luat tinerii noș- 
jucători. Florin Segărceanu 
învins succesiv pe Mersana

6—2. Andrei 
la Piccard 

i Griinberg

„CINE VREA SA AJUNGĂ CAMPION MONDIAL
SĂ NU COPIEZE MODELE,

SĂ VINĂ CU CEVA NOU...“
Convorbire cu multiplul campion mondial de tenis de masă ICHIRO OGIMURA

Ichiro Ogimura, una dintre 
cele mai strălucitoare stele aia 
tenisului de masă din anii 1954— 
1961. Atacant cu priză „toc*, 
unul din primii virtuozi al a- 
cestui stil, japonezul Ogimura 
are in palmaresul său nu mai 
puțin de 12 titluri mondiale : 5 
în proba pe echipe (1954, 1955, 
1956, 1957, 1959), 2 la Simplu
(1954, 1956), 2 la dublu masculin 
(1954, 1956) și 3 la dublu mixt 
(1957, 1959. 1961).

Aflat intr-o scurtă vizită la 
București, Ichiro Ogimura a ac
ceptat cu plăcere să răspundă ia 
cîteva întrebări privind trecutul, 
prezentul și viitorul tenisului de 
masă.

— Oricît de glorioasă, o ca
rieră sportivă are un final, care 
▼Ine mai repede sau mai Încet. 
Cu dv. cum a fost ?

— Cariera mea sportivă a du
rat atât cit s-a putut.

— Ce s-a petrecut în acest

4 RECORDURI MONDIALE
DE HALTERE

în „Cupa Prietenia", competi
ție de haltere desfășurată, ia 
Moscova, s-au inregistrat 4 re
corduri mondiale : A. Voronin 
(U.R.S.S.) — 110 kg la „smuls" 
(cat. muscă) : D. Nunez (Cuba) 
— 121 kg la „smuls* (cât. mus
că) : V. Andreev (U.R.S.S.) —
181 kg la „aruncat" (cat. ușoa
ră) si J. Vardanian (U.R.S.S.) — 
211 kg la „aruncat" (cat. mijlo
cie). Iată primii clasați în ordi
nea categoriilor : Voronin 242,5 
kg ; Nunez 260 kg : Mazin 280 
kg ; Andreev 313,5 kg ; Pervl 
325 kg ; Vardanian 375 kg ; Șari 
382,5 kg ; Saidulaev 390 kg ; 
Oganesian 400 kg ; Rahmanov 
435 kg.

O TELEX 0 TELEX £
IIOCHEI © La Stockholm, in 

cel de-al doilea med amical din
tre selecționatele 
U.R.S.S., victoria a 
nou hocheiștilor 
data aceasta cu 
5—0).

Suediei și 
revenit dta 

sovietici, de 
8—0 (0—0. 3—0, 

• In prima zi a turne
ului de la Leningrad, la care 
participă selecționatele secunde 
ale Cehoslovaciei. Finlandei. Su
ediei st U.R.S.S., s-au înregistrat 
rezultatele : U.R.S.S. — Finlan
da 9—0 ; Suedia — Cehoslova
cia 5—3.

LUPTE • „Cupa Mondială* la 
libere s-a Încheiat la Toledo

TELEX @ TELEX ©
(Ohio) cu victoria echipei 
U.R.S.S., care cucerește pentru 
a șaptea oară consecutiv trofeul. 
In finala competiției, reprezen
tativa U.R.S.S. a învins cu 6—4 
formația S.U.A. Pe locul trei s-a 
situat selecționata Japoniei, care 
a întrecut cu 7—3 echipa Cubei.

NATAȚIE • In ultima zi a 
turneului de polo de la Ciudad 
de Mexico : S.U.A. — Iugosla
via 7—6, Mexic (A) — canada 
3—3, Cuba — Brazilia 7—2, Aus
tralia — Mexic (B) 14—2. Cla
sament final : 1. S.U.A. 2, Cuba, 
3. Australia, 4. Iugoslavia.

sport, de cind ați părăsit masa 
de joc ?

— Din 1967 pînă în 1975 nive
lul de joc nu a fost înalt, nici 
deosebit, pentru că în arena in
ternațională au lipsit spartivil 
chinezi. Cine au revenit, jocul era 
chiar slab. Acum se pare că se 
petrece din nou o creștere a ni
velului, datorită tocmai noilor 
generații de jucători din 
R.P. Chineză. Mă refer, în pri
miri rlnd, la „virfurl-, dar pot 
aprecia că, oricum, se observi 
o creștere generală.

— Cum explicați această creș
tere •

— La federația internațională 
s-au afiliat 123 de țări. Există 
de la un timp un program tot 
mai bogat de turnee și con
cursuri internaționale, pe toate 
continentele. Cîteva exemple : 
campionatele America Latine, 
cele afro-asiatice, ale Caraibilor. 
Jocurile Balcanice, precum șl 
un foarte mare număr de cam
pionate internaționale organizate 
de federații naționale. Toate a- 
cestea au stimulat creșterea nu
mărului sportivilor, pregătirea, 
schimbul de experiență și, im
plicit nivelul jocului. îndrăznesc 
să afirm că peste alți 10 ani este 
de așteptat ca si alte țări să doa 
campioni mondiali.

— Cum stau lucrurile cu teni
sul de masă japonez ?

— Pînă In 1967 am avut echi
pe foarte bune, iar 1967 a 
anul cind am aliniat cea 
puternică echipă feminină 
tigînd titlurile mondiale la 
pe, simplu, dublu și dublu 
— n.n.) și afirm că dacă <_ 
participat sportivele chineze, 
învingeam șl pe cile. Din 
nu am mai avut jucătoare de clasă 
mondială. In ceea ce-i privește 
pe bărbați, aceștia nu au mal 
putut trece de sportivii chinezi. 
în anul 1983 campionatele mon
diale vor fi organizate, după 
cum știți, în Japonia si cred că 
asta va stimula pregătirea spor
tivilor noștri.

— Maria Alexandru a cîștigat 
în trecut două titluri mondiale 
la dublu, jucînd alături de par
tenere japoneze. La Birmingham 
nu ați mai avut, cumva, 
dere în Maria Alexandru

— La Sarajevo și Calcutta 
o singură apărătoare de 
re șl am fost fericiți să 
tem alătura Măriei
La campionatele mondiale de 
la Birmingham, însă, dispuneam 
de două și am preferat un du
blu japonez. Dar și acum mul
țumim din inimă federației ro
mâne pentru inițiativa de a 
face cele două cupluri glorioa
se la Sarajevo și Calcutta.

ar fi 
le 

1069

încre- n
aveam
valoa- 
o pu- 

Alexandru. 
mondiale

— Ce rol acordați materialului 
de joc ta asigurarea succesului ț

— In tenis de masă, spre deo
sebire de alte sporturi, materia
lul cu și pe care se joacă per
mite ca omul să dea întreaga 
măsură a calităților sale fizice, 
tehnice șl tactice, să-și perfec
ționeze metoda de antrenament 
șl joc. Dar, după părerea mea. 
In ceea 
s-a cam _____ ____ .
de așteptat ceva nou in 
rul apropiat.

— întrebăm un mare 
pion : cum se ajunge... 
campion ?

— Nu este înțelept ca un 
dotat, dornic de afirmare, 
copieze „stelele". Cind îți propui 
un „model" și vrei să-I copiezi, 
nu vel obține cele mal bune 
rezultate. Jocul ăsta cere mereu 
originalitate, ceva nou. Căile 
care duc la succes sînt : viteza 
de execuție, varietatea în lovi
turi și efecte, siguranța, spiritul 
ofensiv, tenacitatea și rezisten
ta. Pe acest fond se pot realiza 
numeroase variații, dar dacă 
copiezi pe cineva ești mal mul* 
ca sigur sortit eșecului, fiindcă 
jocul marilor campioni e anali
zat, disecat, cunoscut și răscu
noscut. Depărtîndu-te de jocul 
„stelelor", realizezi un lucru 
mare — surpriza, șocul. In ulti
mul deceniu, cam 80 la sută 
din titlurile mondiale au fost 
cîștigate de sportivi la prima loc 
apariție in competiția supremă.

— Kohno a cîștigat titlul mon
dial la... plină maturitate.

— Sînt, desigur, și exceptai.' 
care nu infirmă regula, deși —■ 
dacă mă gîndesc bine — Kohno 
a venit cu ceva nou la Birmin
gham, și-a schimbat jocul si— 
a cîștdgat ț

— Ați dori să adresați cîteva 
cuvinte jucătorilor români ?

— Nutresc pentru jucătorii șl 
tehnicienii români o deosebită 
simpatie șl le urez succes la 
campionatele mondiale de la 
Phenian, unde voi fi bucuros 
să-i revăd.

— Sayonara, Ogimura șan !
— La... re-ve-de-re.

ce privește materialul* 
„spus- totul si nu est» 

“ viito-
cam
mart

tînăr 
să

Mircea COSTEA
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