
DaminKă, în „Cetatea alum iniultii“, Slatina

„DACIADA" A SPORIT
FARMECUL PRIMĂVERII...

„Șuvoiul" participanților la cros se lansează pe șosea...

din 
ză-

dî-

Duminica, la Slatina, primă
vara și-a etalat toate atribu
tele. Soarele si-a trimis cu 
dărnicie razele, stîrnind coltul 
ierbii, oină mai ieri timid, 
pădurile învecinate si din 
voaiele Oltului.

încă din primele ore ale 
minetii. tineretul slătinean 
și nu numai el — a pornit în- 
tr-un voios exod 
Strehareti. unde 
splendidă oază 
pentru locuitorii 
microgrădină zoologică 
lac pentru pescarii amatori. E- 
tapa pe oraș a ..Crosului pio
nierilor" si a ..Crosului tinere
tului" stîrnise un interes deo
sebit. Sutele de pionieri si u- 
teciști din cele 8 scoli gene
rale și 5 licee, ca si tinerii din 
întreprinderi au vrut să de
monstreze încă o dată — dacă 
mai era nevoie — că etapa de 
vară a ..Daciadei" declanșată 
cu o săptâmînă în urmă, a 
constituit doar un început si 
că întrecerile dir> cadrul aces
teia continuă cu intensitate 
sporită în „Cetatea aluminiului 
românesc".

Aleile pădurii Strehareti de
veniseră un furnicar. In astep-

spre pădurea 
s-a creat o 
de agrement 
Slatinei, cu o 

și un

Divizia A la hochei Un remarcabil succes sportiv românesc

SPORT CLUB
MIERCUREA CIUC

CiȘTIGĂ

DUMITRU SPIRLEA ÎNVINGĂTOR
IN CAMPIONATELE INTERNATIONALE

LA GALATI

s. c. 
(1-3, 

echlli-

Ieri, la Galați, Miercurea CIuc 
și București au avut loc Jocurile 
etapei a 27-a a campionatului 
Diviziei A La hochei, prima serie 
valorică, rată scurte consemnări 
de Ia aceste partide :

DUNAREA galați — 
MIERCUREA CIUC î—3 
1—0, 0—0> Partidă foarte____
bratâ In care victoria a revenit 
La Urnită oaspeților. Tot așa de 
bine, insă, putea să revină șl e- 
chipel gazdă, care a jucat destul 
de bine în ultima parte a me
ciului, clnd a ratat numeroase 
ocazii prin T. Marcu, Iordan și 
Peter. In ciuda faptului că a fost 
extrem de echilibrat, meciul s-a 
disputat în iimnele sportivității. 
Au înscris : Brandabnr și — 
Marcu — Dunărea. 
Bartalis și Tibor — S C. 
Ciuc. Au arbitrat : 
(Bucureștii la centru.

T.
E. Antal, 
Miercurea
L. Enciu 
ajutat la

(Continuare in oaa. 2-3)

Du pâ Balcaniada

VOM CONTINUA MUNCA DE SELECȚIE
A CELOR MAI VALOROȘI TINERI

Convorbire cu conf, unit ALEXANDRU FORȚU, rîcepreședinte al F. R. S. B.
După cum se știe. Ia sfîrși- 

tul săptămînii trecute, pe mun
tele Vitoșa. din apropierea ca
pitalei Bulgariei, a avut loc 
cea de a Xl-a ediție a Balca
niadei de schi. Rezultatele 
sportivilor români sînt cunos
cute. cele două locuri întîi în
registrate de fcndistele iuni- 
oare. (Iuliana Popoiu și ștafe
tă). precum și locul 3 (ocupat 
de Ion Lungoci) au constituit 
performante notabile. Pentru o 
mai exactă informare 
comportării schiorilor 
am avut o discuție cu 
niv. Alexandru Forțu. 
ședințe al federației de specia
litate.

— Ați urmărit la fața locului 
întrecerile celor mai buni

asupra 
români, 

conf. u- 
vicepre-

comentarii. 
Preda (clasa a V-a, 

generală nr. 8). cîștigă- 
de anul trecut a probei, 

însoțită de Cornelia

tarea startului. în grupa cu 
cele mai mici’concurente (11— 
12 ani) se făceau 
Tanța 
Școala 
toarea 
venise
Popescu, din clasa... I cea mai 
mică dintre concurente.

— Ai chemat-o să te vadă 
cum cîștigi și în acest an ? a 
întrebat-o. în glumă, profeso
rul Ion Man. care dădea star
tul.

— Nici vorbă I Cornelia fuge 
ca un pui de căprioară 1 O să 
vedeți că multe dintre colegele 
mele, care au 4—5 ani mai 
mult, vor rămîne în urma ei.

Dar. iată, la startul grupei 
celor mai miri băieți, doi cu- 
noscuti : Marian Cristescu si 
Istvan Hajnal. Sînt cei doi pe 
care i-am tntîlnit cu o seară 
înainte. în sala de lupte greco- 
romane. si De care antrenorul 
Florea Chitu îi socotește cei 
maL.buni dintre cei 20 de co
pii pe care-i pregătește.

DE PENTATLON MODERN ALE FRANȚEI
o evoluție bună (locul 9, 1124 
p). probă în care Cezar Kădu- 
canu din echipa României s-a 
clasat Pe locul 4 cu 1188 p 
învingător fiind Dc’onezul Pa- 
celt (1224 p).

Abordînd proba de cros ct> 
un avans de 160 de puncte fată 
de cel de-al i 
Spîrlea a rezistat 
forță prezenti în 
cheind întrecerea 
loc. cu un avans 
în fata campionului mondial si 
olimpic Peciak. Clasamente:

Campionatele Internationale 
de pentatlon modern ale Fran
ței. desfășurate timp de cinci 
zile la Paris, s-au încheiat ieri 
pe hipodromul „Vincennes", cu 
un remarcabil succes al pen- 
tatlonistului român Dumitru 
Spîrlea. care s-a clasat primul 
la individual. înaintea unor 
sportivi de talie mondială, cum 
ar fi. de pildă, polonezul Pe
ciak. sovieticul Lednev, precum 
si Kancsal și Horvath (Unga
ria). Instalat în fruntea clasa
mentului dună proba 
mă, multiplul nostru 
si-a apărat exemplar 
a luptat cu dăruire si 
în fiecare din următoarele trei 
probe, obtinînd în final ce) 
mai mare rezultat din cariera 
sa sportivă. Cu 199 o Pe 
realizate la tir. Spîrlea 
clasat al doilea în probă 
P). după vest-germanul 

de scri- 
campion 
șansele, 
dîrzenie

tinle 
s-a 

(1 110 
Sta

mann cu 1 132. La înot, din nou

u

schiori din Balcani. Ca specia
list. vă rugăm să faceți cîieva 
aprecieri pe marginea rezulta
telor și a semnificațiilor lor...

— De la început vreau să 
spun că actuala ediție a între
cerilor a fost mai ..tare", ca în 
alte rînduri. Toate țările parti
cipante — Iugoslavia. Bulga
ria. România. Turcia Si Grecia 
— au prezentat, pe pîrtiile Vi- 
toșei. tot ce au ele mai bun în 
schiul alpin și de fond. Pre
zenta la start a consacratilor 
Petar Popangheîov (Bulgaria) 
și Bojan KrizaJ (Iugoslavia) 
este elocventă în privința im-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)
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Ieri, la Craiova, in Campionatul european de fotbal

ROMÂNIA-SPANIA 2-2 (0-0), 

DEȘI TRICOLORII AU CONDUS DE DOUĂ ORI...
Ații de aproape de victorie... Și totuși

Acest al șaselea meci Ro
mânia — Spania din ultimii 
patru ani a semănat mult cu 
celelalte, prin marele consum 
emoțional, mai ales in tabăra 
jucătorilor noștri, care dispu
neau doar de varianta victo
riei. „Tricolorii" au forțat a- 
ceastă victorie, au reușit să 
conducă de două ori, dar, de 
fiecare dată, momentul euforic 
al golului a fost urmat de un 
fading nervos, care a contri
buit la egalarea de pe tabela 
de marcaj.

Ce i-a lipsit echipei noastre 
pentru a realiza o victorie pe 
care ar fi putut să o decidă 
după marcarea celor două go
luri ale hii Dudu Georgescu ? 
In afara stăpinirii de s:ne. atit 
de necesară in marile confrun
tări internaționale. echipa 
noastră a plătit și ca armare 
a unui Joc de ansnmblu rare 
s-a situat sub nivelul efortu
lui colectiv al oaspeților, 
înainte de joc se vorbea des
pre rolul celor două linii de 
mijloc în configurarea rezul-(Continuare in vag. 2-3)

Sever NORAN

*3 r

doilea clasat 
crosistilor de 
concurs. în- 
De primuJ 

de 62 puncte

individual: Spîrlea
Peciak 5422, p. Kancsal 5326 p. 
Horvath 5293 n Stamann 5282 
p. Bulgakov 5220. Iată si pri
mele trei clasate pe echipe : 
Ungaria 15 657, Polonia 15 643. 
U.R.S.S. 15 465.

DE VINERI, „CUPA DE PRIMĂVARĂ1' LA TENIS DE MASĂ
în Sala sporturilor din Clui- 

Napoca va avea loc. timp de 
trei zile. începînd de vineri, un 
mare concurs de tenis de masă. 
„Cupa de primăvară", la care 
vor participa toti jucătorii si 
jucătoarele divizionare. Se vor 
disputa probele de simplu, du
blu și dublu mixt. Va fi ulti
mul concurs republican la care 
vor lua parte sportivii din lo
tul national care se pregătesc 
Pentru campionatele mondiale 
de la Phenian.

talului final. In cadrul acestei 
dispute, spaniolii s-au dovedit 
mai legați, ei reușind să ..aco
pere» jocul cu mijloace 
mai economice. In 
noastră,

mult 
tabăra 

mijlocașii au conlu
crat prea puțin, ei avînd pro
filuri distincte. Jocul esențial- 
mente defensiv al lui Bdlăni, 
deseori util echipei pe un flanc 
pe care a acționat cu dezinvol
tură extrema dreaptă Dani, 
n-a primit suportul presupu
sului conducător de joc Dumi
tru. care a iucat fără consisten
ță, dispersîndu-se în acțiuni 
„locale" care au înlesnit regru
pările spaniole, după încercă
rile de relansare a jocului, a- 
sîgurată aproape exclusiv 
pasele lungi ale lui Dinu și 
de cele cîteva plecări ale lui 
Sameș. In paranteză fie spus, 
aportul ofensiv al fundașilor 

de

Prin acest penalty transformat de Dudu Georgescu, echipa noastră 
a deschis scorul in meciul de ieri. Telefoto-AGERPRES
lateraîi a fost foarte scăzut, 
mingile telefonate spre Dudu 
Georgescu fiind o pradă ușoa
ră pentru masiva pereche spa
niolă Felipe — Alesanco. La 
aceasta, să adăugăm travaliul 
oarecum anonim al lui I uces- 
cu și demobilizările mult prea 
rapide ale lui Marcu în cele 
cîteva slalomuri cu starturi 
reușite.

Dincolo de regretul de a nu 
fi putut „ține" rezultatul in 
două situații deosebit de favo
rabile. trebuie să admitem că 
situațiile noastre ofensive re
ale au fost destul de puține, 
ele bazîndu-se pe angajări fă
ră orizont, exceptînd cele cîte
va frumoase lansări 
Dinu, dintre care cea

ale lui 
trimisă

MOMENTELE PRINCIPALE ALE JOCULUI
Lo vi tura de începe re o au Ju

cătorii spanioli. Ei 'imprimă în
trecerii un tempou lent. cu 
schimburi repetate de pase, in- 
cereînd să păstreze cit mai mult 
balonul șl să atace pozițional. 
Reacția „tricolorilor" se soldează 
cu o încercare de pătrundere a 
lui Dumitru (min. 7). oprită prin 
fault la marginea carelui mare. 
Execută tot Dumitru, dar peste 
bară. In continuare, echipa oas
pete domină ușor teritorial, tem- 
porizind. Noi răspundem prin 
atacuri pe partea lui Lucescu,

Conducerea tehnică a lotului 
a hotărît ca Maria Alexandru. 
Eva Ferenczi si Liana Mihuț 
să ioace în concursul masculin 
(măsură ne care regulamentul 
competiției nu o interzice), 
ceea ce va oferi un dIus de 
spectaculozitate întrecerii.

★
între 8 și 11 aprilie. Ia Pi

tești se va desfășura campio
natul republican al juniorilor 
II și concursul republican al 
copiilor — calificarea pe echi
pe. băieți și fete. 

spre Dumitru in prima parte 
a Jocului a fost la un pas de 
goL

Echipa noastră care a depus 
mari eforturi în acest ioc. reu
șind să ducă tempoul unor 
schimburi rapide DÎnă spre fi
nal. a fost privată de un con
ducător de țoc (n-am înțeles 
menținerea lu> Dumitru pînă 
aproape de sfîrșițul meciuluii 
si. dacă vreți, de nervul unui 
Crișan. făcînd această afirmație 
nu numai pentru că extremul 
craiovean a reușit percutantul 
sprint încheiat cu penaltyul 
de pe urma căruia s-a deschis 
scorul, ci pentru că a modi
ficat întregul 
prin ruperi de ritm care ar fi 
putut măcina realmente apă
rarea spaniolă.

După acest ioc încheiat cu 
un rezultat de egalitate în fata 
unei 
mate 
mele echipei naționale râmîn 

sistem ofensiv

echipe spaniole 
pentru

progra-
remiză. probie-

aceleași, ele fiind, de fapt, 
subliniate de multă vreme. 
După turneul din Bulgaria, 
care a asigurat principala pe
rioadă pregătitoare de ansam
blu a echipei naționale, se re
marca faptul că Ia ora aceea, 
doar trei iucători confirmaseră 
o valoare capabilă să înfrunte 
dificultățile 
tional. Era 
Sameș si 
dintre ei 
meș a fost 
iar Bălăci.
de mult, sugerează de fapt ne
voia de înnoire a unei echipe 
care să — :----- -«-« ■-
urmă. în 
adevărat

sezonului interna- 
vorba de Dinu, de 
de Balaei. Primul 
a confirmat. Sa- 
egal cu el însuși, 
care a lipsit atît

se înscrie. pînă la 
principiile Jocului cu 

colectiv.
loan CHIRILĂ

pe Dudu 
cu mingi 

mare difi- 
Alesanco

care-1 caută insistent 
Georgescu la „cap*, 
înalte, respinse fără 
c uitate de Felipe și 
In m.ir 20 avem o bună ocazie 
de gol : Dumitru pătrunde im
petuos în careu dar șutul său 
este blocat în ultimă instanță de 
Felipe în min. 25. Marcu. lansat 
de Dumitru, intră în interiorul 
suprafeței de pedeapsă, dar șu
te ază slab cu dreptul și Arcona- 
da reține cu ușurință. în min. 
29 Sameș. venit în atac, sutează 
puternic de la 20 m, dar peste 
poartă. Prezența noastră în atac 
este din acest moment ceva mai 
consistentă, aceasta datorită și 
activității ins o irate a lui Marcu. 
care provoacă panică la fiecare 
acțiune ofensivă pe partea stingă. 
Din păcate, pasa decisivă este 
deficitară Finalul primei repri
ze. oarecum echilibrat. are to
tuși o fază fierbinte (in m n 45) 
Ia poarta lui Arconada. încheiată 
cu o Iov tură de cap a Iu: Dudu 
Georgescu, la care mingea loveș
te deasupra bara transversală și 
iese afară d'n teren.

După pauză, echipa noastră 
continuă să atace, dar nu gă
sește încă soluția tactică pentru 
a „desface" apărarea spaniolă. 
Introducerea Iui Crișan în teren.

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)



în sala norcasca — un inclntator sp^tatoi CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE D

oiliural-sponiv. organizai sub egida „Datiadei",

cu prilejui Anului internațional al copilului

VIITORII PERFORMERI
AU IMPRESIONAT

GRAȚIE Șl
„Daciada* a cucerit, luni sea

ra, in sala Floreasca inimile a 
sute da copii șl tineri, partici
pant! Ia spectacolul cultural- 
sportiv organizat de Clubul 
sportiv școlar „Triumf", sub e- 
gida marii competiții sportive 
naționale, cu prilejul Anului In
ternațional al Copilului.

Gimnastica, sport atît de în
drăgit. a fost, fără inooială, 
punctul de atracție al spectaco
lului. oferind o veritabilă între
cere In fantezie șl ingeniozitate 
a profesorilor șl antrenorilor 
clubului organizator, o succesi-

PRIN OPTIMISM, 
GINGĂȘIE!
Sigure, pline de avînt au fost 

exercițiile șl demonstrațiile la 
sol, cu multe elemente de acro
batică, avînd ca interpret! pe 
Ștefan Matei (8 ani, mezinul par- 
ticipanților). Teodora Crudu. Ve
ronica Vasile, Daniela Bealcu si 
Gabriela Geiculescu. Soții Cristi
na $i Petru loan, antrenori eu 
recunoscute merite în perimetrul 
școlii, ne-au făcut să vibrăm la 
promisiunea că cel puțin una 
dintre elvele lor va ajunge cit 
de curînd într-o mare competi
ție, chiar cea olimpică... Lc-o 
dorim t

Demonstrațiile de măiestrie ale micilor gimnaști, ca și celelalte 
momente ale spectacolului cultural-sportiv din sala Floreasca 
cu fost călduros aplaudate de public Foto : Ion MIHAICA

une de tablouri de momente 
excelent ritmate, desfășurate pe 
un fond muzical inspirat și a- 
decvat. dintre care este foarte 
greu să detașezi pe unele față 
de altele. Ceea ce le-a diferen
țiat, totuși, sporind efectul exe
cuției exercițiilor, au fost costu
mele, selectate cu gust și dezin
voltură de către concurent! — 
copii de la Grădinița nr. 252, 
pionieri din școlile generale nr. 
17 și 58 și elevi ai Liceului in
dustrial de mecanică nr. 19. Su
blinieri pentru „Hora păpușilor4*, 
„Pași mici, speranțe mari4*, 
„Dansul umbreluțelor®, „Arle
chin ii „Grație șl cutezanță®, 
„Dansul marinăresc**, tablouri 
care atestă „mina* de artizan a 
profesorilor Victoria Vîlcu, Doi
na Firică, Elena Pahontu. Ele
na Ceampelea-Lixandru. La un 
Înalt nivel și scenele de gim
nastică ritmică (balet autentic !) 
oferite de tinerele eleve ale ba
lerinilor Steluța Formcscu si 
Paul Maioresc»,

La fel de gustată de publicul 
prezent în tribunele sălii Flo
reasca, demonstrația micilor 
mușchetari ne-a oferit o inedită 
istorie a scrimei, evident o ale
gorie, într-o concepție originală, 
datorată prof. Paul Tibaldi. Și, 
intr-un fel, ca un corolar al 
unor strădanii fără limite, „Dan
sul spaniol4*, o chintesență a ta
lentului și posibilităților inter
pretative ale fostelor și actua
lelor eleve șț profesoare de gim
nastică de la C.S.Ș. „Triumf44, 
intr-o formație omogenă, de 
frumoasă ținută.

în acordurile nemuritoarei rap
sodii enesciene, un ansamblu de 
dansuri populare (format din 
micile gimnaste de la „ritmică44) 
a punctat, în final, acest impre
sionant spectacol cultural-spor- 
tiv, pentru care se cuvin calde 
aprecieri clubului organizator, 
neîntrecut în astfel de initiative 
și oare acum intră în cel de-al 
22-lea an de rodnică existență.

Tiberiu STAMA

START IN CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE SCHI ALPIN 

PENTRU JUNIORI
Azi, In Postăvar, vor începe 

campionatele naționale de schi 
alpin pentru juniori și junioare. 
Organizatorii au anunțat urmă
torul program : joi, de ia ova 
10, pe Pîrtia Lupului, va avea 
Joc cursa de slalom uriaș, iar 
slmbătă, de la aceeași oră, pe 
pîrtia Ruia, de sub teleferic, se 
va disputa proba oe slalom spe
cial, in două manșe.

Printre participant! se vor afla 
șl campionii naționali de la ca
tegoria copii. Candidații princi
pali la primele locuri vor ti 
Daniela Uncrop. ' Maria Balazs, 
Mariana Axinte, Csilla Peters, 
Erica Codrescu, Mihai Bâră, Vili 
Podaru, Dorin Dinu, Zolt Ba
lazs, Florian Vintilă etc.

„CUPA FEDERAȚIEI* 
LA PATINAJ ARTISTIC

Incepînd de mîine și pînă du
minică inclusiv, patinoarul .23 
August" din Capitală găzduiește 
o nouă oompetiție a patinatorilor 
noștri artistici. Este vorba de 
.Cupa F. R, Patinaj", rezervată 
oopiilor I șl II șl speranțelor 
patinajului românesc. Si-au a- 
nunțat participarea tineri spor
tivi și sportive din Brașov, 
Cluj-Napoca, 'Galați, Miercurea 
Ciuc, Timișoara și București. în
trecerile vor avea loc după ur
mătorul program : vineri și sim- 
bătă intre orele 8—13 și 13,30— 
16,30, iar duminică intre erele 
8—10 șl 13—17.
„NAȚIONALELE" DE SĂRITURI, 

GĂZDUITE DE BAZINUL
DIN SIBIU

Prima competiție de amploare 
găzduită de noul bazin acoperit 
oin Sibiu începe astăzi, cind au 
loc săriturile de la trambulina 
de 1 m din cadrul campionatelor 
naționale de seniori (proba res
pectivă nu este inclusă în pro
gramul competițiilor internațio
nale oficiale și constituie, de 
fapt, um mijloc de pregătire și 
verificare a salturilor de la tram
bulina de 3 m și de la platfor
mă). Iau parte cei mai valoroși 
practicant! ai acestei ramuri a 
natației, în frunte cu componen- 
țil lotului republican lărgit, din 
care vor fi selecționați repre
zentanții României la Cupa E- 
uropei, competiție programată în 
luna august, tot la sibiu.

După proba de astăzi, mîine 
va fi zi de pregătire, iar sîm- 
bătă și duminică se vor dispu
ta săriturile de la 3 m si de la 
platformă.

In 1978, titlurile au fost cu
cerite de Georgiana Săcăleanu 
(1 m și platformă), Magdalena 
Toth (3 m), Vasile Nedelcu
(1 m șl 3 m) și Alexandru Ba- 
g iu (platformă).

DUMINICĂ, LA SIBIU, 
FINALELE CAMPIONATELOR 

DE CROS
La Sibiu se vor desfășura du

minică finalele campionatelor 
republicane de cros, individual 
șl pe echipe. La startul celor 9 
curse vor fi prezenți cel mai 
buni alergători al țării, calificați 
în urma întrecerilor din cadrul 
recentei etape de zonă a com
petiției (cîte 20 de alergători In
dividuali șl cite 4 echipe de la 
fiecare din cele 6 zone).

Cele 9 probe de concurs vor 
fi, în ordinea de disputare, ur
mătoarele : junioare III — 1600 m, 
juniori III — 4000 m, junioare 
II — 1800 m, juniori II —

6000 m, junioare I —. 2000 m, ju
niori 1 6000 m, tineret — 8000 
m, senioare — 4000 m șl seniori
— 12000 m. Primul start se va 
da la ora 9,00 (junioare III), iar 
ultimul la ora 12,30 (seniori).

Cîteva rezultate de la „zone" 
• Hunedoara. întrecerile au avut 
loc în împrejurimile pădurii de 
la Valea Seacă. Au luat parte 
450 de atleți din 37 asociații și 
duburi sportive din 6 județe. 
Junioare III —■ S. Duță (Cugir)
— echipe Tîrnave Blaj ; juniori 
III — Cimpean (Zlatna) — Ml- 
naur Zlatna, junioare II — M. 
Budecan (Huned.) — Tîrnave 
Blaj, juniori II — I. Dlaconu 
(Petroșani) — Tîrnave Blaj, ju
nioare I — D. Crisnie (Deva) — 
Cetate Deva, juniori I — I. Tă- 
maș (CSS Arad) — C.S.Ș. Arad, 
tineret — N. Pleșa (Hunedoara)
— Metalul Hunedoara, senioare 
—C. Gldea (Mediaș) — Jiul Pe
troșani, seniori — 1. Cioca (Blaj)
— C.A.s.U. Timișoara (I. VLAD
— coresp.). • Bușteni. Traseele 
au fost marcate pe platoul Za
mora lingă Poiana Țapului. 325 
concurenți din 6 județe șl mua 
București. Junioare III — N. Ni- 
ță (CSS Buc.) — C.S.Ș. Călărași, 
Junioare II — O. West (St. roșu 
Bv.) — St. roșu Brașov, junioa
re I — Ad. Mustață (Dinamo)
— C.S.S. Brașovia, senioare — 
T. Nedelea (Met. Buc.) — C.A.U. 
Buc., juniori III — I. Nicula 
(CSS Alexandria) — C.S.Ș.-Ale
xandria, juniori II — I. Balint 
(St. r. Bv.) — C.S. Tîrgoviște. 
juniori I — C. Aridu (C.Sc. 
Chim. Pl.) — Dinamo Buc., ti
neret — Al. Chiran (Steaua) — 
Steaua, seniori — FI. Sandru 
(Steaua) — Steaua. (V. ZBÂR
CEA — coresp.).

DIVIZIA B LA RUGBY : LUPTA 
STRINSĂ IN 3 SERII

In cea de-a 13-* etapă a Di
viziei B (a 15-a în seria a IV-a) 
s-au înregistrat rezultatele : SE
RIA I : Gloria Buc. — 'll.C. Spor
tul studențesc II 32—3, Rulmentul 
Alexandria — Olimpia Buc. 8—9, 
Ș.N. Oltenița — Calculatorul Buc. 
10—6, vulcan Buc. — Dunărea 
Giurgiu amînat, Petrochimistul 
Pitești — Aeronautica Buc. 8—4. 
Pe primele locuri : Olimpia
(antrenori Ed. Denischi și 
L Fodor) 33 p, Vulcan
— echipa antrenată de Al. 
Carnabel și Gh. Bărbălău are 2 
jocuri mal puțin — șl Dunărea 
Giurgiu — un joc mal puțin — 
cîte 31 p. SERIA A n-a : Unirea 
Săcele — Electroputere Craiova ■ 
1«—3, Electrotlmiș — I.O.B. Balș i 
7—0, Gloria PTT Arad — Con- ' 
structorul Alba Iulla 13—12, Dacii i 
IPA Sibiu — Minerul Llvezeni
4—0 (forfait), C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Lupenl 30—4. în frun
te : Electrotlmiș 35 p, C.F.R. 34 
p, I.O.B. 31 p. SERIA A IH-a : 
U.R.A. Tecuci — C.S.M. Suceava 
6—30, C.F.R. Suceava — Politeh
nica n lași 6—6. Conduc Loco
motiva Buzău — care a stat în 
această etapă și C.S.M. Suceava 
cu cîte 31 p. • SERIA a IV-a 
(oontănțeană) : Chimia Năvodari
— Rapid CT.R. Fetești 0—4 (gaz
dele au pierdut pentru că nu au 
asigurat asistență medicală), Vo
ința — Farul n 14—10, C.F.R. — 
Viitorul Măcin 70—0, Constructo
rul — I.T.C. 90—6, Metalul Man
galia — Pescărușul Tulcea 0—4 
(nid aici nu a fost prezent me
dicul I). Pe primele locuri Con
structorul 42 p și C.F.R. 40 p.

M. TRATATOVICI Șl P. ȘTEFANOV ÎNVINGĂTORI IN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL STUDENȚESC DE ȘAH DIN CAPITALĂ

Prima ediție a Turneului in
ternational studențesc de șah 
(inițiativă demnă de toată ad
mirația a Clubului Politehnica) 
s-a încheiat marți în sala Insti
tutului de arhitectură.

învingători in ultimele două 
runde, jucătorii români M. Tra
tatovici șl P. Ștefanov și-au 
menținut pozițiile, trecînd, umăr 
la umăr, „linia de sosire". El 
au devansat eu 1 punct pe 
principalul lor contracandidat la 
locul L iugoslavul 8. Kovace- 
vicl.

Primii trei elasați au îndepli
nit o notă de „Maestri F.I.D.E.", 
o nouă clasificare intermediară, 
între acelea de maestru national 
și maestru internațional, adop
tată Ia ultimul Congres al Fede
rației internaționale de șah de 
la Buenos Aires.

Rezultate bune obțin, de ase
menea, Cristian Ionescu si Iu- 
lius Armaș. In general, cu 4 
jucători în primele 6 locuri, șa
hul studențesc bucureștean re
purtează un frumos succccs, la 
acest turneu care, fără îndoială, 
îșl va crea tradiție.

Iată clasamentul final : 1—2.
M. Tratatovici, P. Ștefanov 9’/i 
puncte din 13 posibile, 3. S. Ko- 
vacevlci (Iugoslavia) S'/i p, 4. Cr. 
Ionescu 8 p, 5. I. Armaș 7*/i P, 
6—8. R. Szmetan (Argentina), 
z. Gajici (Iugoslavia), B^ Pie-

trusiak (Polonia) 6*/2 p, 9—10. 
M. Kapostasz (Ungaria), Gh. 
Ciolac 6 p, 11. G. Honfi (Unga
ria) 5‘/j p, 12. S. Giurumia 5 p, 
13. C. Ionescu 4 p, 14. J. Borcz 
(Polonia) 2 p.

Turneul a fost excelent orga
nizat, ca arbitri funcționînd 
maestrul Petre Seimeanu, prof. 
Leonida Sîrbu șl Valeriu Avram. 
(V. CH.)_

CICLIȘTII DIN NOU 
IN ÎNTRECERI

La mai puțin de o săptămînă 
de la încheierea .Cupei F.R. Ci
clism1* pentru seniori, disputată 
pe meleaguri constănțene, vine
ri, slmbătă șl duminică, sportivi 
fruntași din întreaga tară se 
vor alinia, în Capitală, la star
tul altor trei etape, in cadrul 
aceleiași „Cupe", cu mențiunea 
că la actualele întreceri au fost 
invitați și cicliștii juniori c.e ca
tegoriile i și n.

Vineri 6 aprilie, la ora 15, 
etapa I : alergări pe circuit, pe 
traseul din str. Cimpina ; sim- 
bătă 7 aprilie la ora .14,30, eta
pa a Ii-a : curse individual 
contra cronometru, pe șos. Ol
teniței (între bornele km. 13,5— 
23,5) ; duminică 8 aprilie, Ia ora 
9,30, etapa a IH-a : curse de 
bloc, pe sos. Alexandriei (între 
bornele km. 7—57).

DIVIZIA A LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

Raidul 
nostru

In Capitală

SEZONUL DE TENIS ÎN AER LIBER

Locul antrenorului :
ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR

Pentru activitatea de tenis In 
aer liber, primăvara a început 
destul de devreme în acest an. 
Intre 3 și 5 martie, aproape toți 
sportivii de performanță din Ca- 
Sitală ieșiseră din săli. Noi am 

itreprins acest raid cu o lună 
mai tîrziu pentru că, după cum 
se știe, suprafețele de joc aco
perite cu zgură au nevoie de 
oarecare timp pînă să devină cu 
adevărat utilizabile.

CUM ARATĂ TERENURILE ?
Deși în timpul iernii cîteva din 

terenurile de la Tenis-Club Bucu
rești au fost transformate In pa
tinoare, ele și-au recăpat repede 
destinația inițială. Păstrînd tra
diția ultimilor ani. gospoda
rii de la T.C.B. (președinte : Ilie 
Turcu) s-au îngrijit din timp de 
procurarea zgurei, astfel că în 
mai puțin de o săptămînă toate 
cele 17 terenuri au devenit bune 
pentru joc

In parcul sportiv Progresul — 
după cum am aflat de 1a Flaviu 
Filip, vicepreședintele clubului — 
primul schimb de mingi în aer 
liber, în noul zezon, a avut loc 
în ziua de 5 martie. în timpul 
zilelor ploioase care au urmat s-a 
procedat la împrăștierea zgurei, 
la tas area el. operațiunea fiind 
repetată de două-trei ori. La 
această acțiune a fost prezentă 
întreaga secție de tenis a clubu
lui, luînd parte la muncă atît 
sportivii (Mihai Tăbăraș, Paul 
Bozdog, Elena Trifu șl alții), cît 
și antrenorii (Teodor Frunză, 
Vladimir Crevenciuc șl Alexan
dru Burcea). Operațiunea de a- 
menajare a terenurilor pentru 
noul sezon a fost grăbită datori
tă, printre altele, și faptului că 
aici s-au antrenat component!! 
lotului național pentru „Cupa Da-

printre sportivi, cu
vis" (Dumitru Hăritoău, Traian 
Marcu, Andrei Dirzu, Florin Se- 
gărceanu, Liviu Mancaș, îndru
mați, în calitate de antrenor, de 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Vlziru).

Vizita la parcul sportiv Dlnamo 
ne-a reliefat aceeași grijă a con
ducerii clubului și a secției de 
tenis (antrenor principal Aurel 
Segărceanu, ajutat de Călin Hirju 
și Virgil Popescu) pentru ca te
renurile să fie gata cît mai re
pede. Acum sînt așteptați repre
zentanții Administrației domeniu
lui public al Capitalei, cu care 
Dinamo a încheiat contract, pen
tru ca suprafețele a 6 terenuri 
să fie asfaltate, ceea ce va oferi 
sportivilor posibilitatea să se pre
gătească fără întreruperi.

La ștrandul tineretului, activi
tatea a început mai tîrziu. Abia 
la 1 aprilie clubul „Pionierul" — 
care are Închiriate aici 6 terenuri 
— a putut intra pe suprafețele 
de joc. După cum ne spunea M. 
Stere, directorul complexului, In 
acest sezon a fost adusă suficien
tă zgură, astfel că terenurile sint 
acum de o calitate cu mult mal 
bună deeît anul trecut. In plus, 
la ștrandul tineretului există a- 
cum șl un bufet, care va oferi 
sportivilor o gamă largă de bău
turi răcoritoare. în sfîrșit, notăm 
faptul că vestiarele au fost com
plet refăcute.

ABSENTA PROGRAMULUI 
ORAR

In timpul raidului nostru am 
Intîlnit — fapt îmbucurător — a- 
proape peste tot terenurile ocu
pate. Noul sezon competițional 
era Intim pin at atît de tenis manii 
cel mal mid — copiii —. dt șl de 
juniori șl seniori. Eduard Pană, 
Daniel loanovid, Sorin Popa,

racheta în mină...
Doina Ionescu, Dana Beleuță (Dl
namo) ; Mihai Tăbăraș, Aurelia 
Trifu, Daniela Nemeș (Progre
sul) ; Andrei Mlrza, Emil Hnat. 
Dan Caragajă, Răzvan Constanti- 
nescu (T.C.B.) — toți acești spor
tivi se aflau pe terenurile clubu
rilor lor, pregătindu-se pentru 
prima competiție In aer liber a 
sezonului, „Criteriul de primă
vară".

Poate pentru că raidul nostru 
s-a desfășurat chiar la începutul 
sezonului (deși aceasta n-ar tre
bui să fie o scuză), la nici una 
dintre baze n-am văzut însă pro
gramul orar afișat, din care să 
reiasă tint și la ce ore urmea
ză să fie prezent la antrenamen
te. Cum, de asemenea, n-am vă
zut declt foarte puțini antrenori 
stînd față în față cu elevii lor, 
în echipament sportiv și cu ra
cheta în mină. Numărul acestor 
antrenori este mal mic deeît al 
degetelor de Ia miini : Tudorel 
Bădin și Gheorghe Chitan 
(T.C.B.), Teodor Frunză (Progre
sul), Lucian Trăistaru (Pionierul), 
Virgil Popescu șt Călin Hirju 
(Dlnamo) Ceilalți antrenori — a 
căror capacitate nu o punem, 
totuși, la îndoială — se aflau 
lingă elevi! lor, unii in costume 
de stradă, alții cu țigara în 
gură, dar fără rachete, d doar 
împărțind sfaturi...

Desigur, noul sezon este abia 
la început. Dar de modul cum 
se muncește acum depind în 
mare măsură performanțele vii
toare. Nu ne îndoim că tenisma- 
nii noștri, ca șl antrenorii lor, se 
vor încadra cîț mal repede în rit
mul de lucru obișnuit, astfel ea 
la întrecerile care urmează re
zultatele să fie pe măsura condi
țiilor create.

Ion GAVRILESCU

cele două linii de St. Enciu 
(București) șl T. Trandafir (Ga
lați). (T. S1RIOPOL — coresp.).

UNIREA SF. GHEORGHE — 
STEAUA 1—13 (0—1, 1—6, 0—6).
Disputat pe patinoarul artificial 
din Miercurea Ciuc, jocul a fost 
mai atractiv doar în primele sale 
20 de minute, cînd hocheiștll de 
la Sf. Gheorghe au acționat ceva 
mai curajos. Dealtfel, primul 
gol a fost înscris abia în ulti
mul minut al primei reprize. A- 
poi, în partea a doua și a treia, 
Steaua, în vervă deosebită, s-a 
impus printr-un joc foarte rapid 
și combinativ, depășind net un 
adversar care nu mai putea face 
față asalturilor tot mai insisten
te ale bucureștenilor. Punctele 
au fost Înscrise de Șandor 3, 
Cazacu 3, Gherghișan 2, Olenlci 
2, Popa, Prakap, Gheorghiu — 
Steaua, Niță — Unirea Sf. Gheor
ghe. Partida a fost condusă de 
un trio de arbitri din Miercurea 
Ciuc : A. Balint la centru, aju
tat la cele două linii de D. Sza
bo și L. Petraș. (V. PAȘCANU— 
coresp.)

A.S.E. SPORTUL STUDENȚESC 
— DINAMO 3—19 (0—4, 2—6, i—9). 
După cum se vede și din ... detal- 
carea scorului final pe reprize, 
dinamoviștii au dominat tot tim
pul, meciul fiind la discreția lor. 
Liderii, clasamentului au practi

cat un joc frumos, arătindu-se 
preocupați de ofensivă șl de ro
tunjirea golaverajului. Studenții 
au rezistat, dacă putem spune 
așa, doar în perioada de... tato
nare. Firește că în aceste con
diții și prestația formației învin
gătoare trebuie privită prin pris
ma unei replicii foarte palide a 
echipei învinse. Punctele au fost 
marcate de : Tureanu 3, Zoltan 
Naghi 3, Solyom 3, Malihin 2, 
Bandaș 2, Costea, Bela Naghi, 
Pisăm, Gali, Toke. Teodoriu — 
Dinamo, Steinberg, Bișu și Mol- 
doveanu — A.S.E. Sportul stu
dențesc. Au condus : Florin
Gubernu la centru, R. Cristescu 
și R. Dobrescu la cele două 
linii. (V. CHIOSE).

Astăzi, la ora 17, au loc par
tidele revanșă, urmînd ca etapa 
viitoare să aibă loe în zilele de 
» șl 10 aprilie.
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LOTO - PRONOSPORT
SUCCESE MARI SI PERSPEC

TIVE ATRĂGĂTOARE LA PRO
NOSPORT. Anticipările cu pri
vire la concursul Pronosport din 
1 aprilie s-au adeverit cu priso
sință, marile surprize furnizînd 
numeroase șl majore satisfacții : 
un premiu maxim, respectiv UN 
AUTOTURISM „Dacia 1300“, ob
ținut la categoria I (13 rezultate) 
de Petru Indrieș din Oradea,

care ; 
tiguri 
o cor

PE MICUL ECRAN
JOI 5 APRILIE, ora 18.35 : Fot

bal internațional, rezumatele ce
lor ma' interesante meciuri dis
putate în ultimul timp în Europa.

SIMBĂTA 7 APRILIE, ora 15,05 : 
„Stadior4* — emisiune realizată 
de Comei Pumnea $i Sorin Sat- 
mari ; ora 18,30 : Wimbledon
*78 — un film distins cu premiul 
EMI (echivalentul pentru televi
ziune al oremiului ,,Oscar") des
pre ultima ediție a tradiționalu
lui ccrcurs internațional de te
nis.

DUMINiCA 8 APRILIE, era
15.30 : Canotaj academic — tra
diționala întrecere de pe flu
viul Tam’sa dintre echipajele de 
8+1 aie universităților Oxford 
|l Cambridge ; ora 15,40 : Tur
neul campionilor la gimnastica 
(transmis’e directa de la Londra; 
comentator — Sorin Sat mari) ; ora
17.30 s Fotbal, C.S. Tîrgoviște — 
Steaua (transmisiune directă de

la Hrgovfște a reprizei a ll-a ; 
comentator - Mircea M. lones- 
cu) ; ora 18,20 : „Stelele qheții" 
— prezentarea campionilor euro
peni șl mondiali la patinaj ar
tistic p» anul 1979 ; ora 19.40 
(programul II) ; „Telerama — 
sport", emisiune de Dumitru Tă- 
năseșcj.

MART’ W APRILIE, ora 18,45 : 
Hochei, Steaua — Dihamo (trans
misiune d’rectâ de la patinoarul 
„23 August" a reprizei a lll-a ; 
comentator — Călin Antonescu).

MIERCURI 11 APRILIE, ora 
16,30 : Fotbal, Chimia Rm. Vîl- 
cea — Co rv Inul Hunedoara 
(transmisiune directă de la Rm. 
Vîlcea î comentator — Radu Ur- 
ziceanu).

JOI 12 APRILIE, ora 18,40 : Fot
bal Internațional, rezumatele me
ciurilor tur din semifinalele cu
pelor iuropene Intercluburl.
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Dinamo, 
Georges-

eu, Mariana Ionescu si Victoria 
Banciu. Prima nu ni se pare a 
fi făcut progrese, jucînd fără 
vlagă In atac — care ar trebui 
să fie punctul ei forte — șl 
fiind ușor de depășit in apăra
re, în ansamblu dovedind o lip
să de mobilitate exasperantă. 
Victoria Georgescu s-a detașat 
uneori printr-un joc subtil, dar 
a avut șl momente de derută în 
fata unui blocaj agresiv Cele
lalte două cu probleme familia
le, se pare că — deși s-a mi
zat mult pe aportul lor — vor 
Ieși din cursa pentru un loc in 
Iot. De la C.S.U. Galati, Crlna 
Georgescu poate deveni cea mal 
bună ridicătoare, avînd o remar
cabilă gîndire tactică, precum.șl 
un joc precis în linia a doua. 
Păcat însă că statura mică o 
face vulnerabilă la blocaj. Co
lega ei, Doina Moroșan. n-a e- 
voluat la valoarea cunoscută. Să 
sperăm, însă, că n-a fost dedt 
o chestiune de moment. S-a re
marcat, în schimb, Maricica O- 
breja-Muscă, dar nici pe ea nu 
se poate conta deocamdată^ din 
cauza unor probleme faimtPjCA. 
Penicilina Iași are în lot pe 
Ileana Dobroschî, o voleibalistă 
cu reale calități. In care se pun 
mart speranțe. Lucreția Mirca 
a fost în nota obișnuită, deși 
poate mult mai mult. Opiniile 
privind’ selecționarea Gabriclei 
Coman, care a fost printre cele 
mai bune voleibaliste aJe turne
ului, își au acoperire in jocul 
foarte bun prestat șl în cursul 
campionatului. In sfîrșit, Maria 
Buzata dc ia Universitatea Cra
iova mai are mult de lucru pen
tru a atinge nivelul dorit.

Desigur, aceste voleibaliste, 
cărora li se adaugă jucătoare 
din celelalte echipe ale diviziei 
au datoria să se pregătească La 
cel mal înalt nivel pentru a face 
față cu succes importantelor con
fruntări internaționale ale aces
tui an. Posibilități sînt. Kle tre
buie însă mai bine valorificate.

Emanuel FÂNTÂNEANU
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PORIT FARMECUL PRIMĂVERII. I
1)

Ciști* la 
Cristescu. 
ate spor- 
rt nu se

e se dau

suvoai- ’e 
digurile, 

rofesorul 
secretar 

» de zor 
prof. Ion 
irâsf r 
orilor si 
îază ca 
>„Xfisuri.

na Stai-

;cu".

băm.
? După 
n mintea 

odihnită
: i I<

AZA
dș- 

r>n 
trei

Pe traseu am întîlnit multi 
profesori de atletism din oraș. 
Pentru fiecare dintre ei o ast
fel de competiție reprezintă o 
ocazie excelentă să depisteze 
talente. Solicităm părerea to
varășului Constantin Ghițescu 
despre ..Crosul pionierilor" și 
..Crosul tineretului" din orașul 
Slatina.

— Participarea pionierilor a 
fost numeroasă, ceea ce nc 
bucură. Reprezentanții Școlii 
generale nr. 8 au fost, din nou, 
cei mai buni. Mărturisesc că 
așteptam o prezentă mai marc 
la „Crosul tineretului".

în timp ce in pădurea Stre- 
hareti se desfășurau etapele 
de cros, pe terenurile de vo
lei. handbal și baschet ale o- 
rasului multe echipe de la în
treprinderea de utilai alimen
tar.-întreprinderea de alumi
niu și de Ia alte unităti indus
triale din Slatina își disputau 
întîietatea. Toate aceste ac
țiuni confirmau faptul că star
tul în ..Daciada" de vară, luat 
cu o săptămînă mai înainte, 
dăduse un impuls puternic 
sportului slătinean.

.„Am părăsit orașul Slatina 
ducînd cu noi imaginea unei 
zile de Primăvară ale cărei a- 
tribute căpătaseră un plus de 
strălucire si farmec în „Ceta
tea, aluminiului românesc" da
torita narticinantilor Ia marea 
competiție sportivă națională 
„Daciada".
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cîștigurl :
358.065 lei

O FEREASTRĂ DESCHISĂ 
MARILOR CÎȘTIGURI i-

PRONOEXPRES
DIN S APRILIE 1979

Se atribuie în număr .lelimîtat : I• AUTOTURISME „Dacia 1300“.
• CIȘTIGURI IN NUMERAR de 50.Q00.

15.000 lei ele.
• EXCURSII ATRACTIVE in R.P. BUL

GARIA - GRECIA sau R.P. POLONĂ.
Se efectuează 8 extrageri în 2 

faze, cu un total de 44 numere I
Biletele de 15 lei varianta parti

cipă la toate extragerile I ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA BILETELOR - 
sîmbătă 7 aprilie. MAI MULTE BI
LETE JUCATE - MAI MULTE ȘANSE 
DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII 
GȘTIGÂTORI la tragerea excepțio
nală PRONOEXPRES din 8 aprilie I

I
I
I

în min. 51, aduce un plus 
incisivitate atacului și extrema 
noastră dreaptă, la prima sa 
acțiune ofensivă (min. 56), pă
trunde în careu, preluînd o pasă 
in adîncime a lui Dinu, fundașul 
San Jose îl faultează și arbitrul 
dictează hotărît “ 
11 m. Execută 
GESCU și înscrie 
nici două minute 
ușesc să egaleze, 
trai- Ruben Cano, ___
a trimis lui DANI o ,__ __
capul, întreaga apărare a echipei 
noastre, inclusiv portarul Lung, 
a avut 'un moment de ezitare și 
extremul dreapta spaniol a în
scris plasat. In min. 60, ambele 
echipe rămîn în cite zece oa
meni, Crișan și San Jose fiind 
eliminați de pe teren, după un 
moment de altercație. Jucăm 
ceva mai bine chiar și in aceste 
condiții și în consecință reușim 
să înscriem din nou în min. 64, 
tot prin DUDU GEORGESCU, 
care, „găsit" cu o excelentă pasă 
în adîncime de către Dinu, a 
preluat balonul, după care l-a 
expediat puternic sub bara 
transversală : 2—1. în minutul
următor, 65, oaspeții înscriu 
din nou, dar golul lui Quini nu 
este validat, pe motiv de ofsaid, 
la semnalizarea tușieruluL De 
acum înainte, spaniolii se aruncă 
dezlănțuit! în atac, forțînd ega- 
larea, lucru pe care dealtfel îl 
și reușesc tot intr-un moment de 
neatenție a apărării noastre de 
care a 
care a șutat sec de la 18 
(min. 70), * .................... .
porții lui

lovitură de la 
DUDU GEOR- 
; 1—0. Nu trec 
și oaspeții rc- 
Atacantul cen- 

rămas nemarcat, 
pasă cu

v.'

I

profitat același DANI, 
' 1 : ’ ~ m
în colțul din stingă al 
Lung : 2—2. Pentru a

DE LA LUNG
reținut sigurLung. A

grele în prima repriza.
cîteva mingi 

___ r....... . _r După pauză 
însă and ofensiva oaspeților 
tețita el s-a arătat lipsit de 
Ic ambele goluri, îndeosebi 
de ol doilea la care Dani 
din afara careului. Nota 5.

M. Zamfir. A căutat să facă mult, 
dar a greșit îndeosebi la pase, re- 
punînd adversarii în poziție de atac. 
Nota 6.

Sameș. Și-a făcut datoria, neutra- 
lizindu-i pe Ruben Cano, a apărut 
deseori și la finalizare, șutind în 
cîteva rînduri periculos. Nota 8-}-.

Dinu. A compensat unele erori de 
plasament prin contribuția a- 
dusă în faze de atac, fiind, prin 
pase precise și oportune, coautor la 
penaltyul „scos* de Crișan și la 
golul lui D. Georgescu. Nota 7.

Lucuță. Proaspăt în joc, a făcut o 
prima repriză remarcabilă. La reluare 
însă, „omul" lui, Dani, a înscris am
bele goluri. Nota 5.

Dumitru. Cit a fost proaspăt, circa 
20 de minute, a putut acoperi P 
suprafață mai mare de joc, mareînd 
adversarul direct, pe Villar, opărind 
șl în careul advers. Apoi a slăbit 
vizibil, terminînd prin a fi înlocuit. 
Nota 5.

Boloni. Avînd sarcini mai mult de
fensive de o închide un culoar în 
fața fundașilor noștri centrali, el s-a

s a in- 
reflexe;
Io cel 
țutase

doua oară egalați, jucătorii noș
tri par descumpăniți. Ei Încearcă 
totuși să obțină victoria, mențin- 
nindu-se în atac. Dar resursele 
lor fizice șl psihice sint evident 
insuficiente șl pină la sfirșitul 
celor 99 de minute de joc ei 
nu-și mal creează nici o situație 
clară de gol și nu reușesc să 
mai înscrie.

Arbitrul belgian M. Van Lan- 
genhove a condus cu scăpări 
următoarele formații :

ROMANIA : Lung — M. Zam
fir, Sameș. Dinu, Lucuță — 
Dumitru (min. 80 Stefănescu), 
Romilă, BSloni — Lucescu (min. 
51 Crișan), D. Georgescu. Marcu.

SPANIA : Arconada — Marcel- 
lino, Felipe, Alesanco. San Jose 
— Villar, Del Bosque (min. 61 
Cundi). Asensi — Dani. Rubcn 
Cano. Quini (min. S3 Carasco).

LA MARCU...
achitat în bună măsură numai de... 
jumătate din sarcini. Mai puțin sub
stanțial aportul lui in momentul ata
cului. Nota 6.

Romilâ. In linii mori, și-a marcat 
adversarul direct. Dar, ca și ceilalți 
mijlocași ai echipei, n-a fost implicat 
în măsura dorită - pentru un meci 
acasă - la jocul de construcție 
combînatîv. Nota 6.

Lucescu. Prea crispat față de ex
periența Iul competițională, n-a 
mai repetat jocul cu Grecia. A greșit 
mult chiar și la centrări, care, cum 
se știe erou ale... lui. Nota 5.

Crișan. A semănat panică prin ac
țiunile sale, creînd și penalty-ul. A jucat 
insă prea puțin, fiind eliminat. Nota 
7 (pentru ceea ce a arătat că pu
tea să facă toată repriza).

Dudu Georgescu. Bine păzit de 
Felipe și de liberojl Alesanco» vîrful 
central s-a simțit incomodat la anga
jamentele aeriene. După pauză, 
cînd a primit cîteva mingi pe jos, 
la firul ierbi', în adîncime, a semă
nat panică, înscriind 
robii. Nota 7.

Marcu. Jucat prea 
totuși element motor 
Marcel li no. O notă 
driblingul lui derutant, 
slabă pentru centrări. Nota 6.

Ștefânescu. A jucat prea puțin, 
neputînd fi deci notat.

un gol impa-

puțin, a fost 
pe partea Iul 
bună pentru 

alta mal

GREȘELI MARI IN MOMENTE DECISIVE"
Prima vizită după încheierea parti

dei am făcut-o în cabina celor trei 
arbitri belgieni. Nu ni s-au părut a 
fi prea bine dispuși. întrebarea care 
ne interesa în primul rînd se referea 
la circumstanțele în care au decis 
eliminarea lui Crișan și a Iul San 
Jose. Spre surprinderea noastră, ar
bitrul principal, M. Van Langenhove, 
ne-a declarat că jucătorul român l-ar 
fi lovit oe fundașul spaniol. Am 
constatat insă în timpul convorbirii 
că discuțiile nu se încheîaseră încă 
Intre cei trei arbitri, fapt evident, 
dealtfel, și în timpul partidei, în 
care brigada belgiană o prestat un 
arbitraj tipic de ajutare c oaspe
ților pentru obținerea unui „egal", 
prin prelungirea cit mai mult a 
momentelor de joc „mort".

In cabina noastră, o atmosferă pe 
caro nu mai e cazul s-o subliniem. 
Ne răspunde, primul, Crișan : „San 
Jose m-a lovit puternic cu pumnul 
cind mă îndreptam spre suprafața 
de pedeapsă pentru a obține o po
ziție bună la executarea loviturii li
bere de către Romilâ. Am simțit o pu
ternică lovitură și apoi, spre marea 
mea surprindere, am văzut cum ar* 
bitrui îmi arată cartonașul 
Despre 
l-am 
F.R.F., 
greșeli 
primul 
lăsat surprinsă inițial și astfel Ruben 
Cano a putut trimite acea minge 
lungă, expediată finalmente in poarta 
noastră de Dani, care a și profitat 
de neatenția lui Lucuță. La cel de-al 
doilea gol, trei jucători din apăra
rea noastră n-au intervenit la acțiu- 

care a putut șuta 
pot spune că jucă- 
luptat, dar cu ase- 
orice efort se anu- 

este de părere că

//

roșu..." 
desfășurarea întregii partide 

întrebat pe vicepreședintele 
Ștefan Covaci : „S-au făcut 
mari in momente decisive. La 
gol, apărarea noastră s-a

nea lui Dani, 
nestingherit. Nu 
torii noștri n-au 
menea greșeli 
lează”. Sameș 
„în unele momente nu ne-am plasat 
corect în apărare și am risipit re
pede avantajele luate cu multă 
trudă**, lata și părerea lui Lucescu: 
„îmi para foarte râu că accidenta
rea suferită în urmă cu trei zile 
mi-a influențat randamentul. Dar îmi 
pare și mai râu că, deși am con
dus de două ori, n-am putut men
ține rezultatul**. Autorul celor două 
goluri ale echipei noastre, “ 
Georgescu, ne declară : „ 
aș fi fost ca această întilnire 
care am fost înconjurat cu i 
căldură de gazde, manifestată 
prin gestul emoționant ol lui 
Oblemenco — sâ se fi încheiat 
numai cu reușita mea pe planul 
carității, ci și cu o victorie I**.

Din tabăra spaniolă am solicitat 
opinia antrenorului Ladislao Kubala: 
„Am trecut prin două momente foarte 
dificile, dar, s'pre norocul nostru, e- 
chipa României s-a relaxat foarte 
repede după fiecare gol și micuțul 
Dani a reușit sâ sancționeze prompt 
ezitările defensivei gazdelor. Cu acest

Dudu 
„Ce bucuros 

— în 
multă

ton 
nu 

efi-

Dudu Georgescu înscrie cel de al doilea gol al echipei noastre
Foto : Dragoș NEAGU

PROBLEME VECHI Șl NOI

egal sîntem practic calificați, și în 
eventualitatea câ mi se va prelungi 
mandatul de director tehnic ol •• 
chipei Spaniei (n.r. — contractul 
său expiră In Iunie 1980)' mă voi 
preocupa de formarea selecționatei 
Spaniei pentru turneul final al C.M. 
*82. Sper sâ realizez și eu perfor
manța lui Menotti I Un cuvînt bun, 
o mențiune specială pentru excep
ționala primire de care ne-am bucurat 
in Craiova, pentru condițiile în 
care s-a desfășurat intilnirea, asigu
rate de un centru fotbalistic pe care 
nu-l cunoșteam, dar care merita să 
fie gazda unei asemenea partide o- 
ficiale. Cum în 1982 sîntem direct 
calificați pentru C.M. și deci... nu 
mai putem fi din nou in aceeași 
grupa preliminară cu echipa Româ
niei, aș dori să-i salut pe simpa
ticii noștri parteneri de întrecere pe 
stadioanele „Mundialului* *82*.

Eftimie IONESCU

Totul a fost extraordinar aici, la Craiova. Rar am 
trăit in ultimele decenii o atit de aprinsă dorință de a 
face aproape imposibilul 
niei să aibă tot ce este 
tiaiu asupra puternicei 
echipa Spaniei. întregul 
jor. care a pregătit o 
victorie de excepție. Din păcate, jocul echipei noastre na
ționale nu s-a ridicat la un nivel capabil să aducă succe
sul atit de mult dorit nici cînd a condus cu 1—0 sau 
2—1, dar mai cu seamă după ce a fost egalată. Adică să 
acționeze cu mijloacele cu care cei mai buni jucători ai 
noștri se pot desfășura atunci cînd sînt bine pregătiți.

Prima impresie lăsată de echipa noastră a 'fost aceea 
de moliciune, de 
tivitate colectivă, 
s-a stins curînd. 
echipa n-a mai . _____
jocul cu clarviziune. Dumitru dispărînd 
mijloc s-a frint si în mod curios au 
aproape 50 de minute pină cînd acesta 
numai la cererea lui.

Am văzut miercuri o echipă națională 
cat adversarii și ceea ce a construit 
făcut-o intimplător. Structura de joc a . 
tentă, momentele de construcție fiind foarte rare. Deși a 
condus de două ori. n-a avut puterea să-si păstreze sau 
să-si mărească acest avantaj și ca urmare a fost egalttă.

Este adevărat că asamblarea acestei echipe a întimplnat 
multe dificultăți. Poate că ar fi existat si soluții mai 
eficace. Introducerea lui Crișan confirmă asemenea pă
reri. mai ales ci extrema dreaptă craioveană a înviorat 
jocul echipei naționale — din picate pentru scurtă durată, 
datorită eliminării sale. Este greu ca în fata notorietății, 
experienței, realizărilor internaționale si numelui lui Ste
fan Covaci, autor unic al selecției și pregătirii echipei 
naționale,- noi, aazetarii sportivi, să-l sfătuim ce să facă. 
De aceea, ultimele pregătiri s-au desfășurat sub semnul 
liniștii totale, a respectului pentru pregătirea si moralul 
lotului reprezentativ.

Miercuri insă s-a petrecut un fapt uimitor, o eroare 
incredibilă făcută de reputatul nostru antrenor. Atunci cind 
fotbaliștii spanioli au realizat 2—2. Dumitru a cerut schim
bare. L-am văzut după pauză pe Marcel Răducanu pre- 
gătindu-se să intre in joc. Mare a fost surpriza cind am 
constatat că pe mijlocașul Dumitru îl va înlocui fundașul 
Stefănescu. care va juca la mijlocul terenului. La scorul 
de 2—2, cu care echipa României era practic eliminată 
din cursa pentru calificare, exista un singur scop : cu 
orice preț și cu orice risc, forțarea unui nou gol. al vic
toriei. Această forțare a rezultatului s-ar fi putut realiza 
în final de meci cu Cămătaru. de pildă, care împreună cu 
Dudu Georgescu ar fi alcătuit un tandem de doi atacanti 
centrali capabil să spargă zidul apărării spaniole, mulțu
mită. după cum s-a constatat, cu un rezultat de egalitate.

In aceste condiții, introducerea lui Stefănescu este de-a 
dreptul inexplicabilă. Doar dacă am fi avut de gînd să 
menținem acest rezultat egal. care, dealtfel nu este o 
catastrofă, dar nici nu onorează. Deși „Stefănescu e de-al 
lor". chiar 
Au existat 
lecție din 
care ar fi 
problemele 
la ordinea

pentru ca echipa de fotbal a Româ- 
necesar pentru o victorie de vres- 

sale adversare din ultimii ani. 
oraș a fost un veritabil stat ma- 
organizare de excepție pentru o*

lipsă de nerv, de necoeziune. necomba- 
Dumiiru. presupusul conducător de ioc. 
astfel că după nici o 

putut avea un dirijor
jumătate de oră 
care să conducă 
din ioc. linia de 
trebuit să treacă 
să fie înlocuit, si

care nu si-a mar- 
sau a „distrus" a 
fost ca si inexis-

Si spectatorii craioveni au rămas stupefiatL 
posibilități ca $i in condițiile deficitelor de se
ul tim ele săptămini să fie 
mulțumit pe toti iubitorii 
vechi si noi ale fotbalului 
zilei.

realizată o victorie 
fotbalului. Dar a$a, 
nostru sînt din nou

0 frumoasă victorie

ROMÂNIA-U.R.S.S

Aurel NEAGU

BAC AU, 4 (prin telefon). Era 
normal ca în această partidă, 
în care nu mai avea nici un fel 
de emoții — cunoscut fiind fap
tul că prin Infrîngerile din me
ciurile cu Ungaria și-a anulat, 
practic, șansele de calificare in 
Turneul final U.E.F.A. — echipa 
noastră de juniori SA JOACE 
la capacitatea ei maximă. să 
ofere celor aproximativ 3006 de 
spectatori (majoritatea copii, e- 
levi) din tribunele stadionului 
.23 August" cit mai multe faze 
reușite Dar, timp de 60 de mi
nute, Pop, Iovan, Geolgău, D. 
Zamfir — jucători in care s-au 
pus mart speranțe — au avut 
o evoluție necorespunzătoare, el 
și coechipierii lor nereușind de- 
cît toarte rar să pună in peri
col poarta selecționatei sovietice, 
apărată de Krakovski și de 
grupul de apărători din fața lui. 
Mai mult. In min. 34, echipa 
noastră a primit cu ușurință 
gol : Kuznețov a executat o lo
vitură liberă de la circa 33 m 
lateral și NOVIKOV, lăsat liber 
in careu, a Înscris cu capul, de 
Ia numai 3—4 m.

După pauză, Svețov 
pe contraatac o mare 
(min. 45) și, după cum_ ____
fășura jocul, se părea că nu se 
,va mai intim pla nimic, s-a în-

tîmplat, totuși, ceva : antrenorii 
noștri au scos din teren două 
vedete (D. Zamfir $1 Geolgău). 
Înlocuindu-Ie cu cvasinecunoscu- 
ții Titi Nicolae și Costescu. Si 
noii intrați au dat tonul ofen
sivei echipei noastre, care din 
min 60 și piuă In final a reali
zat o suită de faze apreciate de 
public, trei dintre ele închein- 
du-se cu goluri. în min. 65 a 
marcat COSTESCU, direct din 
corner ’ Apoi, în min. 70, a 
ratat Iovan, după care. în min. 
73, TURCU a adus avantaj e- 
chipei noastre, înscriind un gol 
frumos, după o acțiune indivi
duală în care a driblat doi ad
versari. în sfîrșit, in min. 75, 
Ral ea a fost faultat în careu și

SUCIU a transformat impecabil 
penaltyul, stabilind scorul final 
la 3—1 (0—1). O victorie de pal
mares, realizată în fata unui 
adversar foarte puternic.

Arbitrul grec Sarkinos Dimi
trios, ajutat la linie de G. Dra- 
gomir și V. Roșu, a condus bine 
formațiile : ROMÂNIA ; Nița — 
Rednic, Pop, Iovan, Mărginean
— Ilîe, Geolgău (min. 52 Cos
tescu), Suciu — D. Zamfir (min. 
41 T. Nicolae), Turcu, Ralea ; 
U.R.S.S. : Krakovskj — Dorofeev, 
Akhabadze, Denisov. Palamar — 
Basko (min. 41 Makarov), Mo- 
lodsov (min. 78 Karoza), Svețov
— Ovcinikov, Kuznețov, Novikov.

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

a ratat 
ocazie 

se des-

• MECIUL RAPID — CHIMIA 
TR. MĂGURELE, din seria a 
Il-a a Diviziei B, se va disputa 
duminică de la ora 11, pe Sta
dionul Republicii. Biletele se 
pun în vînzare, începînd de azi, 
la casele obișnuite.
• PARTIDELE DE DIVIZIA A 

care se vor disputa pe parcursul

lunii aprilie vor începe de la ora 
16,30.
• EXAMENUL DE ADMITERE 

LA CURSUL DE ANTRENORI. 
F.R.F. organizează un nou curs 
de antrenori. Candidați! înscris! 
la curs se vor prezenta luni 9 
aprilie, la ora 9, la sediul F.R.F., 
In vederea susținerii examenului 
de admitere.



15-22 aprilie, la București, C. E.

Saban Sejdi — speranța echipei

de Tuple

de libere

NOUĂ

1

PESTE HOTARE

de la 
numărat 
favoriții 

și

iugoslavi 
s-au

Drintre 
europene

• în ultimii ani. 
un lucru intere- 

noștri n-au mai 
la campiona- 

remareîndu-se. 
competiția su-

Luptătorii 
greco-romane 
întotdeauna 
campionatelor 
mondiale. Dar 
s-a observat i 
șanț. Luptătorii 
obtinut succese 
tele europene, 
în schimb. în 
premă. Astfel. în 1977 nici un 
luptător iugoslav n-a obtinut 
medalie la campionatele euro
pene de la Bursa dar. spre 
surprinderea generală, ei au 
cîștigat la „mondiale" 3. meda
lii : una de argint (Refik Me- 
misevicî. la categoria 100 kg) si 
două de bronz (Momir Petko
vici — 82 kg si Ivica Frgici — 
57 kg). Anul 
s-au petrecut 
vii n-au avut 
penele" de la 
Ia Ciudad de 
fost din nou la înălțime : două 
medalii de

82

ei si- 
acest

62 kg si Momir Petkovici — 
kg) și una de bronz (Refik 

Memisevici — 100 kg).
Pentru a preîntîmpina 

tuatie asemănătoare. în
an ei s-au antrenat foarte bi
ne. au participat la multe tur
nee de verificare, comportarea 
lor îndreptătindu-ne să credem 
că la apropiata ediție a com-

corespondema din hoped

în U.R.S.S., împreună

trecut, lucrurile 
aidoma. Iugosla- 
succes la ..euro
Oslo. în schimb. 
Mexico ei au

areint (Ivica Frgici

netitici continentale renre- 
zentantii tării noastre se vor 
număra din nou Drințre frun
tași. Antrenorul echipei de 
greco-romane. Sreten Damja- 
novici (fost campion mondial în 
1971). este foarte optimist acum, 
în Preaima competiției de la 
București: „în acest an, noi 
ne-am pregătit mult mai bine 
decît oină acum. De pildă, mai 
mult de 0 lună de zile ne-am

DE PE LISTELE DE ÎNSCRIERI
t CONCURENT!. Federația• GRECIA . ______ _

înscris pentru C.E. de la București cite trei 
Haralambos Hol idiș (57 kg) — o mal veche 
din țara noastră, Scylanos MigiaJns «2 kg) 
anterioare ale C-E- și C-M. Georgios Posi«Ui . _ _ _ _
Georgios Sidiropoulos (48 kg), Georgios Hatziaanidis (62 kg) — șl el un 
luptător cu multă experiență mm peti*:.anală, Heraklis Deskoulides (74 
kg) Ia libere. Delegația va n însoțită de antrenorii Petros Galac- 
topoulos și Ștefanos Phillippides.
• NU’ F NOI ÎN ECHIPELE 

FRANȚEI. Lista înscrierilor defi
nitive prezentată de federația 
franceză cuprinde opt sportivi, 
cîte patru la fiecare stil, dintre 
care cei mai c moscuți sînt Pierre 
Chambellan (52 kg). Lionel La- 
caze (68 kg' — la greco-romane 
și Diego Lobrutto (57 kg) — La 
libere, ceilalți concurenți fran
cezi : Pierre Mercader (62 kg).
• CANDIDAȚII LA MEDALH

elenă de specialitate a 
luptători la fiecare stil : 

cunoștință a spectatorilor
— participant 1a edițiile 

(90 kg), la greco-romane.

Daniei Emelin (74 kg) — greco- 
romane Richard rheîmowski (62 
kg), Didier Nicolas (G8 kg) șl 
Christopbe An dans un (9fl kg> sînt 
..speranțe- ale luptelor din această 

x țară. Antrenorii Marcel Van Es- 
pea șl Georges Ballery speră ca 
elevii lor să aibă o comportare 
cit mai bună la C.E. de la Bucu
rești.

IN formațiile FINLANDEI. în 
absența muttipluiui medaliat aj. marilor competiții, Perri (Jkkola, for
mațiile Finlandei cuprind nume noi de luptători talent ați. în unii 
dintre ei antrenorii Rista Bjorlin și Jubani Hakola punîndu-șl spe
ranțe de a candida la medaliile care se vor decerna la București. 
Iată, dealtfel,- componența delegației acestei țări : ta greco-romane 
— Reijo Haaparanta (48 kg), Taisto Halonen (52 kg), Einari Suutari 
(57 kg), Jouko Kuossari (62 kg), Matti O vermark (68 kg), 
Mikko Huhtala (74 kg), Keijo Manni (90 kg), Jarmo Poyry (+100 
kg) ; libere — Jukka Rauhala (62 kg), Pekka Rauhala (68 kg). Kari 
Overmark (74 kg). Este interesant de reținut că luptătorii R. Haapa
ranta, K. Mani și J. Poyry vor concura la ambele stiluri.
• LA START : H. NIGSCH 

(AUSTRIA) — ÎNVINGĂTORUL 
LUI P. UKKOLA ! în mica dele
gație a Austriei remarcăm în 
mod deosebit prezența iui Her
bert Nigsch (57 kg), care la ulti
ma ediție a campionatelor mon
diale de greco-romane a obținut 
o surprinzătoare victorie prin 
tuș asupra deținătorului centurii 
de aur, Perti Ukkola (Finlanda)

• DIN DANEMARCA, PATRU ,
Pentru apropiatele întreceri continentale de la București, antreno
rul danez Finn Matthiesen a selecționat doar patru concurenți la sti
lul greco-romane, care după părerea lud au șanse de afirmare la 
această ediție a C.E. : Bjarne Nielsen (52 kg), Jan Pedersen (68 kg), 
Kaj Jaegersgaard (82 kg) și Allan Karing (100 kg).

cel care, dealtfel, a urcat prima 
treaptă a podiumului și la ultima 
ediție a jocurilor Olimpice. La 
întrecerile de greco-romane vor 
mal lua startul Franz Bansmayer 
(74 kg) și Franz Pitschmann (90 
kg). In competiția 
participa Andreas 
Bartl Brotzner (74 
Busarello (82 kg).

.SPERANȚE» LA GRECO-ROMANE.

de libere vor 
Seidl (62 kg), 
kg) și Giinter

antrenat 
cu lotul olimpic al tării gazdă”.

Acum. întregul efectiv se a- 
flă la Kraguievac. unde efec
tuează ultimele pregătiri înain
te de ..europene». Echipa este 
compusă din : Ivica 
Ferenc Csaba, Karolț 
Darko Nîssavici. Refik 
sevici si Prvoslav nici.

Campionul olimpic 
Montreal (19'76) și vicecampio- 
nul mondial Momir Petkovici 
nu se află în lot. Ce s-a 1n- 
tîmplat ? Cu cîteva luni în ur
mă. el a avut un accident la 
umăr și nu este încă restabilit.

O mare speranță a reprezen
tativei Iugoslaviei este tînărul 
Refik Memisovici. de două ori 
medaliat la „mondiale”. care 
a realizat progrese însemnate 
în ultima vreme.

Antrenorul _ echipei de libere. 
Foti Gatovski. încearcă să nu 
mai repete „performanta" de la 
Sofia, unde nici un sportiv iu
goslav n-a urcat Pe podium. 
„Dorim să ne afirmăm și în 
acest stil Ia europene și sper 
să obținem cel puțin o meda
lie" — a declarat F. Gatovski. 
Candidați pentru selecție sînt : 
Mirko Dimcevski, Muarem 
Trstena. Risto Darlev. Kenan 
I.uhiu. Saban Sejdi si Kiro 
Risiov. Fostul campion al lu
mii (1977). Saban Sejdi. 
să arate că este capabil 
reintre în rîndul celor 
buni luptători din lume. „M-am 
antrenat intens — ne-a spus 
el — și cred că pot obține o 
medalie la București, dovedind 
astfel că sînt din nou în for
mă".

Frgici, 
Kasap, 
Memi-

de la

vrea 
sâ 

mai

VLATKO MISKOVICI

ÎN PRELIMINARIILE
CEHOSLOVACIA-FRANȚA 2-0

Aseară, la Bratislava, în ca
drul grupei a V-a a preliminarii
lor campionatului european de 
fotbal s-au întâlnit reprezentati
vele Cehoslovaciei și Franței. 
Meciul s-a încheiat cu rezultatul 
de 2—0 (0—0) în favoarea gaz
delor. Au marcat : Panenka din 
11 m (min. 67) 
(min. 72). lată

1. FRANȚA
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Luxemburg

Următorul joc : 
Cehoslovacia (1 j

și Stambacher 
clasamentul :

4 2 11 8—5
2 2 0 0 5—1
2 0 11 3—5
2 0 0 2 1—6

5
4 
1 
0

: Luxemburg — 
mai).

în C.E. de tineret 
TURCÎA-ROMÂNIA 2-0 (1-0)
ISTANBUL, 4 (prin telefon de 

la redacția ziarului Millyet). 
Miercuri, în preliminariile campio
natului european de fotbal, rezer-

antrenor
Haines,

MODA „RETRO” 
ÎN NATAȚ1E

Apreciatul 
american Tim 
unul dintre cei mai buni 
specialiști al natației. a 
și descoperit și pus tn 
aplicare un sistem ori
ginal de pregătire pen
tru elevii săi. 
care se numără 

recordmani
Haines a

printre 
o serie 

mon- 
renun- 

la costumele de baie 
simplificate din 
noastre si a 
înotătorilor 
purtate acum 70 de ani. 
Echipați cu maiouri șl 
pan‘alonl lungi din țe
sături groase de bum
bac „naiadele- și 
„delfinii4- antrenați de 
cunoscutul pedagog tre
ble să deoună un e- 
fort suplimentar 
pus de costumele 
Incomode. Se pare că 
m^uda dă rezultate și 
a înceout să fie adop
tată oe scară largă în 
bazinele din SU.A.
TEMERARI PREMIAȚl
Trofeul 

„Curajul 
fost atribuit. 
Hali din Londra, japo
nezului "
ra. care 
a reușit 
Potul Nord după 
traversare solitară 
împărăția 
pe 
800 
compensat.
nea 
man 
sportiv 
care a 
ful Huascaran 
munții An zi. 
rul alpinist ;

de 
di ill. 
tat

zilele 
impus 

modelele

im- 
lor

internațional 
sportiv a 

la Guild
Na o mi 

anul 
să

Eumu- 
trecut 
atingă 

o 
în 

ghețurilor 
un traseu de peste 
km Jurul a re

de aseme
ne -»na’.P7tti Nor- 

Croucher un 
.handicapa t“ 

escaladat vîr- 
din 

Temera- 
are am-

VIORICA ILIE - O 
VICTORIE

în» runda a 7-a a 
internațional feminin ... ... 
la Bydgoszcz (Polonia). Viorica 
Ilie a cîștigat la Lia Bogdan, 
Margareta Teodoreseu a învin
s-o pe Elîsabeia Kovalska. iar 
Nana Ioseliani a obținut victo
ria în partida cu Tatiana Le- 
maciko. Tn clasament conduc 
Viorica Ilie (România) și Iose
liani (U.R.S.S.) cu 5,5 puncte, 
urmate de Gurieli 
4.5 puncte. Bogdan 
Stadier (Iugoslavia), 
garia) 3,5 puncte.

★
După desfășurarea

în turneul international mascu
lin de sah de la Zagreb oe pri
mul loc se află Antunak (Iugo-

Turneului 
de sah de

(U.R.S.S.) 
(România), 
Kasz (Un

a 4 runde.

slavial. cu 3 
român VictOT 
zează l1/» P. 
Ciocâltea a 
kovici (Iugoslavia). El a pierdut 
însă partida întreruptă cu Bu- 
kal (Iugoslavia)

NĂSTASE - ÎNVINS 
SURPRINZĂTOR

puncte. Sahistul 
Ciocâltea totali- 
în runda a 4-a, 

remizat cu Vuia-

în turneul international de 
tenis de la Rotterdam. jucă
torul vest-german Rolf Gehring 
a realizat o mare surpriză. în- 
trecîndu-1 cu 7—6. 5—7. 6—4 
pe Ilie Năstase. Alte rezultase : 
Clerc—Reiniger 7—6, 5—3; Fi- 
bak — Pinner 6—1. 6—0 : Mas
ters — Teacher 6—2, 6—4 j
Borg — Cox 6—4. 6—2 ; Mayer
— Okker 6—3. 7—5. Gerulaitis
— Feigl 6—1. 6—4.

DUPĂ BALCANIADA DE SCHI
(Urmare din nan. IJ

de

portantei care se acordă aces
tei competiții. în probele alpi
ne. Dar si fondiștii au o clasă 
destul de ridicată și. spre sa
tisfacția noastră. în afara valo
rosului alergător bulgar Gh. 
Lebartov. greu de întrecut
seniorii celorlalte țări. Ia ju
niori România a obtinut rezul
tate valoroase care probează că 
sîntem pe un drum bun în „a- 
lergarea pe schiuri". La fond 
ne-am apropiat de cei mai buni 
specialiști din Balcani Fetele 
noastre sînt în nota obișnuită, 
adică remarcabilă, iar rezulta
tul lui Lungoci (deși situat pe 
locul 3) este si el bun. La cei 
16 ani aî săi. Lungoci este o a- 
devărată speranță a schiului 
nostru de fond. Este clar pen
tru toată lumea că. fără o 
muncă riguros și științific pla
nificată. nu se mai pot obține 
mari performante. De aceea.

C. E. DE FOTBAL
tineret, la Gazlan- 
selecționatele Tur-

vat echipelor de
tep s-au întîlnit . _ .
ciei și României Meciul s-a în
cheiat cu scorul de 2—0 
în favoarea gazdelor, prin golu
rile marcate de Delciuk 
30) și Hiaz (min. 67). în 
acestui rezultat.
pei se prezintă
1. UNGARIA
2. România
3. Turcia

(l—O)

(min. 
u-rma 

clasamentul gru- 
astfe! :

2 2
3 1
3 1

0 0
0 2
0 2

4—0
3—3
2—6

4
2
2

MECIURI AMICALE
• Ieri, la Gyula s-au lnlilr.it 

selecționatele secunde de juniori 
ale Ungariei șl României. Vic
toria a revenit gazdelor cu 2—1 
(9—0). Golul echipei noastre a 
fost marcat de Borba.

0 La Cracovia : Polonia — Un
garia (primele reprezentative) 
1—1 (0—0). Au înscris : Lato, 
respectiv Tatar.

Exerciții la cal...

EXPERIMENT

a primi ecu-
Uzi

au 
și

for
Internațional

Fe
de 

AuJ Koglund 
, a anunțat că 

speclall-

bele picioare amputate 
(in urma unul acci
dent de cale ferată) și 
poartă proteze.

COLECȚIONARUL
frumoasele insigne 

cu subiect sportiv sînt 
îndrăgite de foarte 
mulți colecționari din 
toată lumea. Există re
lații intre dînșii, 
fac schimburi și 
au adunat mii de 
menea exemplare, 
colecționar aparte 
dovedeș*® a fi ungurul 
Istvăn Somossy, care 
adună de peste 20 de 
ani ecusoane de arbi
tru a părtinind tuturor 
federațiilor de fotbal 
din lume. La ora ac
tuală. el se poate 
lăuda că deține 96 de 
ecusoane, dar cum nu
mărul țărilor afiliate 
la P.I.F.A este în con
tinuă creștere, colecția 
sa este încă departe de 
final. De aceea. So
mossy s-a adresat altor 
38 ăe federații, răspân
dit? pe întreg globul, 
oentru _ 
soaneie care să-1 per
mită menținerea 
a colecției. De remar
cat că arest pasionat 
oiecționar nu este 
fo’balist. d Jucător 
de... polo.

FAMILIE DE BOXERI
Cu prilejul unei gale 

de box desfășurate la 
Tou'on. spectatorii 
pjtut vedea tatăl 
fiul boxtnd tn aceeași 
seară. Este vorba de 
Alaln Ruocco, fost 
campion profesionist 
al Franței la categoria 
semimljlocle, tavin-

de schi-bia- 
in ideea de 

de selecție a

federația noastră 
tlon va persevera 
a continua munca 
celor mai valoroși tineri fon- 
diști și de a-i supune unei pre
gătiri minuțioase, fără abateri 
de la rigorile vieții sportive, 
cu speranța că. în scurtă vre
me. vor apare fondisti de mare 
valsase. Pentru aceasta, antre
norii au însă obligații sporite 
Si nu peste multă vreme ei 
vor fi întrebați ce rezultate au 
obtinut fată de' condițiile ce 
le-au fost asigurate.

Vreau să precizez că nici 
probele alpine nu trebuie ne
glijate. Schiorii iugoslavi și 
bulgari se impun astăzi în ma
rile competiții tocmai pentru 
că au perseverat, că nu au a- 
vut numai pretenții ! După ce 
ei s-au impus în disputele in
terne Si internaționale de mai 
mică anvergură, au avut ac
ces și la marile concursuri. La 
noi. în acest an. grupe de copii 
și juniori au participat la mai 
multe < 
slovacia, 
zultatele 
cătoare. 
mim un 
al tuturor loturilor, 
biectiv. care să nu 
rese de club, care 
făsoare activitatea 
imixtiuni si. sper 
superioare.

— Există șanse 
ditiile actuale, să 
calajul în schiul alpin fată de 
ceilalți concurent, 
în „Cupa Europei" 
pa Mondială" 7

— Părerea mea 
poate. Pentru aceasta nu este 
nevoie decît de muncă, muncă 
și iar muncă. Legătura cu schiul 
international nu trebuie intre- 
rupță. întrecerile în comoan’a 
schiorilor bulgari si iugoslavi 
le sînt foarte utile sportivilor 
noștri. După aceea si alte com
petiții...

concursuri în 
. Bulgaria etc.. 
1 lor nu sînt

Intenționăm
i antrenor

Ceho- 
dar re
sat is fă- 

sâ nu- 
coordonator 

un om o- 
aibâ inte- 
să-sî de
ferit de 

cu rezultate

ca. în con- 
reducem de-

oarticipanti 
sap în .Cu

este că se

G,01impiada“-Moscova)
gător prin k.o. în re
priza a 10-a asupra 
italianului Torsello, 
precum și de fiul său 
Marc Ruocco. care a 
debutat la amatori, tn 
cadrul categoriei co
coș. invingînd la puncte 
pe Mohamad FalhL 
KARATE IN CREȘTERE
La încheierea unei 

recente vizite între
prinse în Uniunea So
vietica, secretarul ~ 
deratiel mondiale 
karate.
(Suedia), 
federația de 
tat" din U.R.S.S. a fost 
afiliată Ia Uniunea eu
ropeană de karate. în 
prezent. La acest 
sportiv 
sînt afiliate 19 țări eu
ropene.

„OLIMPICI” 
PE ECRAN
ecranele 
rulează filmul 
de aur‘ 
istoria

traj evocă viata unei 
campioane, interpre
tată de Suzan Anton, o 
fostă ..Miss California". 
In film apar și o serie 
de „antrenori". Inter
pretați de cunoscute 
vedete ca Leslie Caron 
Curd Jurgens si James 
Coburn

atneri- 
,O 

inspirat 
Jocurilor 
Scenariul

Pe 
cane 
fată 
din 
Olimpice. __
pelicule! de lung me-

In campionatul 
fotbal al echipelor 
amatori din R.F. Ger
mania a fost Introdus 
un amendament spe
cial la regulamentul 
de disputare. Astfel, 
cartonașul galben de 
admonestare va fi des
ființat. tnlocuindu-se 
prin eliminarea pe 
timp limitat, asemenea 
normelor existente 
alte sporturi, ca 
cheiul pe gheață 
pildă tn cazul tn care 
experimentul va avea 
succes se prevede ca 
el să fie extins șl în 
campionatul divizionar. < 
în cursul sezonului ș 
1979—1989. g

Circuitul international feminin de tenis (ianuarie-aprîlie) nu se mai 
numește „Virginia Slims- ci ,,Avon“. De la fondurile vărsate organi
zatorilor de către cunoscuta fabrică ' “ ~ "
la acelea ale produselor cosmetice, 
nume al sportului cu racheta. Sau 
domnească pe terenurile de tenis.

Drept compensație, însă, țigările

de țigarete din S U.A., s-a trecut 
Tot e mai bine, pentru bunul re- 
pentru... atmosfera ce trebuie să

.. ____ __ încearcă să recîștige teren în noi
arii sportive. O donație de 10 000 lire sterline a fost oferita de o 
asemenea fab'ică de produse din tutunuri fine Pede'ațîei britanice 
de atletism. Aceasta — chipurile — drept recompensă pentru victoria 
atletului Steve Ovett în proba de 1500 m la campionatele europene 
în aer liber, de anul trecut. Demnă de reținut este, insă reorco: 
„Noi sîntem răspunzători pentru educația tineretului și nu avem drep* 
tul sâ facem reclamă unor produse care dăunează sănătății I* - a 
spus un purtător de cuvînt al forului citat, anunțînd refuzul oficial de 
a primi oferta.

O atitudine care merită aplauze.
Radu VOIA

e TELEX • TELEX 0 TELEX 9 TELEX @
BIATLON • Proba de 29 km 

din cadrul „Cupei Mondiala" de 
la Sodankylae (Finlanda) a re
venit sovieticului Anatoli Alia- 
biev, în 1 h 08:22. I-au urmat 
Klaus Siebert (R.D.G.) — 1 h 10:44 
șl Kjell - - - --
Ih 11:65. 
câștigată 
32:24.

FOTBAL • La Prostejov tn 
C.E. de tineret : Cehoslovacia — 
Franța 1—0 (1—0). A
Janecka. • Finala 
R. D. Germane" se va 
la 28 aprilie Intre F C. 
burg, deținătoarea 
Dynamo Berlin.

HANDBAL • Finala ..Cunei 
cupelor" (feminin) se va dis
puta intre T.S.C. Berlin si Fe- 
rencvaros Budapesta, turul la 21 
aprilie la Berlin, iar returul cu 
o săptămînă mai târziu la Buda
pesta.

HOCHEI • Competiția de la 
Leningrad, rezervată selecționa
telor secunde, s-a încheiat cu 
victoria echipei U.H.S.S. — 5 'p, 
urmată de Suedia — 4 p, Ce
hoslovacia — 3 p și Finlanda — 
Op.» La Katowice în C.E. 
(juniori) — grupa A : Suedia —

Soebeck (Norvegia) — 
Proba de 10 km a fost 
de Klaus Siebert cu

marcat 
„Cupei 
disputa 
Magde- 

trofeului. și

R.F. Germania 19—1, Cehoslova
cia — Italia. 17—0. Finlanda — 
Polonia 5—2, U.R.S.S. — Elveția 
5—1. Pentru turneul final s-au 
calificat: U.R.S S„ Finlanda,
Suedia și Ceheslo vaci a.

MOTO • .Marele Premiu" al 
Italiei (clasa 150 cmc) le pe cir
cuitul de la Mugellp a revenit 
Italianului Vlrginio Ferrari („Su
zuki"), 
147,997 
leanul Johnny ceeotto 
nezul Sadao Asami — 
motociclete „Yamaha".

SCHI • Concursul de sărituri 
desfășurat la Oberwiesenthal 
(R.D.G.) a fost cîștigat ae elve
țianul Hansioerg Sumi. cu

cu o medie 
km, urmat de

244,2 p
TENIS

Nisa : Mac Karr, ce
6—4
6—4
6—2
0—6.

orară de 
veneaue- 
si iapo- 

ambil pe

lit turneul de 
Noah 

Smttt — Portes 6—3. 
Alexander — li rebec 

Bertolucci — Luna 
6—3 : Peccl — Rocavert

6—i. 7—5 : Taroezy — Hutka 6—3. 
3—1. • In clasamentul .Marelui 
premiu FILT". conduce Co
nnors cu 802 p. urmat de Tanner 782 - - - •
515 p.
285 p.

la
6—3,
0—6,

p, Ashe 534 p. si McEnroe
Borg ocupă locul 9 cu

lnlilr.it

