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Sub președinția tovarășului 
Nicolae C'caușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, joi, 5 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C-R.

La primul punct al ordinii 
de zi, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut raportul cu 
privire la reprogramarea pu
nerii în funcțiune în acest an 
a capacităților restante din 
1978, a sarcinilor de investiții 
nerealizatc anul trecut.

In vederea recuperării nere- 
alizărilor și dării în funcțiune 
a capacităților restante in ter
mene cit mai scurte. Comite
tul Politic Executiv a hoiărît 
stabilirea unor programe de 
măsuri cu date precise pen
tru fiecare obiectiv, accelera
rea ritmului de construcții și 
montaj pe șantiere, concentra
rea eforturilor pentru punerea 
in exploatare a acelor capaci
tăți care se află in stadiu a- 
vansat de execuție, montarea 
cu prioritate a utilajelor exis
tente în stoc, livrarea celor
lalte utilaje la termenele pre
văzute în grafice pe fiecare 
produs și pe fiecare întreprin
dere furnizoare.

în scopul realizării cifrei de 
un milion de apartamente pre
văzute în planul cincinalt_Ă 
in programul suplimentar, 
miletul Politic Executiv a sta
bilit ca in acest an să se con
struiască 300 000 apartamente, 
în care sint incluse și restan
țele din 1978. S-a stabilit ca 
întregul volum de construcții 
de locuințe din planul consi
liilor populare județene și al 
municipiului București să fie 
realizai din fondurile de in
vestiții ale statului. Unele a- 
partamente destinate vinzării, 
și care nu sint solicitate de 
populație, vor fi repartizate 
pentru închiriere, acestea ur- 
mind a fi vinduie ulterior pe 
măsura solicitării lor.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat guvernului, ministere
lor. celorlalți titulari de in
vestiții, Comitetului de siat al 
Planificării, altor instituții cen
trale, consiliilor populare, să 
asigure toate măsurile pentru 
realizarea integrală a volumu
lui sporit de lucrări. întreprin
derile de materiale de con
strucții vor acționa pentru de
pășirea planului de producție 
la toate sortimentele de ma
teriale necesare investițiilor. 
S-a indicat să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru 
mai buna aprovizionare tehni- 
co-materială. micșorarea con
sumurilor de materii prime și 
materiale, îndeosebi a celor 
mari consumatoare de energie, 
cum sînt metalul, cimentul și

După meciul de la Craiova

REZULTATUL ȘI, MAI ALES, JOCUL NEMULȚUMESC!
Profund semnificativă ni s-a 

nărut liniștea în care entuzias
tul public craiovean părăsea, 
miercuri, tribunele stadionului 
..Central“. gazdă. în premieră, 
a unei partide internaționale 
oficiale. O liniște ascunzînd o 
mare decepție, provocată atît 
de rezultatul final al meciului 
România — Spania, un 2—2... 
egal cu o înfrîngere. cit. mai 
ales, de jocul nrestat de for
mația noastră în cea mai mare 
Parte a timpului.

Dincolo însă de ratarea — 
practic vorbind — a calificării 
în turneul final al campionatu
lui european. la sfîrșitul con
fruntării — trebuie spus — cu 
un partener valoros acest nou 
insucces, raportat la trecute 
evoluții ale tricolorilor, cir
cumscris. așadar. într-un lanț 
cauzal, determină deziluzii spo
rite ; întrucît el face uitat 
comportările de excepție, cum 
a fost acea victorie repurtată 
în dauna Iugoslaviei, la Za
greb. în preliminariile C.M., 
scoțînd în relief evoluțiile — 
regulă : 4—6 cu Iugoslavia. în 
revanșa de la București. 0—2 
Si 0—1 la Madrid și Valencia, 
în sfîrșit acel 1—2 cu ..olim
picii" bulgari, rezultat înregis
trat. la Blagcevgrad. nu de
mult. si care — parafînd con
cluziile unei lungi perioade de 
Pregătire a acestei așteptate 
Partide cu Spania — explică, 
în ultima analiză, si comporta
rea de miercuri. într-atît 
de mult a semănat pe Planul 
locului de ansamblu, maniera 

altele, pentru întărirea spiri
tului de disciplină pe toate 
șantierele, creșterea producti
vității muncii și reducerea 
costului construcțiilor.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a discutat rapor
tul privind rezultatele analizei 
de reglementare a stocurilor 
de materii prime și materiale 
existente la 1 ianuarie 1979 șl 
a stabilit măsuri pentru asigu
rarea unei bune aprovizionări 
tehnico-maieriale a economiei 
naționale, pentru respectarea 
stocurilor prevăzute in planul 
de stat- In acest sens, s-a in
dicat să fie valorificate cit 
mai eficient plusurile de 
stocuri, în vederea majorării 
exporturilor și reducerii im
porturilor, prceum și pentru 
recuperarea restanțelor în pro
ducție și investiții din anul 1978. 
Totodată, Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe și ministerele ti
tulare de plan vor urmări tri
mestrial reîntregirea stocurilor 
și vor lua măsuri pentru pre
venirea formării stocurilor su- 
pranormative și disponibile, a- 
sigurfndu-se respectarea strictă 
a normelor de consum.

Comitetul Politie Executiv a 
dezbătut și aprobai măsuri 
privind majorarea cotei de be
neficiu pentru stimularea su
plimentară a personalului mun
citor care participă la obține
rea de produse nentru ex
port. Această măsură urmăreș
te cointeresarea unităților eco
nomice și colectivelor de oa
meni ai muncii pentru pro
ducția destinată exportului, ca 
și pentru cea livrată in coope
rare spre a fi încorporată in 
produse pentru export-

Beneficiul majorat va fi di
ferențiat pe grupe de produse, 
urmărindu-se stimularea fa
bricării produselor de un inalt 
nivel tehnic care contribuie la 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei și 
asigură o eficiență sporită. 
Sumele cuvenite individual 
pentru stimularea suplimentară 
se stabilesc de către consili
ile oamenilor muneii in ra
port de contribuția adusă la 
realizarea produselor pentru 
export. Unitățile economice de 
stat și colectivele de oameni 
ai muncii care produc pentru 
export beneficiază și de cele
lalte drepturi acordate, potri
vit legii, pentru realizarea și 
depășirea exportului.

(Continuare in pao. 2-3) 

Pătrundere impetuoasă a lui Marcu in suprafața de pedeapsă (sub 
privirile atente ale lui Alesanco), acțiune eșuată insă in momen
tul centrării.- Foto : Dragoș NEAGU

de a acționa a primei noastre 
reprezentative în iocurile de 
la Blagoevgrad și Craiova. O 
manifestă frînă în obținerea 
unui rezultat pozitiv, indife
rent de locul de desfășurare 
a meciului. în declasare sau 
pe propriul teren. Ne referim, 
desigur, la modul de exprimare 
INCOERENT al echipei care, 
pe parcursul primei reprize 
îndeosebi, a jucat exact așa 
cum îi... convenea unei forma
lii venită. Ia Craiova, cu o lec
ție a apărării bine însușită si 
căreia (dată fiind configurația
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VACANȚA, 0 INVITAȚIE LA ACTIVITĂȚI SPORTIVE

• In toate asociațiile sportive școlare, întreceri în cadrul „Daciadei* de vară
• Cîteva finale de mare atracție • Aproape 1 500 de viitori performeri în

tabere centrale de pregătire
începînd de astăzi (și pînă la 19 aprilie 

inclusiv), elevii din învățămîntul preșcolar, 
primar, gimnazial, liceal și profesional vor 
intra in vacanța de primăvară. Pretutin
deni în țară această recreație de două 
săptămîni a tineretului nostru studios va fi 
punctată de numeroase acțiuni politico- 
educative și cultural-sportive care se vor 
desfășura sub semnul marii competiții spor
tive naționale „Daciada", al Festivalului na
țional „Cîntarea României" și al Anului 
Internațional al Copilului.

Pe plan sportiv, esențial este ca milioa
nele de copii și tineri din rețeaua învăță- 
mîntului nostru să-și petreacă o parte a 
vacanței de primăvară în aer liber, în 
mijlocul naturii, din ce în ce mai frumoasă, 
să se bucure de soare, de aerul pur al pă
durilor. Pentru aceasta, școlile vor organi
za drumeții și excursii tematice, activități

sportive specifice sezonului, cu precădere 
alergări de cros și întreceri la jocuri spor
tive. Aceste acțiuni, incluse în programul 
tuturor asociațiilor sportive din școli și 
desfășurate sub însemnele mobilizatoare 
ale „Daciadei", vor avea loc în paralel cu 
amenajarea (sau reamenajarea) unor spații 
pentru activitățile sportive de masă, aprilie 
fiind, prin definiție și prin tradiție, luna 
cînd se declanșează astfel de acțiuni ale 
organizațiilor de pionieri și de tineret.

în această vacanță vor fi susținute și 
examene sportive de anvergură, finale ale 
unor campionate sau concursuri republica
ne. La Brașov, de pildă, se vor întrece ele
vii fruntași la lupte greco-romane (8—8.IV) 
și libere (10—12.IV); în Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (7—8.IV, fetele) și la Arad (17—

(Continuare în pao. 2-3)

Azi, la Constanta GALĂ DE VERIFICARE AZI ÎNCEPE

A LOTULUI DE BOX
Continuîndu-si pregătirile în 

vederea participării la campi
onatele europene (Koln. 5—12 
mai), pugiliștii noștri fruntași 
vor fi prezenți azi. la Con
stanta. la o reuniune de veri- 

clasamentului grupei la ora 
partidei) ii „venea" de minune 
egalul obtinut finalmente. In
tr-adevăr. spre stupoarea unui 
stadion arhiplin a tuturor ce
lor care au vizionat meciul 
Prin intermediul micului ecran, 
ofensiva gazdelor s-a bazat. în 
primele 45 minute, in mare 
măsură, pe Dasa lungă, expe
diată de fundași spre linia în- 
tîi. alternată, la fel de nefe-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. 2-3) 

ficare a stadiului lor de pregă
tire. Selecționații vor susține 
meciuri de antrenament, iar 
componentii lotului de tineret 
îsi vor măsura forțele cu o se
rie de boxeri constănțeni. Din
tre întîlnirile în care se vor a- 
corda decizii amintim : F. Ihra- 
im — I. Panaite, I. Moise — 
A. Săli, FI. Livadaru — FI. 
Zamfir. M. Sîrba — N. Chlo- 
veanu. M. Niculescu — I. Cor- 
neanu etc.

Lotul reprezentat!i-singura „secție" viabilă In scrima de performantă ?

SLLLCIIL DL 0 SLABA CAIIIATE Șl PIIEGATiRL
SUB CERINJE LÂ A. S. U. Ig. MUREȘ

Ani de-a rîndul unul din 
centrele de scrimă puternic 
ancorate în sfera performantei, 
îndeosebi prin intermediul spa
dasinilor. Tg. Mures înregis
trează în ultimii ani un regres 
De cit de vizibil, oe atît de în
grijorător : echipa de spadă, 
altă dată în duel direct cu 
Steaua pentru supremație în 
Divizia A. a retrogradat In e- 
șalonul secund, în timp ce for
mațiile d" floretă (fete si bă
ieți) se află pe... muchie de cu- 
tit în prima divizie. Niciodată 
centrul de scrimă din acest o- 
ras. acum prezent De lingă A- 
sociatia sportivă universitară, 
n-a cunoscut asemenea mo
mente de dificultate, datorită 
unor rezultate si comportări 
care pun sub semnul întrebă
rii atît calitatea selecției cît Si 
munca tehnicienilor. Și. într-o 
măsură, chiar si sprijinul or
ganelor sportive locale. O ana
liză la fata locului ne-a edifi
cat De deplin asupra cauzelor 
acestui regres nedorit.

După opiniile exprimate de 
toti cei consultați rezultă că 
procesul de selecție, riguros 
altă dată, se realizează astăzi 
mai mult la întîmplare. accep-

„CUPA PRIMĂVERII^ 

LA TIR
începînd de astăzi, poligoa

nele Tunari și Herăstrău vor 
găzdui întrecerile de arme ca 
glonț, talere și tir cu arcul 
dotate cu „Cupa primăverii". 
La concurs vor participa cel 
mai buni trăgători români care 
și-au îndeplinit haremurile ca 
le dau dreptul de a se înscrie 
la această importantă întîlnire 
de tir.

tîndu-se în grupe (si chiar îa 
echipe) copii și tineri încă de
parte de cerințele performan
tei. Mai grav este că întreru
perea selecției, fragmentarea 
acestui proces vreme îndelun
gată a determinat crearea unei 
adevărate breșe între genera
ții. De aici imposibilitatea da 
a face o trecere firească din 
grupele de initiati spre cele da 
avansați si titularizarea celor 
mai valoroși tineri. Două scoli 
generale situate în vecinătatea 
A.S.U. par a fi cele mai indi
cate pentru a ..alimenta" gru
pele de copii ale secției da 
scrimă. Operația a început, da» 
va fi nevoie de timp pentru a 
forma scrimeri de perspectivă.

Mai grav este faptul că în
suși procesul de pregătire a 
sportivilor, componenti ai echi
pelor divizionare, suferă pria 
absenta unor antrenori care sl 
răspundă PERMANENT de a- 
ceastă activitate. în momentul 
de față de floretiste se ocupi, 
voluntar, una dintre titularei» 
echipei, prof. Sofia Orban, on,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)
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5 zf/e pînâ la C.E. de rugby juniori

PAȘI MARI SPRE O ECHIPĂ PUTERNICĂ 
A TINERILOR TRICOLORI

(Urmare din pag. 1)

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vi
zita oficială efectuată in țara 
noastră, in perioada 21—23 
martie, de președintele Repu
blicii Portugheze, general An
tonio Ramalho Eanes.

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat totala aprobare 
și a dat o deosebită apreciere 
rezultatelor rodnice ale con
vorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Antonio 
Ramalho Eanes, care și-au 
găsit o pregnantă expresie in 
Comunicatul comun semnat de 
cei doi șefi de stat, la înche
ierea vizitei, document ce afir
mă hotărîrea României și 
Portugaliei de a conlucra tot 
mai strins, atit pe plan bila
teral, cit și pe arena interna
țională. în folosul ambelor țări 
si popoare, al cauzei păcii, 
securității și colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că dialogul româno- 
portughez la nivel înalt a mar
cat un nou și remarcabil mo
ment în evoluția ascendentă a 
bunelor relații statornicite in
tre cele două țări, a pus in 
lumină sentimentele de prie
tenie și considerație pe care și 
Ie nutresc reciproc popoarele 
noastre, legate și prin afini
tăți determinate de originea 
comună, de similitudinile de 
limbă, cultură și civilizație.

Comitetul Politic Executiv 
a luat act cu profundă satis
facție că în timpul convorbi
rilor au fost stabilite căile și 
mijloacele de amplificare în 
continuare a colaborării bila
terale, în spiritul Tratatului 
de prietenie și cooperare din
tre cele două țări. A fost evi
dențiată însemnătatea înțele
gerilor și acordurilor conve
nite privind intensificarea co
laborării economice și tehnico- 
științifice. folosirea cît mai 
eficientă a condițiilor și posi
bilităților pe care le oferă e- 
conomiile celor două țări, in
clusiv prin crearea de socie
tăți mixte și alte forme de co
operare reciproc avantajoasă, 
prin inițierea unor acțiuni de 
cooperare pe terțe piețe. A 
fost reliefată, de asemenea, 
dorința ambelor părți de a 
spori și diversifica contactele 
pe tărîmul culturii și învăță- 
mîntului, în alte domenii de 
activitate, de a aprofunda cu
noașterea reciprocă a valorilor 
materiale și spirituale create 
de cele două popoare, în sco
pul unei mai strînse înțele
geri și apropieri între ele.

Totodată, Comitetul politic 
Executiv a subliniat marea im
portanță a schimbului de opi
nii între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Antonio Ramalho 

SELECȚIE DE 0 SLABĂ CALITATE Șl PREGĂTIRE SUB CERINȚE
(Urmare din pag. 1)

eu două-trei antrenamente e- 
fectuate pe săptămînă (atunci 
cînd prof. Orban este disponi
bilă) nu se mai poate rezista în 
performanță 1 O situație simi
lară există și în cazul floretiș- 
tilor, conduși, tot voluntar, de 
conf. dr. Alexandru Dienes to
mul care, după prof. Andrei Ka- 
kucs. acum nensionar. are cele 
mai mari merite în menținerea 
pasiunii tineretului din oraș 
pentru scrimă), pus deseori în 
situația de a face mari eforturi 
pentru a asigura cît țîe cît. 
pregătirea echipei pentru cam
pionat. Si tot voluntar, de e- 
chîoa de snadă se ocupă dr. 
Anton Pongracz, el însusi 
component al formației. îm
preună cu Domjanschitz II si 
Vitalios. Pentru al patrulea ti
tular candidează trei elevi, 
Demeter, Pop și Madarâs...

Peste necazurile semnalate 
mai sus a mai apărut unul : 
timp de 8 luni scrimerii de la 
A.S.U, Tg. Mureș n-au avut o 
srjJă proprie de antrenament- 
în locul' celei transformate — 
in mod necesar — in laborator, 
acum. în fine, au primit alta 
Dar 8 luni de zile de antrena
ment. în comun cu... sportivii 
unor secții de ..locuri", sau la 
ore neconvenabile. în hala 
I.M.F., au lăsat amprente a- 
dînci in randamentul scrimeri- 
lor.

Rămîne. deci de rezolvat, 
în primul rînd. problema an
trenorilor, chiar dacă prof. 

Eanes in legătură cu aspecte 
esențiale ale actualității poli
tice internaționale, care au 
evidențiat existența unei largi 
identități și similitudini a po
zițiilor celor două țări in pro
blemele care confruntă lumea 
de astăzi.

Convorbirile au reafirmat 
hotărîrea României și Portu
galiei de a conlucra tot mai 
activ pe plan extern, de a 
contribui, prin acțiuni și efor
turi comune, la democrati
zarea vieții internaționale, la 
promovarea unei politici noi, 
de destindere și colaborare 
egală intre națiuni, de respect 
al dreptului popoarelor de a 
se dezvolta liber, fără nici un 
amestec din afară.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Antonio Ramalho Eanes au 
relevat atenția deosebită pe 
care România și Portugalia o 
acordă, ca țări europene, rea
lizării unei securități reale și 
unei colaborări neîngrădite pe 
continentul nostru, transpune
rii efective în fapt, ca un tot 
unitar, a prevederilor Actului 
final al Conferinței de la Hel
sinki, inclusiv în ceea ce pri
vește dezangajarea militară și 
dezarmarea, fără de care nu 
poate fi concepută securitatea 
în Europa. In același timp, s-a 
arătat că România și Portuga
lia acționează pentru elimina
rea surselor de încordare și 
conflict din diferite zone ale 
globului și rezolvarea dife
rendelor dintre state numai 
pe cale pașnică, pentru înlă
turarea folosirii forței sau a- 
menințării cu forța din viața 

.internațională, pentru dezar
mare și, în primul rînd, pen
tru dezarmare nucleară, pen
tru generalizarea în raportu
rile dintre state a principiilor 
egalității în drepturi și respec
tării independenței fiecărei 
națiuni, pentru lichidarea fe
nomenului subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru 
edificarea unei lumi mai drep
te și mai bune.

Aprobînd în unanimitate do
cumentele și înțelegerile sta
bilite cu prilejul vizitei, al 
convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Antonio 
Ramalho Eanes, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri 
corespunzătoare pentru apli
carea lor în viață, pentru dez
voltarea tot mai intensă, . pe 
multiple planuri, a relațiilor 
dintre România și Portugalia, 
dintre popoarele noastre, în 
folosul și spre binele lor, al 
cauzei progresului, înțelegerii 
și păcii în lume.

★
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Bloz va contribui mai eficient 
la operația de selecție (even
tual cu colaborarea prof. 
Kakucs. incontestabil cel mai 
apreciat specialist în materie) 
rămîne în discuție problema 
pregătirii echipelor divizionare. 
Concret, un antrenor care să 
răspundă de formațiile de flo
retă si altul pentru cea de 
spadă : doi antrenori cu normă 
întreagă, in măsură să se afle 
permanent la cîrmele acestui 
nroces de pregătire In ce-i 
privește, conf. dr. Dienes, dr. 
Pongracz si prof. Orban se a- 
rată dispuși să sprijine. în con
tinuare. activitatea secției, fi
rește si în funcție de timpul 
lor disponibil.

Un concediu petrecut acum la Tușnad 
reprezintă cu siguranță o infuzie de sănătate

Stațiunea se recomandă singură, fiind renumită pentru 
tratarea bolilor funcționale ale sistemului nervos central 
și în afecțiunile aparatului cardiovascular, dar și pentru 
aerul său puternic ozonat, bogat în aerosoli rășinoși și 
ioni negativi. _

Pentru agrementarea șederii în stațiune, oaspeții au la g 
dispoziție discotecă^ biblioteci, cinematograf, piscină etc. j-,

M
O bază materială cuprinzătoare formată din hoteluri, g 

unități moderne de alimentație publică, recent construite j- 
și vile special amenajate pentru această perioadă vă aș- 
teaptă la TUȘNAD. g

Rezervări de locuri la agențiile și filialele OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM, precum și la Comitetele sindi
catelor din întreprinderi și instituții.

Pentru a 12-a oară, lotul repre
zentativ de juniori a susținut — 
ieri — o verificare, în perspectiva 
Campionatului european organi
zat de F.I.R.A. (11—15 aprilie, la 
Lisabona). Drept sparring-part
ner l-a fost, de data aceasta, e- 
chipa de tineret a R.C. Grivița 
Roșie, un XV Incluzînd mulți 
component! de pînă mal Ieri ai 
„naționalei mici-. Jocul din Par
cul copilului (arbitrat de Aurel 
Găgeatu) a avut două jumătăți 
distincte : prima, echilibrată, cea
laltă — dominată net de selecțlo- 
nablll. Scorul, 43—6 (13—6), este 
șl el grăitor in acest sens, reali
zarea sa fiind determinată de 8 
încercări (Florea 2, Lungu 2, Mo- 
raru, Doroftei, Bălteanu șl ciută), 
4 transformări (Bezușcu) și o 
lovitură de pedeapsă (același 
Bezușcu). respectiv o Încercare 
(Bolcu, aripă de viitor !), trans
formată de Podărăscu.

Dincolo de rezultat, să vedem 
„cum stă" echipa pregătită de 
Alexandru Pop și Constantin Va- 
sile, care a evoluat Ieri astfel : 
Bezușcu (Popa) — Bălteanu (Cor- 
duneanu), Capmare (Nicolae), 
Vărzaru (Lungu), Bulancea — 
Popa (Bezușcu), Mihăilă (Dorof
tei) — Florea, Gurămare, Ilie 
(Moraru ; Ilca) — Miloale (Ne- 
cula), Cristei — Marcu (Ion), 
Ciută, Csoma (Văsluianu). Re
ținem absența lui Toader, singu
rul accidentat (contuzie), despre 
care doctorul Wilhelm Wagner

UNDE-S DOI, PUTEREA CREȘTE!... 
[VALABIL Șl ÎN PATINAJUL ARTISTIC]

Cititorii cronicii noastre la ul
timele campionate naționale de 
patinaj artistic au remarcat, 
probabil, o trăsătură particulară 
a acestei competiții. Anume, uni
lateralitatea sa. Din cele 4 pro
be clasice ale disciplinei, se 
dispută numai două, cele indi
viduale. Lipsesc întrecerile de 
perechi și cele de dans pe ghea
tă. Ceea ce poate fi văzut la 
orice concurs international, la 
campionatele mondiale sl e- 
uropene, pentru noi rămîne oare 
un domeniu Inaccesibil ?

Nu e un lucru nou. Proba de 
dansuri n-a figurat niciodată în 
programul campionatelor noas
tre, nu este practicată în sec
țiile de patinaj, la nici un club 
sau vreo asociație. Oridt de 
curios ar părea, pentru un po
por ca al nostru, la care Jocul 
șl dansul este parte însemnată a 
tezaurului cultural autohton, for
ma aceasta specială a coregra
fiei, pe patine, nu face obiec
tul preocupării cercurilor de spe
cialitate. Avem superbi dansa
tori, care duc faima dansurilor 
românești în întreaga lume. Ba
lerinii șl balerinele noastre 
culeg aplauze pe scenele cele 
mal celebre. Dar pe scena de 
gheață, la noi, dansul este ab
sent.

Proba de perechi ■ fost pre
zentă în patinajul nostru, pînă 
acum clțiva ani. Am avut puține 
cupluri, dar au fost. Acum, dis
părute șl ele. Patinatorii — șl 
antrenorii lor — consideră că

în rezolvarea acestei proble
me, singura în măsură să scoa
tă din impas scrima din Tg. 
Mureș, conf. dr. loan Nicolaes- 
cu. președintele ASU, trebuie 
să se bucure și mai mult de 
concursul C.J.E.F.S. (care, din 
Păcate, a asistat, cu indiferen
tă. la regresul unei discipline 
olimpice, fără a Interveni 
prompt, cu autoritate dar si cu 
răspundere) si al federației de 
specialitate, interesată desigur 
ca un centru cu tradiție . în 
scrima din tara noastră să nu . 
dispară, ci. dimpotrivă, să re
vină cît de curînd In prim- 
plan.

Ciștigat la o grămadă ordonată 
treisferturi a selecfionabililor

afirmă Insă că „nu sînt probleme 
deosebite".

Printre reușitele jocului, urmă
rirea purtătorului de balon, gru
pajul în grămezile deschise, pre
ocuparea ofensivă a treisferturi- 
lor. O notă în plus pentru viva
citatea liderului echipei, Florea, 

numai exprimarea singulară, în 
probele Individuale, le permite 
să-și etaleze talentul. De ce, 
oare ?

La Galați, In timpul disputării 
campionatelor, am revăzut pe 
unul dintre ultimii noștri _pere- 
chiștl", inginerul Dan Săveanu. 
Actualmente, arbitru. A patinat 
în concursuri vreo zece ani, pînă 
în 1975. Cu trei partenere dife
rite — Liliana Georgescu, Leti
tia Păcuraru-Mlclescu, Beatrice 
Huștiu — toate talentate, a în
cercat să ducă mal departe tra
diția unei probe, care animase 
șl în trecut ambițiile unor pati
natori români de reale posibili
tăți. L-am întrebat pe Dan Să
veanu dacă n-ar fi dispus să-șl 
împărtășească acum cunoștin
țele în materie unor tineri pati
natori, să-î îndrume în abor
darea probei de perechi. Răs
punsul său este afirmativ. „Aș 
dori să mă ocup de o pereche 
tînără sau mal multe chiar — 
ne-a spus fostul campion. In 
limitele timpului lăsat disponibil 
de profesia mea, pot colabora 
cu antrenorul unei secții în ac
tivitatea de formare a sportivilor 
apți pentru această probă. Ar 
fi, în plus, o pîrghle de acces în 
aria competițiilor internaționale 
de patinaj artistic, unde proba 
de perechi oferă întotdeauna po
sibilități de afirmare. Putem în
cerca, oriclnd !•

Să nu se creadă că am -smuls" 
această declarație, fără a avea, 
la interlocutorul nostru, supor
tul acelei sincere pasiuni tot
deauna necesară în sport. Ea 
există. Si — slntem siguri ! — 
nu numai la un fost patinator, 
d șl la cel viitori.

Radu VOIA

VACANTA, O INVITAȚIE
LA ACTIVITĂȚI SPORTIVE

(Urmare din pag. 1)

18.IV, băieții) vor C desem
nați cei mai buni reprezentanți 
ai unităților școlare cu profil 
de gimnastică; la Baia Mare 
(10—ll.IV) va avea loc Festi
valul ansamblurilor școlare de 
gimnastică ritmică modernă ; 
la Vaslui (8—12.IV) Întrecerea 
celor mai omogene echipe fe
minine de volei, participante 
la Divizia școlară ți de juniori, 
iar la Pitești (12—15.IV) cea a 
elevilor din unitățile cu profil 
de tenis de masă.

Pentru elevii în plină deve
nire ca viitori performeri. Mi
nisterul Educației și învăță- 
mlntului organizează tabere 
centrale de pregătire. Astfel, 
atleții se vor reuni la Căminul 
alpin. Muntele Roșu, Baia Ma
re, Neptun, Cumpăna-Argeș și 
Moneasa-Arad, gimnațtii la 
Deva, canotorii la Timișoara, 
înotătorii la Neptun, caiaciștii 
și canoiștii la Orșova ți Con
stanța, iar schiorii la Miorița- 
Prahova și Vîrful cu Dor (pro
be alpine) ți Piatra Arsă 
(fond). în total, aproape 1500 
de tineri aspiranți la măiestrie 

balonul este transmis liniei de 
Foto : Dragoș NEAGU

Impetuozitatea lui Cristei, aplom
bul Iul Bălteanu, jocul sigur în 
grămadă al pillerilor Ion și Văs
luianu. Reversul „medaliei" : 
multe placaje neconvingătoare, 
ineficienta „protecție" In margini, 
neapărarea flancurilor in momen
tele (așa-zis) tntîmplătoare. Sînt 
deficiențe care pot fi încă co
rectate, mai ales că duminică 
tinerii tricolori sînt supuși u- 
nul ultim test, cu juniorii Grivi-
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ÎN
Con 

sporti 
stadia 
recreJ 
a se 
pasiui 
cele 
este 
tor, 
speed 
un A 
manii 
sporti 
în di 
judeci 
sport! 
urmai 
ter a 
care-] 
cursul 
doreș 
pentr 
tiția 
buie 
bilet 
ră. d 
însă I 
cump| 
dă d 
interii 
acei I 
fanat] 
bunel 
cipiill 
al e a 
lor |

4 1)1 
masai 
Cited 
oferit 
lor 1 
Steau 
byul 
cele 
cîțiva 
au ad 
___ L

• cCAMPIONATE
„CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ* 

PRIMA COMPETIȚIE DE TENIS 
IN AER LIBER

In ciuda capriciilor „de ultimă 
oră" ale vremii, lumea tenisului 
e gata să inaugureze sezonul 
oompetițional în aer liber. Tere
nurile pregătite inal din vreme 
ca oricînd slnt apte să găzdu
iască primele întreceri ale pri
măverii. Previziunile federației 
de specialitate (prin indicații de 
calendar) s-au potrivit deci cu 
fluctuațiile condițiilor atmosfe
rice și cu dorința arzătoare a 
jucătorilor de a lua mai curind 
rachetele In mină (mal ales că 
nu toată lumea a avut posibili
tatea de a se antrena în timpul 
iernii in săli adecvate).

De luni 9 aprilie șl pînă du
minică 15 aprilie sînt programate 
la București partidele tradiționa
lului concurs dc deschidere : 
„Criteriul de primăvară", Ia care 
au fost Invitați cel mai buni ju
cători din tară. Numărul de 
Înscriși întrecînd capacitatea ta
blourilor de joc, se va recurge 
probabil la meciuri de calificare. 
In acest fel, vor rămîne în con
curs numai cei ce cu adevărat 
slnt pregătiți — prin Intensive 
antrenamente premergătoare — 
să abordeze un concurs de talie 
națională.

Dealtfel, intenția declarată a 
federației in legătură cu acest 
concurs inaugural este tocmai 
de a oferi jucătorilor consacrat! 
un nou prilej de pregătire tim
purie, ca și o posibilitate de a-și 
testa forma de moment.

întrecerile se vor disputa pe 
terenurile de zgură (verificate 
în cursul antrenamentelor) apar- 
țlnlnd cluburilor bucureștene 
Progresul șl T.C.B, care au luat 
măsurile cuvenite unul evenl-
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sportivă, elevi și eleve din în
treaga țară.

Să reținem și faptul că în 
unele școli vor ființa cluburi 
de vacanță, prilej de inițiere 
a numeroase întreceri sportive 
de masă destinate să asigure 
continuitatea activității sporti
ve la cele mai îndrăgite ra
muri. Reușita tuturor acestor 
acțiuni ce se vor întreprinde 
în vacanța de primăvară va 
depinde^ însă, de modul cum 
vor fi organizate, de conlucra
rea școlii cu ceilalți factori — 
organizațiile de pionieri și de 
tineret, comitetele de părinți, 
cluburile și organizațiile spor
tive locale etc. — pe care o 
dorim mai directă, mai opera
tivă și, implicit, mai rodnică I
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tea de-J 
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SURPRIZA SEZONULUI : 
„LOZUL PRIMĂVERII*

Agențiile Loto-Pronosport și 
vlnzătoril volanțl din Întreaga 
țară oferă amatorilor de Loz în 
plic posibilitatea de a se număra 
printre marii cîștigătorl la „LO
ZUL PRIMĂVERII". Se atribuie 
AUTOTURISME „Dacia 1300" și 
„Skoda 120 L“, ctștlgurl de
80.000, 10.000, 5.000 lei etc., precum 
șl numeroase alte premii în bani.
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ca diverse instrumente 
producere a zgomotelor, 
tre care și o tobă respecta
bilă, eu care au măcinat... 
timpanele șl nervii întregii 
asistențe și chiar ai jucători
lor. fiind necesară oprirea 
meciului și intervenția repre
zentanților federației pentru 
a-i potoli pe turbulenți. La 
sfîrșirul întîlnirii, la masa o- 
ficialilor au venit oameni se
rioși pentru a-și exprima de

zacordul față de 
condițiile în care 
au fost obligați să 
vadă derbyul. „Nu 
pentru a pleca 

de nervi am cumpărat 
la acest spectacol" — 
unul dintre cei revol-

ne-au 
bchipe- 
p șl 
a der- 
dintre 

Linta$e, 
rnoviști 
loreas-

Ls---------

bolnav 
biletul 
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tați...

Pe de altă parte, în rîndul 
galeriei steliste se află de 
mai multă vreme cîțiva huli
gani (mereu aceiași) care, vă- 
zînd că echipa favorită nu 
poate cîștiga (cum s-a întîm- 
plat în ultimele două con
fruntări cu Dinamo), profe
rează insulte la adresa ad
versarilor și a arbitrilor. Ba 
mai mult, își varsă focul asu
pra oficialilor din tribuna si
tuată mai Jos de băncile lor, 
scuipîndu-1 sau aruncîndu-le 
în cap (lor și arbitrilor) cu 
monezi și alte obiecte mă
runte găsite prin buzunare... 
Poate că se va găsi cineva 
să-1 potolească pe acești fa
natici care consideră că pre
țul biletului de intrare inclu
de nu numai vizionarea spec
tacolului sportiv, ci șl drep
tul la manifestări turbulente, 
huliganice.

Aurelian BREB EA NU

II • CAMPIONATE

SELECȚIE, INTUIȚIE, HAZARD...
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dotată cu „Cupa F.R.M.-. In 
program figurează probe pentru 
juniori mici și mari, tineret și 
seniori. Primul start se va da la 
ora 10.
MOTO CICLIȘTI BUCUREȘTENI

— IN BULGARIA
Un grup de alergători de dirt- 

track, aparținînd clubului Meta
lul București (format din Cornel 
Voiculescu, Marin Dobre și 
Gheorghe Sora), a părăsit Capi
ta1» cu £estinațla Sofia. Sportivii
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bucureșteni vor participa La 
turneu de cinci concursuri.

UN NOU CONCURS DE 
INDEMÎNARE

Duminică este programat 
Capitală, pe un traseu ales .. 
Intrarea in stadionul „23 August", 
(str. Maior Coravu) un nou con
curs de îndemînare, rezervat în
cepătorilor și avansațllor. star
tul se va da la ora 10. înscrierile 
se fac pînă la ora startului.

IN DIVIZIA A LA HOCHEI, 
VICTORII LA SCOR

întrecerile Diviziei A la hochei 
au continuat ieri, cînd au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate :

UNIREA SF. GHEORGHE — 
STEAUA 1—12 (0—1, 1—4. B—7).
Intîlnlrea a avut aproape aceeași 
desfășurare ca cea din seara 
precedentă. Prima repriză a fost 
ceva mai echilibrată, cînd ho
chei.știi de la Unirea au dat o 
replică onorabilă adversarilor, ei 
reușind chiar să egaleze In min. 
22 (militarii au Înscris primul 
gol în min. 12), după care cam
pionii țării au dominat cu au"~ 
ritate. Marcatori : Huțanu r
Popa 3, Balogh, Sandor, C_____
Gherghișan, Hălăucă, Nistor pen
tru Steaua, respectiv Baka. Ar
bitri . A. Balint — L. Petras, E. 
Mihoc. (V. PAȘCANU-coresp.).

A.S.E. SPORTUL STUDEN
ȚESC — DINAMO BUCUREȘTI 
0—19 (0—5, 0—6, 0—8). Apreciat, 
probabil, de dlnamoviști ca un 
util antrenament înaintea con
fruntărilor decisive cu eterna lor 
rivală Steaua, meciul a avut un 
sens unic, adică doar spre poarta 
studenților Mai în vervă decît 
miercuri seară, dinamoviștii nu 
s-au lăsat angrenați într-un joc 
de uzură și, printr-un hochei 
rapid șl eficient, s-au impus 
net. Marcatori : Solyom 4, 
xinte 3, Tureanu 2, Costea 
Pană, Nuțescu, 
Nagy, Z. Nagy, 
Bantaș. Arbitri : 
R. Crist ea, R. 
ANTONESCU).

DUNĂREA GALATI — 
MIERCUREA CIUC 2—6 
0—1, 1—2). Partidă de slab 
tehnic șl spectacular, cu 
fragmentări și durități ______
de penalizări : 6—16). Elevii an
trenorului I. Tiron s-au compor
tat sub orice critică, oferind — 
astfel — oaspeților prilejul să se 
impună printr-un joc colectiv, 
eficace. Marcatori : Peter, Hor
vath pentru Dunărea, respectiv 
E. Antal 3, Demeter, Gabrilli, T. 
Peter. Arbitri : L. Enciu — șt. 
Enciu, N. Enache. (T. SIRIOPOL- 
coresp.).
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Tragerea Loto de astăzi se te
levizează în direct. începînd de 
la ora 18,55.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 30 MARTIE 1979

Categoria 1 : 4 variante 25% a 
M.ooo lei ; categoria 2 : 24,25 a 
4.329 lei ; categoria 3 : 27,75 a 
3.783 lei : categoria 4 : 48,75 a 
2.153 lei ; categoria 5 : 171,25 a
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REZULTATUL ȘI, MAI ALES, 
JOCUL NEMULȚUMESC!

(Urmare din pag 1)

ricit. cu centrări înalte, de De 
ambele flancuri, vizîndu-1. de 
regulă, ne Dudu Georgescu, a- 
tent păzit de înaltii stoperi 
Felipe si Alesanco. S-a ignorat 
astfel, cu bună știință (devreme 
ce trioul conducerii tehnice, cu 
Stefan Covaci în frunte, n-a 
intervenit energic, la timp, de 
pe bancă sore a curma răul 
din fașă, cum a procedat, de 
pildă. Kubala cînd l-a chemat 
lingă tușă pe Asensi. un ..pur
tător de cuvînt" absolut nece
sar). un important moment al 
jocului", acela al CONSTRUI
RII ATACURILOR moment cu 
atit mai important cu cit era 
vorba de o partidă cu un sin
gur obiectiv de îndeplinit din 
punctul nostru de vedere: 
VICTORIA.

Cum bine s-a observat, a- 
ceastă mare lacună (avînd „da
rul" să ruDă literalmente în 
două echioa) a fost DromDt 
speculată și amendată de ad
versar, care a putut stăpini și 
manevra. în voie întreaga trei
me de mijloc Drin nu mai pu
țin de patru iucători. Villar. 
Asensi. Del Bosque si Quini. 
Ei bine, această zonă pe care 
toti antrenorii o au în vedere, 
ingrijindu-se ca echipa lor s-o 
controleze cu maximum de efi
cientă. conducerea tehnică a 
primei noastre reprezentative a 
sacrificat-o. cum se vede, cu 
implicații nefaste I Cit de 
greșită, de contraindicată a 
fost — In Prima jumătate a 
iocului. cu încărcătura lui psi
hică determinantă asupra re
zultatului — această tactică 
„oarbă", s-a putut observa, de
seori. după pauză, cînd cîteva 
Dase la „firul ierbii", adică la 
partener, nu la... adversar, la 
care s-au adăugat acțiunile — 
Dutine. dar atît de inspirate — 
ale lui Crișan, au dezechilibrat 
sistemul defensiv al lui Kubala 
si pe flancul drept, si în zona 
centrală. Slăbiciuni care, puțin 
mai tîrziu. cînd echipa oaspete 
a Ieșit la joc în dorința de a 
restabili echilibrul pe tabela de 
marcaj, au dezvăluit... slăbi
ciuni, mari, evidente, și în sis-

temui defensiv al formației 
noastre, incapabilă să se re
plieze la timp, să efectueze 
marcajul. Lucuță si apoi Lung 
au ieșit ei in prim-Dlanul ero
rilor. dar — Pentru modul em
piric. pueril în a trata faza de 
apărare — cele două goluri în
scrise de Dani le are. intr-un 
fel. pe _ conștiință întreaga e- 
chipă. Lipsită de forță ofensi
vă. vulnerabilă, in situația de 
apărare, cu exprimare haotică, 
deci — astfel a arătat, 
miercuri, o echipă (deloc... re
prezentativă) căreia, timp de 
aproape trei luni i s-au creat 
condiții optime de pregătire. 
Desigur. De parcursul acestei 
lungi perioade de timp. în al
cătuirea ..ll“-lui pentru meciul 
cu Spania, conducerea tehnică 
a echipei noastre a întîmpinat 
greutăți, ivite prin accidenta
rea unor iucători. precum Co
rman, Cristian. Bălăci. Vigu. 
Defecțiuni reale, dar care nu 
pot explica SINGURE slaba 
comportare a _11“-Iui tricolor, 
fie si pentru faptul că. de pil
dă. portarul Coman era al ..o- 
limpicilor". iar Cristian figu
ra ca rezervă în momentul în 
care a devenit indisponibil. De 
cu totul altă natură sînt. deci. 
ADEVĂRATELE ȘI PRINCI
PALELE CAUZE care au ge
nerat si eșecul de miercuri, e- 
liminările repetate din com
petiții la care, cu circa 10 ani 
In urmă, fotbalul nostru avea 
acces. Ele trebuie căutate în 
bîibîielile conducerii tehnice In 
materie de SELECȚIE si de 
IDEE DE JOC. Nota scăzută 
cu care Lucescu se vede nevoit 
să încheie o frumoasă carieră 
internațională este. în aceste 
condiții, mai puțin a lui si 
mai mult a antrenorilor lui. 
S-a pierdut prea mult timp cu 
greșeli evidente. Ce e de fă
cut ? Poate că va trebui pornit 
de la zero. Cu o altă formulă 
de echipă, cu o altă manieră 
de joc. în baza însă, a unei 
idei consecvente...

CLASAMENTUL GRUPEI A Itl-a
1. Spania 4 3 10 10-3 7
2. România 3 111 5-5 3
3. Iugoslavia 3 10 2 6-5 2
4. Cipru 2 0 0 2 0-8 0

Miljan Miljanici: „ROMÂNIA A AVUT

DE DOUĂ ORI MINGEA DE MECI, DAR...“
La meciul România — Spania 

de la Craiova a asistat șl antre
norul federal iugoslav Miljan 
Miljanici, care a venit împreună 
cu dțlva asistenți șl ziariști 
pentru a urmări evoluția fotba
liștilor români șl spanioli, cu 
care reprezentativa Iugoslaviei 
are de jucat încă „două meciuri 
de prestigiu", după cum s-a ex
primat Miljanici, reporterul

Dealtfel, iată opinia sa des
pre partida de la Craiova :

— Intr-o ambianță care a fost 
cu adevărat splendidă și sporti
vă, Intr-un meci în care totul 
a fost posibil să se tatimple, In 
care România a avut de două 
ori avantajul și a avut, după 
cum se spune in tenis, mingea 
de meci, și in care, In final, au 
survenit două ggalări. s-a con
semnat un rezultat rare nici 
vouă, românilor, și cu atit mai 
mult nouă, iugoslavilor, nu ne 
convine. Așa că trebuie să că
dem de acord cu faptul că spa
niolii, totuși, au fost mai buni 
și. pe merit, s-au calificat pen
tru faza supremă a întrecerii 
El au demonstrat aceasta prin 
tabela de marcaj. Noi nu avem 
altceva de făcut acum decit să

ne pregătim pentru cele două 
meciuri de prestigiu pe care le 
vom susține in compania echi
pelor României șl Spaniei. Și să 
așteptăm alte prilejuri pentru 
revanșă si reușită. Așa este ta 
fotbal.

...Dacă nu am fi ..cîștigat" 
de două ori Ga 1—0 Si 2—1) 
meciul de la Craiova, nu 
am fi atît de necăiitl astăzi 
că am pierdut acest cîstig. 
Asemenea întoarceri nu se 
prea petrec — pe terenul 
lor — la echipele solide, 
echilibrate. Din păcate, re
prezentativa noastră nu fa
ce parte dintre ele. adică 
nu este nici solidă, nici e- 
chilibrată. De ce ? Nu ne 
vom referi aici la pregătirea 
jucătorilor asigurată de 
Ștefan Covaci, pe care o 
știm. în general, bună. Nu 
ne vom referi nici la capa
citatea de luptă, de angaja
re, a fotbaliștilor, capaci
tate despre care se vorbește 
Si se scrie de multi ani cu 
rezultate greu sesizabile, ju
cătorii angajîndu- 
se în întrecere cu 
toane, cu discon
tinuități, realizînd 
mult prea rar fron
tul de luptă abso
lut necesar unei colectivi
tăți hotărite să sacrifice to
tul pentru îndeplinirea o- 
biectivului propus. Vom pu
ne în discuție în aceste rîn- 
duri criteriile de alcătuire 
a naționalei în condițiile in 
care — să nu „sărim" pește 
această realitate — echipa 
noastră era si ea. ca si cea 
a Spaniei, lipsită de cîtiva 
titulari valoroși : Coman. 
Bălăci. Dobrin (9). Iordă- 
nescu (6). Vigu (7). Radu
lescu (84-). (In paranteză, 
notele obținute la preceden- 
tul meci oficial, cu Iugo
slavia). Ce puteau și ce 
trebuiau să facă in această 
situație antrenorii ? Să ape
leze la criterii sigure. _ soli
de, logice, care să asigure 
închegarea unui „11“ cit 
mai omogen și mai compe
titiv. S-a subliniat de nenu
mărate ori că valoarea și 
forma sînt criterii științifi
ce, care te trădează rar. 
Dîndu-le într-un caz sau al
tul la o parte, un om de 
fotbal ca Stefan Covaci poa
te să intuiască o ..surpriză 
în bine", să „ghicească", să 
„simtă" un jucător care în
tr-un meci anume se va 
depăși si va fi o soluție 
bună. Așa i-a ..ghicit" . pe 
Dudu Georgescu si De Dinu, 
deși ultimul urcă din nou 
scara de mai multe luni si 
era firesc să te oprești la 
el (fundaș sau mijlocaș, în 
ipoteza că Ștefânescu ar fi 
fost folosit libero).

Dar intuiția pe care ti-o 
poți permite într-un caz sau 
două devine un mare risc, 
o mare primejdie cînd e 
vorba de trei-patru-cinci 
iucători. Oricît am căuta 
motivații cit de cit temei
nice, nu le găsim nici în 
cazul lui Lung, nici al lui 
Lucută. nici al lui Dumitru.

Lung a apărat bine în me
ciul cu F. C. Bihor — ei si 
ce dacă a apărat bine în 
fata unei formații de forța 
Bihorului ? 1? — după ce a 
primit 4 (patrul goluri în 
etapa precedentă la Tg. 
Mureș. Pe ce a ajuns Lung 
titular în națională (cu Rș- 
ducanu rezervă De bancă) ? 
Pe intuiție inspirație, ha
zard si... vorbe goale. Gre
șeala Lung este sinonimă 
cu greșeala Moraru de la 
meciul cu Iugoslavia 4—5. 
Lucuță este, se spune, be
neficiarul unei conjuncturi 
nefericite (accidentarea lui 
Vigu, pe care l-au înjurat, 
săracu’. atitia înainte...). Dar 
de ce s-a recurs la un com
promis „prins din aer" ? 
Ivan II, de la olimpici, nu 

trăiește ? Nu joacă 
bine, cu o regula
ritate de ceasor
nic, de luni și ani 
de zile? Cine a ve
nit cu „intuiția Lu

cuță" (omul de marcaj la 
Dani, autorul ambelor goluri 
spaniole) ? Culmea... coin
cidenței : la Madrid, In 1977, 
la 17 aprilie. în partida de 
tineret Spania — România 
3—0. Dani, „marcat" de 
fundașul Lucuță, a înscris 
3 (trei) goluri portarului 
...Lung. Ce uituci sîntem 1 
Dumitru — poveste veche. 
Nimeni nu este în stare 
să-ti spună limpede ce se 
petrece cu acest fost mare 
jucător (care, poate, nu și-a •
spus ultimul cuvînt) pen- j
tru care mulți avem ;
o veche dragoste. Ba 
joacă bine, ba joacă slab !
în ultimele două meciuri de ‘ ,
campionat n-a fost in teren j 
și totuși miercuri a fost in- ț 
trodus titular si menținut 
multă vreme deși nu-i mer
gea jocul. ...în cel mai bun 
caz. s-a făcut o nouă expe
riență costisitoare.

Intuiții riscante, păgubi
toare. în vr°me ce la numai 
100 km, la Pitești, jucători 
mult mai siguri, între care 
Doru Nicolae Ivan II. Băr- 
bulescu. Iovănescu. Al. Ni
colae etc. priveau meciul de 
la Craiova la televizor... 
Jucători care Dubeau reveni 
— după meciul de miercuri, 
dacă s-ar fi apelat, așa cum 
era bine și logic, la ei — 
la lotul olimpic, avînd des
tul timp pînă la 18 aprilie 
să reintre, perfect, în rolul 
calificărilor preolimnico.

Prea multe „semne de in
tuiție". prea multă loterie, 
prea multe necunoscute 
pentru o sineură ecuație ne i 
care altfel judecind antre
norii echipei puteau să o 
rezolve dacă nu și-ar fi <
creat singuri probleme su
plimentare care au atîrnat 
ca niște pietre de moară.

Marius POPESCU

MASURI DISCIPLINARE

LA CLUBUL JIUL
Anallzind activitatea și rezul

tatele necorespunzătoare din pri
mele etape ale returului campio
natului, consiliul de conducere al 
clubului și secția de fotbal au 
hotărit următoarele : eliberarea 
din funcție a antrenorului 
Gheorghe Ene și scoaterea din 
lotul echipei a jucătorilor Florea 
Dumitrache șl Petre Nicolae. De 
pregătirea echipei va răspunde 
antrenorul Nicolae Oaidă, ajutat 
de Gogu Tonca.

613 lei ; categoria 6 : 493,25 a 213 
lei ; categoria X : 2.501,00 a 100 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 22.988 
lei

Ciștigurlle de 50.000 lei de la 
categoria 1 jucate 25% au fost 
obținute de : CORNEL PETRA- 
CHE din Lugoj. VALENTIN HA- 
RIUC din Vatra Dornei : CON
STANTIN MIRICA din Timișoara 
șl CONSTANTIN PREDA din 
București.

CU
După meciul

UN ADVERSAR PUTERNIC, EIPSURIEE AU IEȘIT EA SUPRAFAȚĂ
de verificare a lotului olimpic

Marți, pe stadionul din Pitești, 
lotul olimpic a susținut un nou 
meci de verificare, cu caracter 
internațional, din suita prevăzu
tă pînă la meciul oficial cu Un
garia, din preliminariile J.O. De 
data aceasta, parteneră l-a fost 
echipa olimpică a Cehoslovaciei, 
adversar redutabil, formație al
cătuită din jucători de la cele 
mai reprezentative cluburi ceho
slovace, dintre care cinci inter
naționali A.

Tocmai de aceea, poate, au 
ieșit în evidență destule carențe 
ta jocul olimpicilor noștri. La 
analiza lor trebuie să ținem sea
ma oe următorii factori (nu ta 
primul rind de valoarea adver
sarei, pentru că. in medul cli
dal, Ungaria nu va fi mal pre
jos, puțind da o replică tot atît 
de dirză dacă nu chiar mai as
pră dnd este vorba de califi
care) : L starea terenului de
joc, care, din cauza ploii, a de
venit aproape impracticabil ; 2.
indisponibilitatea lui Coman și 
transferarea la Lotul A a lui 
M. Zamfir șl Ștefânescu. Acestea 
ar fi cauzele obiective. Capito
lul n, • al cauzelor subiective, se 
referă la constatările din teren. 
In primul rind la lipsa de orien
tare tactică a tuturor jucătorilor, 
în condițiile apd de pe teren, a 
zonelor desfundate, fotbalist! de 
Divizia A. oameni de lot, unii 
cu destulă experiență competl- 
tională, au încercat să joace 
„tehnic", cu pase la -firul ier
bii", deși iarba nu se vedea de 
pînza de apă. Mai mult, li s-a 
spus jucătorilor înaintea parti
dei : „Mingi la semiînâlțime, șu
turi de Ia distantă..." Dar 
nimeni n-a recepționat apelul. 
Așa se face că. în prima repri
ză. olimpicii metri n-au șutat 
la poartă decit de trei ori (o dată 
pe spațiul el, și atunci din lo
vitura de la 11 m, prost execu
tată). în economia jocului

Momentul golului. In sfirșit, Augustin „a prins" un șut bun, cu 
care a înscris golul partidei in meciul cu „olimpicii" cehoslovaci 

Foto : I. MIHĂICÂ

(prea... economic, tn prima re
priză, mai ales la capitolul o- 
fensiv) s-a făcut simțit randa
mentul scăzut al liniei de mij
locași. Că in acest com
partiment s-au manifestat ca
rențe, a demonstrat-o introdu
cerea lui Al. Nicolae, care, deși 
nu e mijlocaș, prin travaliul lui, 
prin jocul simplu, a reușit să 
împingă jocul spre „treimea" 
oaspeților. Atunci s-a îmbună
tățit șl procentul șuturilor la 
poartă, dar nu la un nivel sa
tisfăcător (doar șase șuturi, din 
care 3 pe spațiul porții), pentru 
că cei mal dezavantajați de sta
rea terenului au fost înaintașii. 
Handicapați de forța fizică, 
Doru Nicolae și Radu H au 
pierdut duelurile cu mai vlgu- 
rosli adversari din apărarea ce
hoslovacă. Mai mult, tocmai cel 
cu resurse fizice mal bune, mai 
puternic în picioare — FI. Gri- 
gore — a fost apatic, șters, 
introducerea lui Stan s-a dove
dit a fi binevenită, mal ales tn 
condițiile terenului de joc N-a 
făcut lucruri formidabile, dar 
s-a dovedit a fi singurul capa
bil să se angajeze în lupta cu

adversarii cu gabarit mai mare.
Se mai pune o chestiune foar

te importantă : F. C. Argeș — 
care marți a avut 8 „olimpici" 
în teren — joacă de la începu
tul sezonului intr-un program 
intens. duminică-miercuri-tluml- 
nlcâ. Forma echipei (RAPORTA
TA LA CAMPIONATUL NOS
TRU) a fost pînă acum satis
făcătoare, dar există pericolul 
unei suprasolicitări. Antrenorii 
echipei, tehnicienii federației, 
medicul lotului șl cel al lui 
F. C. Argeș trebuie să mediteze 
asupra acestui aspect si sâ la 
din timp măsurile ce se impun. 
La meciul cu Ungaria, de care 
ne mai despart mai puțin de 
două săptămini. echipa olimpică 
trebuie să se prezinte ta condi
ție maximă pc pian tchnico-tae- 
tie, fizic șl psihic. Să nu ne 
trezim din nou că la un meci 
decisiv echipa nu este capabilă 
să evolueze la potentele maxi
me, așa cum s-a lntîmplat 
miercuri cu prima noastră re
prezentativă.

Constantin ALEXE



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

SPORTIVII DIN UNGARIA VIZEAZĂ 
PODIUMUL LAUREAȚILOR

FLORIN GHfORGHIU PRINTRE 1AIIRFAȚII 
TURNEULUI DE LA LONE PINE

Corespondență din Budapesta

..Pentru reprezentativele Un
gariei. apropiatele campionate 
europene <le lupte libere si 
greco-romane de la București 
sînt foarte importante — spu
nea Csaba Hegedfis. noul an
trenor federal — deoarece ele 
vor constitui un important e- 
xamen de selecție înainte» 
Jocurilor Olimpice".

De fapt, pregătirile luptăto
rilor noștri au început în mod 
sistematic încă din Ianuarie. 
Recentele întreceri internațio
nale au confirmat forma bună 
a unor sportivi din cele două 
loturi și. în cazul în care, la 
București, tragerea la sorti ne

Istvan 
la podea) este

Toth (cel care in această imagine și-a fixat adversarul 
ai categoriei 62

NEW YORK, 5 (Agerpres). — 
Turneul international de șah 
de la Lone Pine (California), 
disputat sistem elvețian, s-a în
cheiat cu un remarcabil succes 
pentru marele maestru român 
Florin Gheorghiu, clasat De 
primul loc. la egalitate cu Gli- 
gorici (Iugoslavia), Hori 
(Cehoslovacia) și Liberson (Is
rael), fiecare cu 6,5 puncte din 
9 posibile. Cîte 6 puncte au to
talizat Larsen (Danemarca),

Lombardy (S.U.A.), Sosonko (O- 
landa). Șahovici (Iugoslavia). 
Ree (Olanda). Fostul șalanger 
la titlul mondial. V. Korcinoi. 
s-a situat pe locul 10. cu 5,S 
puncte. în penultima rundă. 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
Lombardy, iar în runda finală 
l-a învins pe Tarian. La tur
neu au participat 36 de jucă
tori. între care 20 de mari 
maeștri.

O tinără gimnasta româncă confirmă

La Riga: ANCA KISS PE LOCUL II 
LA INDIVIDUAL COMPUS 

după Maria Filatova
va avantaia. putem sconta pe 
cîteva succese.

Care este situația ta „libe
re" ? Speranțe există. De pil
dă. la cat. 48 kg. Mihaly Gyulai 
si-a îmbogățit experiența si 
bagajul de cunoștințe tehnico- 
tacticeț ta cat. 62 kg. ZoI- 
tan Szal-onai — posesorul me
daliei de bronz ia C.E. de a- 
nul trecut l la cat. 82 kg. Ist
van Kovacs și la cat. +100 kg 
Jozsef Balla. Aceștia sînt lup
tătorii cu cele mai mari șanse 
de a urca Pe podium. Nu este 
exclus ca Balta să fie selec
ționat și în echipa de „greco- 
romane". deoarece nu de mult, 
la „Cupa 
clasat pe 
stil. Dar 
se va lua

De fapt, selecționata noastră 
de „greco-romane" este mal 
puternică, fapt dovedit recent 
si 1a „Cupa Eliberării", unde 
majoritatea titlurilor au fost 
cucerite de sportivii unguri, 
într-o formă deosebită se află 
Ferenc Kocsis (cat. 74 kg), car* 
are reale șanse de a urca pe

unul dintre concurența puternici 
kg, la stilul greco-romane

podium. ca si
52 kg), Istvan

Eliberării", el s-a 
primul loc la acest 
o liotărîre definitivă 
în zilele următoare.

Lajos Racz (cat. 
_ „„„___ ,_ Toth (cat. 62 kg, 
la Oslo l-a învins pe campio
nul mondial, polonezul K. Li- 
pien), Janos Rovnay la catego
ria grea (clasat ne locul 3 ta 
C.E. de ta Sofia). Frumoase 
perspective are si Norbert N3- 
venyi (cat. 90 kg), care pare a 
fi un demn urmaș al campio
nului mondial Csaba llegedus. 
El nu are suficientă experien
ță. dar această lipsă o compen
sează printr-o mare forță si 
tenacitate. Nici Jozsef Santha 
1a cat. 48 kg nu este de ne
glijat. Recent, la ..Cupa Elibe
rării". el s-a clasat primul în- 
tr-o companie selectă.

Totuși, echipa de ..greco-ro
mane" are si unele puncte 
slabe. Cauzele sînt multiple: 
unele accidentări, lipsă de ex
periență si absenta unor titu
lari de valoare. De pildă, ta 
cat. 57 kg. locul lui Doncsecz a 
fost luat de către GJula Mol

nar, mai puțin 
competiții. La 
roly Gal a suferit numeroase 
accidente la umăr si nu este pe 
deplin refăcut. în fine, la ca
tegoria 100 kg. componentul e- 
chipel nu a fost încă desemnat. 
Candidează Jozsef Farkas si 
tînărul de 19 ani Tamas Gas
par — o autentică speranță, 
în meciurile de selecție. Farkas 
a cîstigat de două ori. însă an
trenorul federal nu și-a spus 
încă ultimul cuvînt în privința 
titularizării unuia dintre ei.

rodat în marile 
cat. 68 kg Ka-

SANDOR KASZAS

RIGA, 5 (prin telefon). Două 
ce au concurat la Moscova, 
gimnastele si gimnaștii partici
pant! 1a turneele internaționale 
din U.R.S.S. s-au deplasat la 
Riga, unde au evoluat timp de 
trei zile cu prpgramul liber a- 
les. Un public cunoscător a 
umplut pînă ta refuz tribunele 
Palatului sporturilor din capi
tala Letoniei sovietice, spre a 
urmări trofeul „Riga ’79". in
stituit de ziarul „Moskow 
News". Bineînțeles, cu cel mai 
mare interes a fost urmărită 
competiția feminină. în care nu 
mal puțin de 52 de ooncurente 
îsi disputau întîietatea. Victoria 
a revenit. în cele din urmă, 
binecunoscutei gimnaste so
vietice Maria Filatova, care 
cucerește pentru a treia oară

Trofeul. Cu vii aplauze au 
fost răsplătite, de asemenea, 
gimnastele românce, care s-au 
situat în prim-planul întrece
rii. Dealtfel, tînăra gimnastă 
româncă Anca Kiss a repurtat 
un frumos succes, clasîndu-se 
pe locul II la individual com
pus cu --  -------- j ----------
37,75 p, după ce la Moscova o- 
cupase. 
fruntaș.

si

un punctai remarcabil,

La Ciudad de Mexico

ILIE CODREANU, LOCUL II LA PUȘCA LIBERĂ 3x40 f ■

STOP CMRV JOHN TREACY, CAMPIONUL

DE NECONTESTAT AL CROSULUI
Cînd compatriotul lor John 

Treacy a intrat primul pe 
Dista hipodromului Green Park, 
din Limerick, multi dintre cei 
peste 20 000 de spectatori, ve- 
niti acolo cu convingerea că 
vor aplauda victoria atletului 
lor favorit, au vrut să-l înso
țească pe Treacy în ultimul 
tur. Și John Treacy a cîștigat. 
pentru a doua oară consecutiv, 
campionatul mondial de cros.

La Villierstown. sătucul său 
natal, tînărul atlet irlandez 
(născut la 4 iunie 1957) a fost

sărbătorit... în lipsă. întrucît el 
plecase imediat înapoi 
cursurile 
Rhode 
dent 
mice 
roc că 
nă cu
Elisabeth (aceasta din urmă so
ră geamănă), l-au putut 
ta imediat după cursă, 
rile erau. însă, doar ne 
tate mulțumite. întrucît 

component 
abandona
ta trena

imediat înapoi la 
Universității din 

Island, unde este stu- 
în științe econo- 

și administrative. No- 
tatăl său. Jack. împreu- 
surorile sale. Patricia și

CIUDAD DE MEXICO, I 
(Agerpres). — în cadrul con
cursului de tir de la CiudaU 
de Mexico, sportivul român 
Ilie Codreanu s-a clasat, cu 
1156 p. pe locul doi. în proba 
de pușcă liberă 3x40 focuri. 
Victoria a revenit concurentu
lui sovietic G. Lucikov, cu

1166 p. în proba de pușcă libe
ră 60 f.c., cîștigată tot de 
Lucikov cu 600 p. Ilie Codrea- 
nu s-a situat, de asemenea. Pe 
locul secund, cu 597 p.

în proba de pistol 
după disputarea primei 
conduce tintașul român 
liu Ion, cu 299 p.

viteză, 
manșe. 
Cornc-

FLACĂRA OLIMPICĂ VA STRĂBATE 4836 Km

TELEX
ATLETISM • o selecționată a 

Cubei, în frunte cu dublul cam
pion olimpie Alberto Juantorena, 
va evolua la 6 mal în cadrul u- 
nul concura international la Loi 
Angeles.

ciclism • Cursa Gând — We- 
welghelm (280 km) a fost ciștl- 
gată de Italianul Francesco Mo
ser în 5 h 48, urmat ta același 
timp de belgianul Roger de Vlae- 
mtack șl olandezul Jan Rass. * 
După trei etape, ta competiția 
internațională care se desfășoară 
In spania, conduce Italianul Gio
vanni Battaglin, urmat la 1:11 de 
spaniolul Miguel Marla Lașa.

FOTBAL • In rejucarea semi
finalei „Cupei Angliei : Manches
ter United — F.C. Liverpool 1—0 
(0—0). In finală, la 12 mal Man
chester United va tatllnl pe Ar
senal Londra. • In prelimina
riile turneului U.E.F.A. (junior!): 
Anglia — Italia 2—0 (1—0).

HANDBAL » Turneul feminin 
de la Budapesta a fost cîștigat 
de echipa locală Spartakus — 
0 p, urmată de Start Bratislava 
— 4 p, Start Sofia — 2 p șl Post 
Vlena 0 o.

TENIS • 
terdam : 
6—4, 0—2 ; 
6—2, 7—5 ; 
6—3, 6—4. 
McNamee 6—2, 6—4 
Bertolucci 6—0, 6—4 
FalrUe 6—3, ~ '

în turneu! dc la Rot- 
Flbak — Franulovid 
Ramirez — Kronk 
Fleming — Mottram 

• La Nisa : Proisy — 
- - - - caujolle — 

. Taroczy — 
7—6 ; BarazzutU — 

Maurer 7—5, 3—6, 6—1 ; KLrmayr
— Lendl 6—3, 6—3 ; Alexander
— Haillcț 6—1. 6—3. • In turneul 
feminin de la Osaka, rezervat 
probei de dublu, s-au înregistrat 
rezultatele : Betty Stove. Fran- 
colse Durr — Mary Carillo, Shery 
Acker 6—3. G—1 ; Kerry Reid, 
Wendy Turnbull — Virginia 
Wade, Janet Newberry 4—6, 7—5, 
7—5 ; Sharon Walsh, Lesley Hunt
— Ann Smith, Rosemary Casals 
7—6, 1—6. 6—3.

felici- 
Suro- 
iumă- 
celă-

talt frate. Bay, și el 
al echipei Irlandei, 
se. neputînd rezista 
impusă de John...

Dublul campion
John Treacy a început sportul 
ta 12 ani. pentru ca la C.M. 
de cros pentru juniori din 1974 
și 1975 să se claseze pe locul 
III. iar la C.E. de atletism 
pentru juniori din 1975 să ob
țină ..argintul" la 5 000 m. 
Proiectele sale : „Un loc pe 
podium la J.O. *80 ta 10 000 m, 
titlul european pe aceeași dis
tantă în 1982 șî realizarea, 
chiar în această vară, a unei 
performante sub 27:40,0 la 
10 000 m". (p. sl.)

mondial

MOSCOVA. 5 (Agerpres).
Flacăra olimpică pentru 
rile Olimpice de vară 
Moscova, din anul 1980, 
aprinsă anul viitor 1a 18 
în sanctuarul din străvechea 
Olimpie, leagănul Jocurilor 
antice, și va fi purtată de șta
fete pe șoselele Greciei. Bul
gariei. României si U.R.S.S. 
de-a lungul a 4 838 km, urmînd 
să ajungă Ia Moscova în ziu» 
de 18 iulie. în ajunul deschide
rii Olimpiadei.

Torta olimpică, elaborată de 
un colectiv 
Leningrad.
900 grame, 
construcția 
rămînă aprinsă chiar și pe o 
ploaie torențială si să reziste, 
arzînd. 1a cele mai puternice

Jocu- 
de la 
va fi 
iunie.

ds
are
55

sa permitîndu-i să

ingineri din 
greutatea de 

cm înălțime.

vînturi. Pe parcursul ștafetei 
olimpice vor fl utilizate circa 
5 000 de torte olimpice.

REUNIUNEA

EXECUTIVE

COMISIEI

5 (Agerpres)MONTEVIDEO, __________
— La Montevideo au Început lu
crările reuniunii Comisiei execu
tive a comitetului internațional 
olimpic. In prima zl au fost as
cultate rapoartele prezentate de 
P. Libaud, președintele federației 
internaționale de volei, șl J. Os- 
tos, președintele federației Inter
naționale de natațle. Intre altele, 
federația de volei cere sporirea 
numărului de echipe la turneul 
final al J.O. de vară, ta timp ce 
federația de natațle solicită rein
troducerea în program a probei 
de 20» m mixt feminin.

de asemenea, un loo 
.. __ Demnă de subliniat
TRrsi performanta Dumitritel 

ijurner. care se situează pe 
locul III. 1a egalitate de punc
te cu o vedetă a gimnasticii 
sovietice. Galina Gluscenko. 
Iată, dealtfel, primele clasate 
la individual compus în între
cerea feminină : Maria Filato
va 38,60 p. Anca Kiss 37,73, 
Dumitrita Turner și Galina 
Glușeenko 37,50. Galina Ionas 
(U.R.S.S.) 37,20. Natalia Ilenkn 
(U.R.S.S.) 37,10. La masculin 
s-a impus gimnastul sovietic 
Valentin Turbanov. clasat pe 
primul loc cu 57,25. El a fost 
urmat de Nogujikî Kadzîanî 
(Japonia) 56,05 și Kan Kwan 
Son (R.P.D. Coreeană) 55,90.

ALEKSANDR KOLESNIKOV
„Sovietski Sport' - Moscova

IINERil POPICARI B0M1SI

Loturile naționale de ju
niori —• alcătuite din tineri 
pînă la 23 de ani (vîrsta junio
ratului la popice) — care se 
pregătesc pentru campionatele 
europene ce vor avea loc 
te o lună, vor fi supuse 
verificări dificile. Ele vor 
ticipa mîine si duminică. 
Budapesta, la un triunghiular 
alături de puternicele selec
ționate de juniori ale K. D. 
Germane și Ungariei. Antre
norii T. Buze» (f) ți I. Patru (b) 
au selecționat pentru întrece
rile de 1a Budapesta ne ur- 
mp^ii sportivi : Elena Stan, 
Ioana Dogaru. Ildiko Szasz. 
Maria Iosif-Nichifor. Rodie» 
Păduretu. Eva Chetean, Iboly» 
Katona. respectiv V. Ivan. Al. 
Naszodi, St. Boarlu, C. Stama- 
tescu. C. Marin. S. Belivacă șl 
Al. Szekely.

Tinerii noștri popicari vor 
mai susține luna aceasta parti
de cu reprezentativele Poloniei 
fla Poznan. 21—22 aprilie) si 
R. D. Germane (la Walters- 
hausen, 28—29 aprilie).

Pes- 
unor 
par

ia

• LA ORIZONT. O NOUA COMPETIȚIE 
SPORTIVA BALCANICA, forul Iugoslav de 
resort propuntnd lansarea Balcaniadei de 
handbal, ta acest sens se vor purta azi con
vorbiri la Belgrad între factorii Interesați, 
federația română fiind de acord cu pro
punerea făcută • LONDRA, GAZDA OLIM
PICA 7 întrebarea a prtas contur ta această 
săptămtaă. cind s-a anunțat de pe malurile 
Tamisel că municipalitatea londoneză Ișl 
va depune candidatura pentru organizarea 
J.O. din anul 1968 fiind chiar dispusă să 
aloce un buget de 54 OM lire sterline ta 
vederea unul studiu care să avizeze viitoa
rele amenajări olimpice, preconizate a fl 
construite pe locul vechilor docuri ale Lon
drei. din estul capitalei britanice » DUPĂ 
CE AU CÎȘTIGAT LA BUCUREȘTI „TUR
NEUL I------------------- | .. .............................
bruarie, 
Tatiana 
cîștigat 
mondial 
puntnd 
legerea

lom special și, respectiv, slalom uriaș). Am 
cîștigat, ta schimb, prin juniorii fondlștl 
(Iullana Popoiu — S km și ștafeta 3X3 
km). a MAIER, FISCHER ȘI ABRAMCZIK 
PE TUȘA ... Primul fiind suspendat de clu
bul său Bayern, ta urma unui litigiu cu 
conducerea, Iar ceilalți ta formă slabă, 
selecționerul echipei RJ.G., Jupp Derwall, 
nu l-a aliniat tn partida cu Turcia, din

PRIETENIA", la sfîrșltul lunii fe- 
perechea pe patinatori sovietici 
Durasova—Serghel Ponomarenko a 
recent la Augsburg (R.F.G.) titlu! 
de juniori în proba de dansuri, 
probleme selecționerilor pentru a- 
candidaților la J.O. de la Lake 

Ptacld ’80 a DE CE TOT VETERANH 7 La 
Balcaniada de schi de pe Vitoșa, de lingă 
capitala Bulgariei, ta compania unor schiori 
ca Petar Popanghelov (Bulgaria) ș! Boian 
Krizaj (Iugoslavia) care s-au remarcat și ta 
„Cupa Mondială", „alpini!" noștri au mizat 
tot pe veteranul Dao Cristea (primul din
tre schiorii români, locurile 6 șl 7 la sla-

cadrul C.E. Dar după La Valletta, un nou 
,.duș rece”, la Izmir : Iar un scor alb... • 
AVANPREMIERA C.M. DE HOCHEI PE 
GHEATA (14—27 aprilie, la Moscova) : Sue
dia pierde pe teren propriu, la Stockholm, 
cele două confruntări cu campionii mon
diali, hochelștil sovietici (5—7 și 0—8 !) a 
JOHN McENROE SINGUR PRINTRE ...SUR
PRIZE. La Milano, el a fost singurul favo
rit rămas pe poziții, cîștigînd finala eu 
John Alexander, cel care ti eliminase pe nr. 
1, Bjorn Borg șl pe favoritul publicului. 
Adriano Panatta, iar la Stuttgart, VVojtek

Flbak l-a învins pe Guillermo Vilas » 
TINARA ȘAHISTA VIORICA ILIE, lansata 
In turneul de la Bydgoszcz. Să sperăm că 
finișul va fl pe măsura startului l • 
MIERCURI, PRIMA MANȘA IN SEMIFI
NALELE CUPELOR EUROPENE DE FOT
BAL. Meciurile Nottingham Forest — F.C. 
K61n (C.C.E.), C.F. Barcelona — S.K. Be- 
veren (Cupa Cupelor) șl Steaua Roșie — 
Hertha se detașează. Echipa din Berlinul 
occidental este singura care a obținut tn 
„sferturi" victorie tn deplasare, Iar C.F. 
Barcelona se gtndește de pe acum la vii
toarea ediție a cupelor europene, Incer- 
ctad să-1 transfere pe Simonsen (de la 
Miinchengladbach) in vederea unui tandem 
Irezistibil : Keegan—Simonsen » IN AN
CHETA INTERNAȚIONALA a ziarului 
„Ceskoslovensky sport"—Praga, cel mal 
buni sportivi din țările socialiste pe luna 
martie : sovieticii Vladimir Salnikov pentru 
recordul mondial de Înot la 800 m, Galina 
Kulakova, ctștigătoarea „Cupei mondiale" la 
schi fond șl patinatorii Natalia Linlcluk— 
Ghenadl Karponosov, campioni mondiali tn 
proba de dans. a DEȘI HURDLERUL 
REYNALDO NEHEM1AH a dominat sezonul 
indoor, ieșirea în aer liber a fost fastă ad
versarului său, Greg Foster, care a stabilit 
la Westwood (California) cea mai bună 
performanță mondială la 110 m g cu 13,39.

Paul SLĂVESCU
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