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însemnări de reporter LA BACĂU,
DACIADA INIMILOR FIERBINȚI
Șl A OBRAJIL OR ÎMBUJORA ȚL.:

In prima zi a întrecerilor de judo de la Atena

1AC0B CODREA - CAMPION BALCANIC
Alți 4 sportivi români pe podium

ATENA, 6 (prin telefon). în 
capitala Greciei, au început 
vineri Campionatele Balcanice 
de judo, competiție care re
unește pe cei mai buni sportivi 
din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via. Bomânia și Turcia. La 
sfîrșitul primei zile de con
curs, In care au evoluat spor
tivii de la categoriile mari de 
greutate cinci dintre repre
zentanții țării noastre au, ur
cat pe podiumul de premiere: 
Iacob Codrea — campion bal
canic la cat. grea. Ion Arse- 
noin (cat grea) și Constantia 
Gotcă (cat mijlocie), clasați

pe locul n, Toma Mihalache 
(cat semimijlocie) și Coste! 
Năftică (cat semigrea), lo
cul m.

Campionul balcanic al ,Xrel- 
lor*, Iacob Codrea s-a impus 
categoric învingînd toți adver
sarii intllniți: b. yusey-gachl 
(superioritate tehnică) D. Za- 
brianov (Bulgaria), b. ippoa 
(înainte de limită) Y. Koru- 
ciuk (Turcia), b.y. Z. Mihalid 
(Iugoslavia), in semifinale 
b.ipp. D. Dimov (Bulgaria), 
iar ha finală b. 1pp. L Arse- 
noiu.

La celelalte categorii titlu

rile de campioni balcanici au 
fost obținute de: Gh. Petrov 
(Bulgaria), la semimijlocie, S. 
Obadov (Iugoslavia), la mijlo-

BACAV. E duminică. O zi 
puțin friguroasă, după ploaie, 
cu un cer plumburiu, care, de 
ce să n-o spunem, ne-a cam 
dat emoții, ne-a făcut. ->oate. 
neîncrezători că raidul nostru, 
„in căutarea Daciadei* la Ba
cău se poate solda cu rezulta
tele dorite si. mai ales, promise 
de Consiliul județean pentru e- 
ducatie fizică si sport. Dar. la 
drum. împreună cu prof. Anton 
Gherca. metodist al C-J.E.F S„ 
am plecat să cutreierăm curțile 
școlilor, cit mai multe cu pu
tință. Si n-am avut de ce re
greta. Dragostea pentru snort 
a copiilor, a tinerilor băcăuani, 
a dascălilor lor — unii cu tîm- 
plele încărunțite — era mal 
fierbinte decît acest friguros 
început de primăvară.

„.Grupul școlar P.T.T.R. Aid 
învață aproape 1400 de elevi, 
la școala profesională si la li
ceul industrial de profil. Curtea 
si împrejurimile erau cuprinse 
de larma marilor întreceri or
ganizate în cadrul ..Daciadei*. 
Pe terenul de volei jucau ehi- 
oele de băiet! ale claselor a 
XI-a șl a XH-a. Pe dreptun
ghiul dintre panourile de bas
chet alergau fete cu fețe îm

bujorate. elevele din clasele a 
IX-a si a XI-a. iar la handbal 
se întreceau colegele lor din 
clasele a X-a si a Xll-a. In 
jurul fiecărui teren, suporterii 
adică colegii, unii abia ieslâ 
din focul disputei, alții care aș
teptau cu emoție... să le vină 
rîndul. Profesorii de educație 
fizică L Zaharia si A. Muntea- 
nu ne-au prezentat si un pritn 
bilanț al întrecerilor noii edi
ții a „Daciadei": 450—500 da 
elevi înscriși pe foile de parti
cipare. O altă surpriză placa
tă : în persoana arbitrului da 
la meciul de volei l-am cunoa- 
cut chiar pe directorul grup»- 
lui școlar, Ing Ion Zaharia^.

...Școala generală nr. 10. Pe 
terenurile de snort de aici !n- 
tllnim „comandamentul Dacia
dei* : prof. Ana Filioreana — 
directoarea școlii, prof. LIa A» 
gachl — secretara organizați
ei de partid, profesorii de 
snort Cornelia C’ocoiu. Vasile 
Lepădata, Ana Băruță, Luda 
Zoia. • Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră ..Daciada*. to-

Constantin ALEXI

(Continuare In pag. 2-3)
(Continuare în pag. a 4-a)

Începe returul 
Diviziei A 

de handbal
CAMPIONATUL

Reîncepe campionatul Divizi
ei A la handbal. De duminică, 
pînă la 27 mai, cele 20 de for
mații — 10 feminine și 10 mas
culine — aflate pe prima scenă 
competițională vor da bătălia 
returului, decisivă pentru cîș- 
tigarea titlurilor naționale, tro
fee de mare preț în palmare
sul cluburilor, echipelor și spor
tivilor.

Este, fără îndoială, important 
să scoatem în evidentă faptul 
că, atît în campionatul mascu
lin cît și în cel feminin, nu

MIJLOC DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 
’ A CALITĂȚII JOCULUI

mărul echipelor angajate ta 
disputa pentru medaliile de 
aur este mult mai mare dectt 
în anii trecuțL Jumătate din 
formațiile masculine (Dinamo, 
Minaur, Steaua, Politehnica șt 
Știința) au șanse la titlu! în 
schimb, celelalte cinci luptă 
pentru evitarea retrogradării— 
In întrecerea feminină situația 
este aproape identică.

Pe deasupra tuturor dispu
telor trebuie să se situeze ne
cesitatea Îmbunătățirii nivelu
lui jocului. Campionatul este

APLAUZE PENTRU
GIMNASTELE ROMANCE

Dumitrița Turner și Anca Kiss pe locuri fruntașe 
și in finalele pe aparate

RIGA. 6 (prin telefon). Ia 
ultima zi a concursului inter
national de gimnastică găzduit 
de Palatul sporturilor din loca
litate, In fața unei asistențe 
record, s-au desfășurat finale
le pe aparate, atît la masculin 
cit si la feminin. Gimnastele 
românce, care s-au impus încă 
din concursul general, rituin- 
du-se pe locuri fruntașe la In
dividual compus, s-au aflat 
centrul atenției si în ultima 
a întrecerii, fiind — alături 
Maria Filatova — cele mai 
Plaudate concurente. Gimnasta 
sovietică a repurtat victoria la 
trei din cele patru aparate. Iar 
gimnastele rom fin ce calificate 
în finale, Dumitrița Turner șl 
Anca Kiss, au realizat un bi
lanț deosebit de valoros I 
Dumitrita Turner s-a clasat oe 
locul doi la bîrnă sl sol. iar 
Anca Kiss, pe locul trei la pa
ralele si bîrnă.

Specialiștii care 
concursurile de la 
Riga sînt unanimi 
rea că gimnastele românce 
fost, evident, cele mal puterni
ce adversare ale sportivelor 
sovietice. Iată primele clasate 
pe aparate : paralele — Elena 
Gurina (U.R.S.S.) 19,20. Galina 
Glușcenko (U.R.S.S.) 
Anca Kiss (România)

VACANȚĂ, SOARE, SPORT!

terenul cel mai propice pentru 
testarea pregătirii, a sîrguinței 
și talentului sportivilor, un e- 
xamen al capacității antreno
rilor și al seriozității cu care 
cluburile susțin lupta pentru 
redresarea handbalului româ
nesc.

Se știe, situația acestui sport 
care ne-a adus atîtea satisfac
ții nu este actualmente prea 
roză. Fetele s-au exclus de la 
3.0. și, prin aceasta, aproape 
trei ani de la activitatea ofi
cială. Băieții au coborît mult 
In ierarhia mondială, cupele 
europene neoferindu-ne nici

Hristoche NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

D. SPÎRLEA
19

întrecerile de masă la nivelul unităților de bază — clase, școli, 
asociații sportive — din cadrul Daciadei" de vară se află în pli
nă desfășurare. Profitind de zilele de vacanță, copiii, tineretul 
școlar au luat cu asalt terenurile de joc. In imagine, elevii lice
elor ,,Spiru Haret" și „Dimitrie Cantcmir" din Capitală intr-o dis
pută sub coșul de baschet. Foto : Ion MIHĂICÂ

DORESC CA IN VIITOARELE CONCURSURI
SA CONFIRM SUCCESUL REPURTAT LA PARIS

Evoluînd Ia Paris. în cadrul 
campionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale Franței, 
într-o companie deosebit de 
selectă, alături de marii ași ai 
acestei discipline. multiplul 
nostru campion Dumitru cpir- 
lea a realizat, dună cum se 
știe, o performanță excelentă 
clasîndu-se pe primul loc Ia in
dividual, după evoluții sigure, 
de ridicat nivel tehnic, in toa
te cele cinci probe ale întrece-

Proaspătul învingător de Ia 
Paris, Dumitru Spîrlea, Îm
preună cu antrenorul coordona
tor al echipei reprezentative, 
GheOrghe Tomiuc, ne-au vizi
tat la redacție, furnizîndu ne 
amănunte despre desfăsuraiea 
importantului concurs 
Paris.

— Nu exagerez 
mentionînd. că. 
le-am spus celor___  ____
condus la aeroport că ne vom 
întoarce din Franța cu un ma-

de la

Ci

cu 
la 
care

nimic. 
Plecare, 

ne-au

re succes — ne spune Gheor- 
ghe Tomiuc. Dumitru Spîrlea 
a efectuat o pregătire serioasă 
tn ultim-le 6 luni, a ous un 
accent deosebit pe probele ta 
care rezultatele sale nu se si
tuau încă la un nivel ridicat 
manifesta o formă bună la 
toate antrenamentele si astfel 
intuiam o bună comportare la

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 4 )

Divizia A de fotbal, etapa a 24-a

au urmărit 
Moscova si 
în a pred e- 

au

19.10,
18.30 1

Anca Kiss (evoluind la bimă) 
la primele afirmări internațio

nale.
bîrnă — Filatova 19,50. Dumi- 
trita Turner (România) 18,60, 
Anca Klss 18,55 ! sol — Filato
va 19,60. Turner 19,00, Gluș- 
cenko 18,75 î sărituri — Fila
tova 19,35, Kai Ven Fir (R.P.D. 
Coreeană) si Karen Kaspar 
(R.D.G.) 19,025.

ALEKSANDR KOLESNICOV
„Sovietskl Sport* — Moscova

0 RUNDA FAVORABILA LIDERULUI?
• La Pitești, gazdele față in față cu lanterna roșie intr-un 

mea al reintrărilor de prim-plan. • Ex-portarii Valentin Stănescu 
și Traian lonescu in duel direct pentru un loc pe podium. • La 
Hunedoara, Ion Nunweiller se teme de... Mircea Lucescu. • Un 
med „tare* al etapei : A.SA. Tg. Mureș - F.C Baia Mare. • La 
Tirgoviște, o reapariție nedorită de... Constantin : fostul lui portar, 
Co man. • Două jocuri (Jiul - U.TA și Gloria Buzău - „Poli* 
Timișoara) cu o singură (mare) miză : evitarea zonei periculoase. 
• învingătoare și in toamnă, Sportul studențesc primește, senină, 
vizita echipei din Rm. Vilcea. • La egalitate de puncte cu Poli

tehnica lași. Olimpia Satu Mare 
”T speră in avantajul terenului

CLASAMENTUL LA ZI 
F.C. ARGFȘ 
Dinamo 
Steaua 
F.C Baia M.
S.C Bacău 
C.S. Tirgoviște 
Univ. Craiova 
Sportul stud. 
Polit. lași 
Jiul

11. Olimpia
12. ------- ------
13.
14.
15.
16
17. Chimia Rm.
18. F.Q Bihor

1.
2.
3.
4.
5.
S.
7.
8.
9.

10.

A.S.A. Tg. M. 
Gloria Burau 
U.T. Arad 
..Poli* Tim. 
Corvînul

V.

DUMINICA, LA SIBIU, FINALELE PROGRAMUL MECIURILOR

8

23 13 3 7 36*21 29
23 11 7 5 30-15 29
23 12 4 7 41-23 28
23 12 2 9 24-22 28
23 10 5 8 28-21 29
23 10 5 8 27-22 23
23 8 8 7 27-19 24
23 9 6 8 32-30 24
23 8 6 9 24-27 22
23 9 4 10 27-34 22
23 10 2 11 23-33 22
23 8 5 10 29-38 21
23 9 3 11 26-34 21
23 7 6 10 31-M 20
23 8 4 11 21-25 20
23 8 3 12 29-34 19
23 7 5 11 24-38 19
23 6 6 11 23-33 18

CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE CROS
Peste 600 de concurent! din 

majoritatea iudetelor tării, ca
lificați de la etana zonală a 
campionatelor de cros, vor fi 
prezenți 
9 probe 
tiei. la vor fi
buni alergători 
frunte cu proaspeții cîsligători 
ai Crosului Balcanic de la 
Pristina : Eugenia Nicola din

mline la startul celor 
ale finalelor competl- 
Sibiu între aceștia 

prezenți cel mai 
ai tării. în

Arad la tunioare. Gyorgy Mar
ko din Tg. Secuiesc la lunlori. 
Mariclca Puică din București 
la senioare si Hie Floroiu din 
Constanta la seniori. De sub
liniat faptul că Nicola. Puici 
si Floroiu vor lupta duminică 
să-si apere titlurile de 
Pioni naționali cucerite 
trecut, la Craiova.

Primul start. în cursa
oarelor de categoria a IlI-a. se

cam- 
anul
iurl-

va da la ora 9. ultimul start. 
!n Întrecerea seniorilor, va a- 
vea loc la ora 12.30. Distantele 
de alergare sînt următoarele 
junioare III — 1600 m. 'uniori 
III — 4000 m. junioare II — 
1800 m. juniori II — 5000 m. 
Junioare I — 2000 m. 'uniuri 
I — 6000 m. tineret — 3000 m. 
senioare — 4000 m si seniori 
— 12000 m.

l

3

Hunedoara 
Tg. Mureș : 
Craiova : 
Petroșani : 
București :

Satu Mare 
Tirgoviște :

DINAMO
F.C. BAIA MARE
S.C. BACAU 
U.TA
CHIMIA RM. VIL CEA I

CORVINUL 
A.SA. 
UNIVERSITATEA 
JIUL 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Republicii)
OLIMPIA - POLITEHNICA IAȘI
CLUBUL SPORTIV - STEAUA

(repriza o II-a va fi televizată)
GLORIA - POLITEHNICA TIMIȘ.
F.C. ARGEȘ - F.C. BIHOR

Toate partidele încep la ora 16,30I ... ,Buzău 
Pitești

g
i $



(Urmare din paa. 1)
ele o consolare. Așadar, nu e- 
xistă motive de mulțumire, cl 
— dimpotrivă — de ambiționa
te, de amplificare a volumului 
de muncă, de creștere perma
nentă a calității lucrului, de 
reunire a tuturor tehnicienilor 
pentru elaborarea unor noi co
ordonate ale jocului, care să 
inoveze tactica, să asigure e- 
chipei naționale atuuri în dis
puta pentru întîietate.

Iată de ce solicităm tuturor 
cluburilor, antrenorilor și spor
tivilor să folosească acest re
tur de campionat pentru îm
bunătățirea calitativă a hand-

DE AICI SE
MASCULIN

1. DINAMO BUC. 9 7 0 2 181-139 14 1.
2. H.C. Minaur 9 7 0 2 189-162 14 2.
3. Steaua Buc. 9 6 1 2 177-150 13 3.
4. „Poli" Tim. 9 6 1 2 184-157 13 4.
5. Știința Bacău 9 6 0 3 194-185 12 5.
4. Univ. Cluj-N. 9 3 1 5 178-190 7 6.
7. C.S.M. Bor2ești 9 3 0 6 170-189 6 7.
e. Gloria Arad 9 2 2 5 154-168 6 8.
9. Univ. Craiova 9 2 1 6 157-195 5 9.

K. Unlv. Buc. 9 0 0 9 142-191 0 10.

balului românesc. Să fie ex
cluse din joc manifestările de 
nesportivitate, brutalitatea ge
neratoare de accidente. De a- 
ceea este nevoie ca arbitrii să 
vegheze ca meciurile să fie 
cîștigate de cei care merită. 
Antrenorii să promoveze ele
mentele tinere ți talentate, să 
contribuie prin concepția lor 
tactică la îmbunătățirea cali
tății jocului.

Desfășurîndu-se sub aceste 
auspicii, campionatul va putea 
contribui la îndeplinirea obiec
tivelor pe care handbalul nos
tru și le-a asumat, la reveni
rea sa între fruntașele lumii.

REIA RETURUL
FEMININ

9
9
9
9
9
9
9
9 
9
9

ȘTIINȚA BACAU 
Hidroteh. * 
Constr. B.
Confecția 
Univ. Tim.
Rulmentul 
Progresul

C-ța 
M.

Buc.

5
5
3
4
3
3
3
3
2
2

0 128-104
2 124-129
3

4
2
1
2 3
3 3
3 3
2 4
2 4
1 4
O 7

121-113
121-115 
129-117 
110-110 
103- 97 
142-147 
119-142 
113-136

14
12
11
TO

9
9
8
8
S
4

TREI MII DE TINERI IN UNIFORMA ALBASTRA
SINI INIțlAH IN TAINELE PARAȘUTISMULUI

APROAPE 300 DE TINERI HAI 
IN LUPTA PENTRU TITLUL DE CAN

PROGRAMUL
MASCULIN

H.C. Minaur

Unl-

ARAD : Gloria 
Baia Mare

FOCȘANI : C.S.M. Borzești 
Știința Bacău

BUCUREȘTI : Dinamo 
verslUtea craiova

BUCUREȘTI : Uni vers iuțea — 
Steaua

CLUJ-NAPOCA : Universitatea
— politehnica Timișoara.

FEMININ
BUCUREȘTI : Progresul — Ra

pid București

Bv.
__ g. _ Buc. 
Mureșul Tg. M. 
Univ. Buc.
Rapid Buc.

ETAPEI A X-A
TIMIȘOARA : 1

Rulmentul Brașov 
BUCUREȘTI : Universitatea 
Hidrotehnica Constanța.

BACAU : Știința — 
Tg. Mureș

Meciul dintre echipele Con
structorul Baia Mare șl Confec
ția București se va desfășura în 
Sala sporturilor din Cluj-Napoca, 
In ziua de luni I aprilie, ora 17 
(Formația băimăreană a fost 
sancționată cu ridicarea dreptu
lui de organizare pe două etape 
pentru lipsuri în organizarea 
meciului cu Știința Bacău).

Universitate»

Mureșul

O fată mărunțică, în trening 
alb, cu zulufi blonzi căzuți pe 
frunte — Iulia Uță — comandă 
scurt, ostășește : ^Parașutiști,
alinierea !... DREPȚI r Șl cei U 
elevi și eleve, îmbrăcați in uni
formă de culoarea cerului — ți
nuta formațiunilor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei — au rămas nemișcați. 
Se aud și comenzile instructori
lor Petre Peană, Gheorghe To- 
muleasa, Cristian Ciupitu.w 
„Pentru raport, înainte X*

Moment solemn, semnificând 
seriozitate și exigență. Așa înce
pe, în fiecare zi, programul de 
activități ce se desfășoară la 
turnul de parașutism din parcul 
bucureștean .,23 August". Sînt 
prezenți, in această dimineață, 
peste 100 de viitori parașutiști 
sportivi, elevi de la Liceul „Ion 
Neculce" și Grupul școlar „Elec- 
troaparataj“, tineri muncitori de 
la „Metaloglobus* și ucenici de 
la „Republica". Comandantul ta
berei de pregătire, parașutismul 
Vasile Sebe, maestru emerit al 
spartului, anunță tematica zilei : 
grupa I va face antrenament la 
scările progresive, grupa a H-a, 
pregătire fizică generală și sal
turi simulate din ,Aeronavă-, 
grupa a iU-a, salturi din turn~.

Rotonda platoului din care tur
nul se înalță spre cer ea un 
imens semn de exclamare» pinâ 
la 82 m, prinde viață. In junii 
gardului ce-o imprejmuiește se 
adună copiii parcului, se opresc 
oamenii ieșiți la plimbare. Sar 
parașutiștii I Unul cîte unul se 
leagă în chingile de sub imensa 
cupolă de mătase, iar ascensorul 
ti ridică pină sub brațul de oțel 
din vîfful turnului. De acolo, de 
la aproape 80 m, privirile îmbră
țișează pentru o clipă impresio-

nanta panoramă a Bucureștăulul, 
apoi răsună comanda : „Atenție I 
Declanșăm și ieșim pe dreapta 1“ 
O zmiLcitură a „comenzii" ,1 
iată-1 pe ttaăr ooborind spre co
vorul de lueemă al platoului, la 
legănarea parașutei.

— Pare simplu, la prima vedere 
—ne spune Vasile Sebe. Dar pină 
a ajunge aici au fost necesare 
multe ore de pregătire fizică și 
de specialitate. Și-apol, acesta e 
doa. primul paa Ia sportul cu
rajul uf.

Primul pas, apoi vor veni ur
mătorii — salturile dan aeronavă. 
Lucrul cel mai important care 
se realizează la turn, dincolo de 
pregătirea fizică «1 tehnică este, 
Insă, educarea patriotică a tine
retului, pregătirea Iul exigentă, 
intr-o Înaltă disciplină, pentru 
muncă și apărarea patriei. Clți 
tineri, vor trece pragul acestei 
școli ta anul 1979 ?

— Peste 3 ooo de elevi |l eleve, 
de tineri muncitori — ne răspun
de comandantul. Aceasta În
seamnă aproape 30 000 de salturi.

— Va fi posibil T
— Noi credem că da. Există 

in acest sens o foarte bună cola
borare Intre Aeroclubul central 
român și C.C. al U.T.C. Șl apoi, 
este botărirea noastră unanimă, 
a instructorilor, instructorilor vo
luntari, elevilor.

— Preocupări la ordinea zilei î
— Pregătirea primelor compe

tiții sub genericul etapei de vară 
a „Daciadel" ți s concursurilor 
din programul complexului pen
tru apărarea patriei.

Sus, la aproape W m, tm alt 
elev este gata de start „Atenției 
Declanșăm »i ieșim pe dreapta !" 
Parașuteștli tel continuă actlvita- 

VI orei TONCEANU ’

In Editiira Sport Turism

DACI ADA INIMILOR FIERBINȚI
excelent mecanic șl multe al
tele. De asemenea, în prim 
plan se situează amintirile — 
cu multe amănunte inedite 
— referitoare, mai ales, la 
concursurile desfășurate după 
cel de-al doilea război mon
dial cînd se concura cu auto
turisme de teren. Pagini de 
o deosebită sensibilitate sînt 
consacrate de Marin Dumi
trescu și marilor automobi- 
liști români din trecutul a- 
proplat (Jean Calcianu, Pe
tre Cristea ș.a.), muncitorilor 
de la Vulcan, precum șl ri
valului și prietenului său, a- 
lergătorul bulgar Ilia Ciubri- 
cov.

„Un sfert de veac Ia vola
nul bolizilor" este o lucrare 
Interesantă. cu un puternic 
caracter educativ pentru tine
rii automobiliștl, o pasionan
tă ,,fl1ă" din istoria automobi
lismului românesc. (M. FR.)

(Urmare din vag. 1)

Nou volum in Editura sport- 
turism : „Un sfert de veac 
la volanul bolizilor", de fapt 
memoriile unui mare cam
pion român de automobilism 
— Marin Dumitrescu. Adop- 
tînd maniera confesiunii, au
torul stabilește direct legătura 
cu cititorii, povestindu-le sfă
tos (dar nu didactic) — așa 
cum face șl în viață — cum 
a îndrăgit automobilismul, 
cî-t de important este pentru 
un bun alergător să Ce un

ALTE APARIȚII
• Gheorghe Tomozei — Pe

legrin Valah (col. „Cin tar ea 
României").
• FI. Tucă, C. Verain — 

Locuri și monumente pașop
tiste
• I.

— Prahova 
județene").

Velcea. Gh. 
(col.

Niculescu 
„Ghid uri

Codrn• Marcian Bleahu 
..Munții noștri*) 

Ghidul
Moma (col.

• C. Manușaride — 
spectatorilor de fotbal
• K. P. Jarov — Pregătirea 

volitivă a sportivilor (trad, 
din limba rusă).

varășă directoare ? • „Sănă
tate. destindere, instruirea ele
vilor noștri și pe acest plan. 
Bucuria de a ti primii și in 
acest an în întrecerile pe mu
nicipiu, pe județ și zonă, cum 
au fost fetele noastre anul tre
cut la telratlon. Pasiunea noas
tră pentru sport poate fi ex
primată și prin eforturile pe 
care le depunem pentru a con
strui sala de gimnastică, pe ca
re o vom face cu contribuția 
părinților și prin munca noas
tră și a elevilor". • Care e 
specialitatea dumneavoastră 7
• „Limba română". Si exem
plul inimoasei directoare, pa
siunea ei oentru mișcare sînt 
mobilizatoare. Șoimul Cosmin 
Marcu. din clasa I. e la prima 
victorie (locul I la Patinai pe 
rotile) si la primul său inter
viu. ® Cum a fost. Cosmine ?
• „Frumos. O să mai alerg™" 
Frumos 
rati. în 
Dii. cu 
mingile

...Un 
plăcută 
rală nr. 16. întreceri de volei, 
de fotbal, de handbal, alergări, 
în sală iucau handbalistii cla
selor a V-a F și a V- C. Clipe 
pline de voioșie, Încurajări 
frenetice. Explozii de bucurie.

ca obraiii lui îmbuio- 
curte erau sute de co- 
Datinele cu rotile. cu 
de handbal si fotbal... 

nou oooas si cea mai 
surpriză. Școala sene*

MARCELA RADUCANU, BUZĂU- 
«Sini o admiratoare a tuturor spor
turilor și, in special, o gimnasticii. 
Ca atare, m-ar interesa sâ asist la 
campionatele internaționale de gim
nastică ale României, care vor avea 
loc la București intre 13—15 aprilie. 
Dar, cînd se pun in vinzare biletele î 
Și o a doua întrebare : va fi orga
nizată atunci o excursie de la Buzău 
la București î" Biletele vor fi puse

In vinzare Io începutul soptomînil
viitoare. In ceea ce privește excursia,
....................  “.......... de 

sînt 
I

In-

Interesoți-vâ .« Oficiul județean 
turism. Presupun că la Buzău 
|1 alți admiratori al gimnasticii 

DUMITRU MOGA, PLOIEȘTI.

tr-un... clasament ol stadioanelor 
noastre de fotbal, după stadionul 
~23 August" care, evident, a/ ocupa 
locul I cu cele peste 60 000 de locuri 
ale sale, pe locul al doilea s-or 
dcso sta donul ,,1 Mai" din Timi
șoara, care are 40 000 de locuri. 
Urmează stadionul Steaua (29 952), 
stadionul Central din Craiova (28 621) 
și Stadionul Republicii din București 
(28 026). Aceste cifre se referă nu
mai lo locurile numerotate. Mai 
greu mi-ar veni să vă răspund cîți 
spectatori pot încape pe stadioanele 
nocstre, ic meciurile Importante, țl- 
nînd seam© de faptul că aceștia se 
mulțumesc atunci șl cu... jumătate 
de Ioc, oriunde ar fl el I

C. DRAGOMIR, BRAȘOV. Echipe 
de hochei o României a jucat !n 
grupa A, în 1977, după ce, cu un 
an înainte, cîștigase grupa B, dispu
tată în ora șui B:el Arrau (Elveția).

ȘERBAN NICULESCU, BUCUREȘTI.

Reprezentativa de fotbal a României 
a învins echipa R. F. Germania cu 
1-0, in meciul amical disputat la 
22 noiembrie 1967, Io București. Go
lul victoriei a fost înscris de Gergely, 
in min. 80.

STELIAN BRATU, BUCUREȘTI. 1. 
FI. Voinea, fostul atacant al echipei 
Steaua, antrenează în prezent echipa 
Cimentul Fieni, din Divizia C. 2. 
Handbalistul Gheorghe Gruia este 
ontrenor în Mexic.

VALERICA MITRICOASA, CRAIOVA. 
De fa virsta de 10 ani, stntațl un 
suporter înfocat al echipei de fot
bal Steaua și ați vrea sâ corespon
dați „cu toți simpatizanții acestei 
formații* 1. Chiar cu... toți I Aveți 
atîta timp ? Aveți atîția bani de 
timbre ? Oricum, eu vă satisfac ru
gămintea, dîndu-vâ adresa : Craiova, 
strada Onești nr. 10, județul Dolj, 
cod. 1100.

Ilustrații : N. CLAUDIU

la victorie, lacrimi (da. si la
crimi) la infringeri. Copiii vor 
să cîstige. fără să-si dea seama 
că cel mai mare cîștig este Par
ticiparea la întreceri, 
tul cu sportul, in 
creată de întrecerile 
dei". Surpriza cea mai____
EXCELENTA BAZA SPORTI
VA care există la școala ge
nerală nr. 16 din Bacău. “ 
model pentru multe scoli din 
iudet. din tară. Terenul 
handbal, cel de mini-fotbal. 
sectorul de sărituri, pista cu 
zgură, lungă de 80 m. cu patru 
culoare. Totul de o curățenie 
exemplară, cu Dorti si apara
tura vopsite în alb imaculat, cu 
garduri de iur-lmprejur. eu 
mici tribune si vestiare în con
strucție. O bază sportivă (De 
care s-au angaiat In întrecere 
In acea zi 350 de elevi) eu va
loarea Pe care o simbolizează 
însusi numele directorului sco
lii, Nicu Aur, profesor de 
geografie, mare animator al 
sportului din scoală. O bază 
sportivă care n-a Picat din 
cer. ci s-a născut din Dasiunea. 
hărnicia si priceperea acestui 
om si ale profesorilor P. Co
relam. K. Mibăilescu. Gh. Ra
ta. V. Munteanu (pe care l-am 
văzut tn miilocul elevilor lor), 
la care să mai adăugăm snri- 
iinul profesorului C. Floareș, 
secretarul organizației de Par
tid. în luna mai vor veni aici 
profesori din scoli să vadă cum 
se poate lucra intr-o unitate 
de fnvătămînt. Merită un ase
menea schimb de experiență.

Daciada a programat prime
le întreceri si la școlile gene
rale nr. 27 și 5 din Bacău la 
Liceul pedagogic. Liceul de 
construcții si Liceu] V. Alec- 
sandri. N-am avut Insă timp 
să trecem peste tot.. Un sin
gur regret avea metodistul 
C.J.E.F.S., acela că în dimi
neața zilei respective. Înainte 
de sosirea noastră, cînd trecu
se si pe la Școala eenerală nr 
20. găsise acolo. în fata oortil. 
copii care stăteau «1 priveau 
clanța porții închise. în timp 
ce profesorii lor uitaseră să 
vină. Si metodistul î-p trimis 
Pe copii la alte scoli, să parti
cipe acolo la „Daciadă". 
te că ar fi trebuit să fie 
misi acolo si profesorii 
cauză. Să vadă cum ar fi 
buit să lucreze si ei—

coniac* 
emulația 
>.Dacia- 
mare —

Un

de

Poa- 
trl- 

în 
tie-

MARILE ClȘTIGURI VA AS- 
TEAPTA ! Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor 
la TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES de mîine, 8 a- 
prilie, la care se atribuie în nu
măr nelimitat : AUTOTURISME 
„Dacia 1300“, cîștiguri ta BANI 
<le 50.000, 15.000 lei etc.,
CURSII PESTE HOTARE 
R. P. Bulgaria — Grecia 
R. P. Polonă. Se efectuează 
EXTRAGERI în două faze, 
bn total de 44 numere. i

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

EX-
Ln 

sau 
OPT

CU 
------ — __ CELE 

MAI MARI ȘANSE le au biletele 
de 15 lei varianta, care PARTI
CIPA LA TOATE EXTRAGE
RILE. NUMAI CINE JOACA

POATE C1ȘTIGA ! Tragerea va 
avea, loc mîine, de la ora 17, 
In sa'a clubului Progresul din 
București, str. dr. Staicovlcl nr. 
42 ; panoul cu numerele cîștlgă- 
toare va Ij televizat în jurul orei 
19.

Atractivul concurs Pronosport 
de mîine, 8 aprilie 1979, benefi
ciază de un substanțial report 
la categoria I : 182.274 lei I Așa
dar, un motiv în plus de a în
cerca să vă numărați printre 
Maru cIștigAtori la Prono
sport, bineînțeles cu condiția de

a participa. Nu uitați ț astăzi 
este ultima ZI pentru' depune
rea buletinelor.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO" DIN 6 

APRILIE 1979
Extragerea I : 50 90 88 36 7 

39 27 73 48 ; Extragerea a II-a : 
45 85 69 19 18 38 57 25 43. 
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 874.397 lei din care 
22.988 lei report la cat. L__

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 1 APRILIE 1979

Cat. 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300“ t cat. 
2 : 2 variante 100% a 27.219 lei 
și 8 variante 25% a 6.805 lei ; 
cat. 3 : 13,75 variante a 7.918 
Iei ; cat. 4 : 76 a 1.433 lei j
cat. 5 : 195,50 a 200 lei | cat 6 : 
2.100,50 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 
1 : 45.476 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost cîștigat de ION DURA din 
Bacău.

CONSTANTA, « (prin telefon). 
De joi au Început în localitate 
campionatele naționale indivi
duale de haltere, competiție re
zervată copiilor (pină la 15 ani), 
juniorilor mici (pînă la 18 ani), 
și juniorilor mari (pînă la 20 de 
ani). întrecerile se aseamănă cu o 
mare competiție de masă, dato
rită numărului mare de concu- 
renți : aproape 300 !

In primele două zile au evo-

„CUPA F.R. CICLISM:
Prima etapă a Cupei „F. R. Cl- 

dtem“ pentru juniori, desfășurată 
ieri după-amiază in București, 
pe circuitul din str. Cîmpina 
ne-a rezervat marea surpriză de 
a tatilni la startul celor două ca
tegorii de tineri cicliști nu mai 
puțin de 158 de alergători (89 — 
juniori mici și 69 — juniori mari). 
Dacă la aceștia adăugăm și pe 
seniori, prezenți șl ei In concurs 
(5S de alergători), numărul total 
al celor care au rulat vineri după 
amiază, cu toată viteza, pe str. 
Cîmpina se ridică la 117 sportivi, 
reprezentanți ai U orașe șl 19 
cluburi șl asociații sportive din 
țară. Cifrele de mai sus ne scu
tesc de orice comentariu.

In fața unei asemenea afluen
te de sportivi, interesul pentru 
flecare dintre cele trei curse la 
care am asistat a crescut consi
derabil, Și pt bună dreptate, 
cicliștii au luptat pentru o eh 
mal bună poziție ta clasamente 
cu o dirzenie care U onorează, 
lată cum arată clasamentele pri
mei etape :

Juniori mici, 18 ture, S9 sprin
turi (20 km) ; 1. I. Schneider
(Voința Arad), 2. E. Nica (C.S.S. 
n, 3. Fl. Popescu (C.S.S. D, 4. 
S. Oprescu (Olimpia), 5. D. Bo- 
robeică (C.S.S. 1), 6. G. Porumb 
(Voința Ploiești) ; juniori mari, 
36 ture, 18 sprinturi (40 km) : 1. 
C. Paraschiv (Olimpia) 33 p, 2. 
G. Marinescu (Voința București) 
31 p, 3. N. Țone (Voința Bucu
rești) 30 p, 4. T. Stoian (Olimpia) 
18 p, 5. M. Mărgineanu (CA. 
Brăila) 18 p, 6. G. Vasiliu (Hi
drotehnica Constanța) 18 p ; se
niori, 44 ture, 22 sprinturi (SO 
km) : 1. V. Teodor (Dinamo) 40 p, 
2. C. Cîrjă (Dinamo) 34 p, 3. 
C. Bonciu (Steaua) 24 p, 4. N. 
Savu (Dinamo) 18 p, 5. I. Gancea 
(Dinamo) 12 p, 6. A. Tănase (O- 
limpla) 10 p.

Sîmbătă are loc etapa a n-a, 
contratimp individual (Șoseaua 
Olteniței, ora 14,30) ; duminică 
etapa a ni-a, curse bloc. Șo
seaua Alexandriei, start km. 7, 
ora 9.30.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

luat pe cele I 
concurs 184 a 
semnați camd 
juniori mici. | 
tegoria copii, I 
stabilit noi rd 
deoarece față] 
schimbat lima 
greutate, mări 

Iată eampiol 
greutate). Col 
Munteanu ful 
120 kg ; 48 kl 
(C.S.Ș. constd 
kg — T. Ne<| 
trița) 185 kg ; 
(Energia Buci 
kg — N. N3 
Brăila) 162,5 J 
Morărescu (FI 
kg ; 75 kg -I 
Pitești) 137,5 
Dumitru (Rai 
kg; +«2,5 kd 
earu (C.S.M. | 
Categoria juni 
— N. DragnJ 
180 kg ; 56 kd 
pex) 190 kg f] 
(Rapid 4rad) 
P. Nedeiea ( 
kg ; Afek g *1 Eonsta?NL. Pi 
Ceucă (Unlred 
10 kg - V. 
pex) 247,5 kg 
can (C.S.Ș. 1 
kg ; 119 kg 1 
Onești) 245 li 
Schuster (C.S 
Sîmbătă «1 a 
semnați car 
mari.

I

DUBLA
Reluarea ea]

A la hochei, 
rică, nu s-a 
taculos in J 
sportivă. Prim 
fost normale, 
men tul celor I 
ții nu s-au 
Importante. Al 
duce, insă, la 
nil viitoare, i 
aprilie șl ma 
slnt programai 
ele cuprinzînd 
brațe șl foarti

Fără îndoia! 
k>r acestui sd 
spre „capul d 
tradiționalul I 
Steaua, progra 
de la ora 17, 
August*, part] 
bișnuita șl fa 
sportivă dlntrd

PENULTIMA ETAPĂ A RETURULUI
LA BASCHET (F)

Etapa a a-a — penultima — a 
returului campionatului de bas
chet feminin are ta fruntea pro
gramului meciul dintre Universi
tatea Cluj-Napoca și Voința 
București, echipe care, ta ultima 
treme, au manifestat o formă 
sportivă constant bună si în a 
căror componență se află două 
dintre cele mai valoroase jucă
toare ale lotului republican

TURNEELE FINALE 
ALE JUNIORILOR 

LA VOLEI
Cele mai bune echipe de Ju

nioare și juniori, calificate ta 
urma desfășurării campionatelor 
republicane, se vor prezenta la 
turneele finale pentru desemna
rea campioanelor pe 1978—1979.
• incepind de milne, cele 8 

echipe clasate pe primele două 
locuri ta seriile Diviziei națio
nale de junioare iși dispută ti
tlul la Vaslui. Competiția se în
cheie joi. Participante : „Tricolo
rul" Lie M. Viteazu Ploiești, Pe
nicilina Iași, C.S.Ș. Constanța, 
CA.Ș. 1 București, LEFS Bm. 
vadea, Lie. N. Tltulescu Craiova, 
C.S.Ș. Brașov și C.S.S. Tlrnăvenl.

• Intre 15 și 13 aprilie stat 
programate turneele finale ale 
campionatului republican de ju
niori II. Fetele se întrec la Iași, 
calificate fiind echipele : C.S.Ș. 
Piatra Neamț. Viitorul București, 
C.S.Ș. Constanța, C.S.Ș. Sibiu, 
Cutezătorii București, C.S.Ș. Uni
versitatea Timișoara, C.S.Ș. Med
gidia și C.S.Ș. Topllța, iar băieții 
la Alexandria, participlnd for
mațiile : C.S.Ș. Piatra Neamț, Vi
itorul București, Lie. M. Viteazu 
Ploiești. C.S.Ș. TlnărUl petrolist 
Tlrgoviște. Steaua, Lie. N. Tltu
lescu Craiova. C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca și C.S.Ș. Satu Mare.

(Doina PrăzaJ 
Liliana Bădu 
tence). Alte 
pot oferi jocu 
pld — Olimpii 
— Politehnica

Programul e 
Napoca (locul 
Voința Bucure 
56—58 șl 73—82 
Umpia (9) — ( 
lnța Brașov 
București (4) 
Universitatea 
P.T.T. (12) —
C.S.Ș. Plodești 
Satu Mare (6) 
Crlșul Șnadea 
Bucur eșly(10)

Poligonul Ti 
găzduiește, taci 
U* 1979 a „q 
competiție de I 
lendarul nostru 
deschlzînd serii 
tir ta aer libel 
neasa stat prl 
pentru arme d 
mistreț alergătd 
Herăstrău cele

Dintre perfl 
zile, prea puțil 
țlate. Cel mal 
parținut decan 
trăgătorilor no 
taru. Cu 595 I 
clubului I.E.F.I 
Întrecerea de i 
el impunîndu-l 
de 3 puncte I] 
clasat, Ionel 1 
ua) șl la 5 pu 
dinamovistul N 
Adrestad felia 
Rotaru, nu pud 
rea lipsa de 
fim... blînzl) a 
pali învinși al

„CUPA DE PRIMĂVARA- LA TENIS
CLUJ-NAPOCA, 6 (prin te

lefon). în Sala sDorturilor din 
localitate au început întrece
rile concursului republican de 
tenis de masă „Cupa de pri
măvară". cu participarea tutu
ror sportivilor divizionari, in
tre care membrii lotului din 
care se va alcătui reprezenta
tiva pentru apropiatele campio
nate mondiale. Vizînd deopotri
vă verificarea gradului de pre
gătire a selectionabililor în 
condițiile unui efort prelungit, 
ca și menținerea lor în formă — 
competiția a fost concepută ca 
un veritabil maraton, proba de 
simplu — spre exemplu — dis- 
putîndu-se sistem eliminatoriu, 
cu recalificări. Din păcate, 
s-ar putea ca eforturile să fie 
în parte afectate. întrucît sala 
de aici, recunoscută ca o gaz+ă 
bună a tenisului de masă, im
pune fragmentarea programului

pentru a fad, 
si duminică 
blu de basche 
bal si unui c 
ușoară. Organ 
au găsit altă 
cum. e prea 
Ies cînd e 5 
pentru mondi?

în prima zi 
blurile. La di 
o finală cu e 
părți. Eva 
Bolim — Liar 
Doboși 2—1 (-

în finala d 
Teodor Gheor; 
— Zsolt și Io 
(—12, 18, 16). 
din lot în fir 
mlnin : Gabri 
Cărucerti — K 
Crinela Sava



CAMPIONATE I înaintea etapei a 24* a

ULTIMA ETAPĂ 
A TURULUI 

IN TURNEELE FINALE 
LA RUGBY

Mlfae se încheie turul fazei 
finale a campionatului primei 
divizii la rugby 1 In această eta
pă (a șaptea) fruntașele clasa
mentului joacă acasă : Steaua
cu Bapid (și avem toate motivele 
să așteptăm astăzi, in Ghencea, 
un autentic spectacol), știința 
Petroșani cu Farul (gazdele luptă 
pentru titlu, campioana pentru... 
orgoliu), iar Dinamo cu B.C. Gri- 
vița Boșie, cea dinții, performera 
etapei precedente (victorie la Con
stanța), dorind o confirmare. In
teresantul program al turneului de 
elită este completat de o partidă 
intre „universitari" : Politehnica 
Iași — B. C. Sportul studențesc.

Pentru „jumătatea" a doua a 
întrecerii divizionarelor A, meciu
rile de mtine pot aduce o oare
care limpezime. Dar, oricum, este 
greu de crezut că retrogradarea 
se va decide Înaintea... ultimei 
etape de campionat ! Derbyul 
turneului 9—16 se joacă la Tl- 
Mfepara, Universitatea — echipa 

trenată de Gheorghe Ene e 
singura competitoare de pe pri
ma scenă rugbystlcă neînvinsă 
la această oră 1 — iatilnind Ști
ința CEM1N Bala Mare. La Si
biu, C.S.M. are prima șansă în 
fața Midiei Năvodari, in fine, 
meciuri deschise oricărui rezul
tat : C.F.R. Brașov — Rulmentul 
Biriad șl Minerul Gura Humoru
lui — Politehnica Cluj-Napoca.

I ULTIMELE VEȘTI DIN TABERELE
I CELOR 18 DIVIZIONARE A
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

• CORVINUL Hunedoara aș
teaptă, cu neliniște, meciul cu 
echipa nr. 1 a returului, Dinamo. 
Econorr.u și Georgescu, acciden
tați, nu vor juca, in schimb Lu- 
cescu, deși acuză o disjuncție la 
umăr, va evolua • DINAMO 
nu-i va putea folosi pe Dinu, 
care are 3 cartonașe galbene. 
Arbitri : O. Anderco (Satu Mare) 
— M. Moraru, V. Gligorescu 
(ambii din Ploiești).

• A.S.A., cu electivul complet, 
speră să-și consolideze poziția In 
clasament, printr-o nouă victo
rie a F.C. BAIA MARE a jucat 
joi la Cîmpia Turzii, cu Industria 
sîrmel, în fața căreia a pierdut 
cu 2—3. Din echipă au lipsit 
Condruc, Sabău, Terheș șl Mu- 
reșan, plecați cu lotul de tineret 
in Turcia, care insă vor fi pre
zent! în partida de la Tg. Mu
reș. Arbitri : C. Dinulescu — 
N. Georgescu și R. Platoș (toți 
din București).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA B 
are indisponibil pe Bălăci, care 
ieri a fost operat de menise. 
Marcu (accidentat în meciul cu 
Spania) șl Tilihoi (care era «1 
ei accidentat) stat recuperabai 
pentru partida de mtine a S.C. 
BACÂU are semne de întrebare 
ta privința folosirii lui Chitara 
șl Andrieș, care stat gripați. Ar
bitri : Gh. Retezan — R. Stincan 
șl C. Ioniță n (toți din Bucu
rești).

Dupâ intilnirea de la Gaziantep

:hei steaua - dinamo
pe ale hocheiului nostru, este — 
in plus — foarte importantă pen
tru clasament» în sensul că dina- 
movLștii» eu avansul lor de 4 
puncte, vor lupta pentru victorie, 
pentru ca să fie la adăpost îna
intea ultimelor două jocuri, pro
gramate în primele zile ale lunii 
mai. Lesne de înțeles că și echi
pa Steaua va face totul pentru a 
cîștlga și a mal reduce din a- 
vansul dinamoviștilor. Iată și ce
lelalte jocuri de luni și marți : 
Dunărea Galați — A.S.E. Sportul 
studențesc și S.C. Miercurea Ciuc 
— Unirea Sf. Gheorghe.

★
De ieri, pe patinoarul artificial 

din Galați, se dispută jocurile 
turneului final al campionatului 
de juniori n. Cele 8 echipe par
ticipante (cifră îmbucurătoare, 
dacă ținem seama că este vorba 
de o întrecere rezervată juniori
lor mici !) au fost împărțite în 
două serii astfel : Steaua, CI. sp. 
școlar Miercurea Ciuc, CI. sp. 
școlar Rădăuți, CI. sp. școlar 
Cluj-Napoca în seria I, Liceul 
Miercurea Ciuc, CI. sp. școlar nr. 
2 Galați, A.S.E. Sportul studen
țesc șl CI. sp. școlar Tg. Secu
iesc în seria a Il-a.

★
In seria a n-a a Diviziei A mal 

este de disputat un singur tur, 
cel de-al TV-lea, aminat din luna 
februarie. întrecerea va avea loc 
între 13 șl 18 martie la Galați. 
După jocurile de la Miercurea 
Ciuc și înaintea celor de la Ga
lați, clasamentul este următorul :

1. Met. Rădăuți 14 12 0 4 102- 57 24
2. Avîntul Gheorg. 16 10 1 5 92- 62 21
3. Agronomia CJ. 16 7 2 7 SI- 85 16
4. Tîrncva Od. 16 5 1 10 56-103 11
5. ̂ eul M. Ciuc 16 3 2 11 63-87 8

VERII" LA TIR
tat de la festivitatea de premie
re I Dealtfel, reprezentanții clu
burilor Dinamo, Steaua și Olim
pia, cluburi ce au secții de tir 
valoroase, au lipsit in oorpore 
de la acest moment important, 
emoționant, pe care-1 presupune 
orice Întrecere sportivă. Respon
sabilii acestor secții au știut el. 
oare, de acest forfait gratuit, 
care nu le face deloc cinste lor 
și elevilor lor 7 Dacă nu, le adu
cem noi la cunoștință...

Tînărul Mihai Dragomlrescu 
(C.S.Ș. 1 București) se află la 
al doilea succes in acest an, el 
situîndu-se pe primul loc cu un 
rezultat bun — 358 p — în cla
samentul probei de pistol liber 
40 f, juniori II.

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă, 60 f.c. seniori : 1. N. Ro
taru 595 p, 2 I Trăseăveanu 
592 p, 3. M. Dumitrescu 590 p ; 
pușcă standard, 6o f.c. senioare : 
1. Veronica Trlpșa (Dinamo) 
587 p, 2. Tatiana novici (I.E.F.S.) 
585 p, 3. Eva Ionescu (C.S.U. 
Brașov) 584 p ; pistol liber, 40 f, 
juniori n : 1. M. Dragomlrescu 
358 p, 2. S. Babii (U.T.A.) 349 p, 
3. M. Dobrlcă (C. T. Alexan
dria) 349 p.

Radu TIMOFTE

Ia JIUL, așa cum s-a anunțat, 
nu-i va prezenta pe Dumitrache 
șl P. Nicolae, scoși din lot. An- 
Itrenorul N. Oaidă 11 va stabili 

pe Înlocuitori înaintea medului 
a U.T-A. nu poate conta pe 
Tisa frupetră musculară). Ară- 

I denii pleacă astăzi, cu autocarul.
la Petroșani. Arbitri : Gh. Dra- 
gomlr (București) — N. Dir.escu 
(Rm. Vîlcea) șl L Taar Ca tu 

. Mare).

I a SPORTUL STUDENȚESC a 
susținut joi un joc-școală cu

I echipa de juniori, combinată cu 
rezervele. Stroe, accidentat în 
meciul amical cu Radnicki Nlș, 
este refăcut șl își va relua locul

Iîn formație. în rest, toți jucă
torii stat valizi a CHIMIA RM. 
VÎLCEA sosește astăzi în Capi
tală, Folosirea lui Carabageae 

Ieste incertă. Vflcenll au jucat joi 
la Horezu cu formația locală.

Flacăra, de care a dispus cu 6—1. 
Arbitri : T. Balanovici (Iași) — 
Gh. ispas (Constanța) și R. Du- 
mitrică (Arad).

a F.C. olimpia s-a pregătit 
eu toată seriozitatea pentru acest 
med. Va reintra Hațeganu, care 
a fost suspendat șase etape. 
Mathe este accidentat, iar por
tarul Feber — incert a POLI
TEHNICA LAȘI, in drum spre 
Satu Mare, a făcut, ieri, o es
cală (și un antrenament) la Bu
curești. Continuă să fie indispo
nibili Ursu și Clodrian. Arbitri :
M. Buzea — C. Bărbulescu și C. 
Doniță I (toți din București).

a C.S. TIRGOVIȘTE n are, în 
continuare, accidentat pe ata
cantul central Sava. Coman și-a 
reluat joi antrenamentele. Nu va 
Juca fundașul Gheorghe, deoarece, 
acumulind trei cartonașe galbe
ne are de efectuat o etapă sus
pendare • STEAUA a jucat 
marți, la Satu Mare. tr. Cupa 
FJLF. (2—2). Indisponibil, pen
tru mai mult timp. Vigu. In 
schimb. Iordan eseu a efectuat 
cele trei etape suspendare șt, 
probabil, va reintra. Arbitri :
N. Balnea — D. Munteanu (ambii 
din Biriad) și C. Ghiță (Brașov).

• GLORIA BUZĂU s-a pregă
tit în familie. Antrenorul Ion 
Ionescu a pus accent pe finali - 
zare și pe unele probleme de 
marcaj strict. întreg efectivul 
este valid de joc, mai puțin fun
dașul Ghizdeanu (entorsă la an
trenamentul de joi) a POLI
TEHNICA Timișoara £ va utili
za. probabil, pe VoUru. Arbitri : 
Fr. Coloși — N. Pddceanu și 
A. JurJa (toți din București).

• F.C. ARGEȘ va începe jocul,
după toate probabUltățile, eu 
Dobrin, care, după cum ne co
munică conducerea tehnică, a 
făcut in cursul săptâmtail die 
două antrenamente pe zi. Cris
tian este, în continuare, indis
ponibil ■ F.C. BIHOR anunță șl 
ea o reintrare „de marcă*. pe 
Bun n. Echipa sosește astăzi de 
dimineață, cu avionul, în Capi
tală, de unde își va continua 
drumuL spre P.teșU, eu auto
carul. Arbitri : S. Drăgubd
(Drobets Tr. Severin) — V. To- 
pan (Cluj-Napoca) șl V. G.-igo- 
rescu (Craiova).

DEGEABA DOMINI DACĂ NU FINALIZEZI
0 lecție, sperăm utilă, pentru lotul de tineret

I
I
I

Divizia de juniori

BUN VENIT, MIRCEA
In ultimul timp, numele unui 

foarte țînăr jucător a apărut de 
mai multe ori printre marcatorii 
de goluri. Este vorba de Mircea 
Bolba, cel care, cu un an în ur-

Imă, intr-o partidă de juniori, 
disputată la Oradea, înscria au 
mal puțla de 4 goluri I Avea a- 
.tuncl doar 16 ani. Acum, firește, 
are 17 și și-a semnat debutul In I prima divizie a țării în etapa de 
campionat din 28 martie, cind 
Olimpia Satu Mare a tatilnlt pe 
Jiul Petroșani (3—1). în mln. 15 

Ial acestui meci, Bolba a deschis 
scorul pentru sătmăreni șl a fost, 
pentru prima oară, îmbrățișat de 
Both I, Helvel, Kaizer, Matei șl

I ceilalți coechipieri. NOH LUI 
COECHIPIERI... Cronicarul l-a 
notat cu 8. Două zile mai tlrziu, 
același jucător a marcat primul

Igol al partidei dintre selecționa
tele de perspectivă ale Romăniei 
șl Republicii Democrate Ger

CLASAMENTUL LA ZI

1. S.C. BACAU 23 15 5 3 36-21 35
2. Uftiv. Craiova 23 16 2 5 64-18 34
3. Corvi nul 23 13 4 6 50-18 30
4. U.T.A, 23 12 4 7 29-21 28
5. A.S.A. Tg. M. 23 10 6 7 55-32 26
6. Sportul stud. 23 10 6 7 33-26 26
7. „Poli" Tim. 

F.C. Baia M.
23 11 4 8 14-20 26

8. 23 9 7 7 36-27 25
9. Steaua 23 10 5 8 24-25 25

10. F.C. Olimpia 23 10 5 8 32-37 25
11. F.C. Argeș 23 7 6 10 27-23 20
12. F.C. Bihor 23 9 2 12 33-32 20
13. Pălit, lași 23 8 4 11 34-46 20
14. C.S, Tîrgoviște 23 9 1 13 30-38 19
15. Jiul 23 5 5 13 19-41 15
16. Dinamo 23 4 6 13 19-41 14
17. Chimia Rm. V. 23 5 4 14 18-44 14
18. Glorie Buzău 23 3 6 14 18-61 12

BOLBA!
mane (2—1) Iar după alte 4 zile, 
la Gyula. In Intilnirea Ungaria 
— România (2—1), tot el a fost 
autorul golului echipei noastre ; 
selecționata care va fi chemată 
să apere culorile țării în viitoa
rele confruntări oficiale din 
toamna lui ”79. Tot la Olimpia 
a debutat șl Ritzman, un alt 
produs al pepinierei clubului săt- 
mărean. Aceste două promovări 
vin să confirme și să răsplă
tească, într-un fel, eforturile fă
cute de tînărul antrenor Iosif 
Kalmar, cel care, de acum doi 
ani, avansa cu încredere numele 
Iui Bolba. H aducem șl noi în 
prim-plan, deoarece considerăm 
că promovarea lui se datorează 
calităților pe care le are șl nu 
unei conjuncturi favorabile, prin 
sancționarea de către club a 
mult prea răsfățatului Smaran- 
dache... (L. D.).

Evident că acest med oficial 
de la Gaziantep al reprezentativei 
noastre de tineret (pierdut, cum 
ae știe, cu 6—2) ișl are explica
țiile lui, concluziile lui. Să con
semnăm, mai tatii, că tinăra 
noastră reprezentativă a făcut 
această deplasare cu dorința ar
zătoare de a ciștiga jocul cu 
echipa Turdei, pentru ca, apoi, 
sâ poată disputa cu echipa Un
gariei șefia clasamentului.

De ce nu a fost așa cum și-au 
dorit-o toți 7 Pentru că, ta pri
ma repriză, prestația echipei a 
fost sub așteptări. Aproape că 
n-am recunoscut formația care 
ta medurde am.cale de acasă a- 
vansase destule speranțe. In te
ren am văzut un .41* permanent 
agitat, cu nervii slăbiți. marcat 
de trac Incâ de la „încălzire*, 
unii se schimbaseră atit de muK 
la față de parcă urmau să dispu
te o finală a campionatului mon
dial... Toată lumea încerca să 
joace cu pasă decisivă și. normal, 
totul se năruia : se relua apoi o 
muncă de „sisil* pentru reintra
rea ta posesia balonului. Nu mai 
punem la socoteală riscurile mari 
pentra defensiva reprezentativei 
noastre, surprinsă adeseori ta 
terenul advers. „Ultimul libero*, 
portarul Ducadam, avea să-și 
facă insă In nenumărate rînduri 
datoria, solvind dincolo de linia 
de 16 m.

A surprins, neplăcut, lipsa de 
concentrare a echipei ta momen
tele decisive ale medului Am 
taregistrat-o. mai tatii. în mln. 
25 (era 6-( I). cînd Vidlcaa, 
ajuns la linia de 16 m Ontr-o 
situație de trei atacant! contra 
doi apărători turei I), a șutat 
slab la poartă ta loc să conlu
creze cu Terheș sau A. Ionescu, 
eomplet nemarcațl. Două minute 
mal tlrziu, lipsa de atenție am 
consemnat-o in faza de apărare, 
le golul marcat de Șelcul (re
luare cu capul, la o lovitură de 
colț, Condruc. Sabău, Zare, toți 
ea bradul, fiind simpli specta
tori). In mân. 41 (Mureșan) și 
<3 (A. ionescu) echipa noastră a 
loet. din nou. aproape de goi, 
dar n-a reușit să concretizeze.

Lucrurile s-au schimbat, oare
cum, în repriza secundă, cînd, 
fără exagerare, echipa țârii gaz
dă n-a trecut, cred, de dna ori 
centrul terenului ! Parcă reve
dem meciul F.C. Baia Mare — 
F.C. Argeș. Tribunele priveau 
mute M această puternică și 
continuă dominare a echipei 
noastre, dar, din păcate, ea se 
desfășura tot pe fondul acelei 
Bpee de concentrare. 15—3 a fost 
— în această repriză — 
raportul suturilor la poamă (6—1 
pe spațiul ei, singurul punct al 
echipei locale însemnlnd golul 
marcat dintr-o dară poziție de 
ofsaid, nesemnalizată de tușlerul 
Spasov) șl 7—3 raportul de cer
nere. O superioritate netă a 
reprezentativei noastre de tine
ret, dar singurele șuturi mai 
sănătoase au fost acelea ale Iul

Terheș (min. 52) și Vamanu 
(mln. 82) — ultimul i-a Îndoit, 
pur și simplu, palmele portaru
lui Aslam, balonul ricoșind in 
corner. Puțin, foarte puțin insă, 
dacă avem in vedere că adver
sarul nu ne-a creat marile pro
bleme la care ne așteptam.

Răminem la convingerea că la 
Gaziantep reprezentativa noastră 
putea obține un alt rezultat 1 
Șl tot atit de convinși sintem 
(conducerea tehnică a echipei 
este conștientă de acest fapt) 
că mal sint incâ multe lucruri 
de pus la punct la capitolul 
„organizarea jocului" (cu precă
dere cel combinativ înainte de 
finalizare), că nu trebuie exclusă 
nici posibilitatea chemării la lot 
șl a altor jucători, care să poată 
îndeplini mai bine rolurile în 
noua idee de joc a acestei re
prezentative. Mai trebuie reținut 
eâ ta meciul cu Turcia s-a rele
vat, tocă o dată, că aplicarea 
pressingului fără o respectare 
riguroasă a marcajului creează 
mari riscuri pentru propria poar
tă.

Este posibil și probabil ca șl 
starea terenului (denivelat), o- 
boeeala călătoriei să fi influențat 
evoluția tinerilor noștri jucători. 
Dar el au datoria să Înțeleagă 
șl un alt lucra : orlcit de pri
ceput ar fi „profesorul", oricît 
de mult ar repeta el lecția, trea
ba nu se termină aid. Trebuie 
să urmeze, firesc, propria con
tribuție a jucătorilor, responsabi
litatea lor în teren. Or. la Gazi
antep unii au arătat prea puțin 
kt această direcție, iar alții ni
mic.

Stelian TRANDAFIRESCU

BILETELE DE INTRARE 
LA MECIUL SPORTUL 
STUDENȚESC — CHIMIA 
RM. VÎLCEA s-au pus în 
vtnzare la casele obișnuite. 
Clubul bucureștean anun
ță că la această partidă 
studenții șl elevii au acce
sul liber.

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DE MÎINE 

A DIVIZIEI B
SERIA I : Steagul roșu Brașov 

— Portul Constanța : A. Szilaghl 
(Tg. Mureș), F.C. Constanța — 
Rdon-Ceahlăul P. Neamț : Gh. 
Vasilescu n (București), I.C.I.M, 
Brașov — Victoria Tecuci : P. 
Ddciu (București), Viitorul Vas
tul — Minerul Gura Humorului J 
Gh. Manta (București), Delta 
Tulcea — F.C. Brăila : T. Ale
xandres cu (București), C.S.M. 
Suceava — Tractorul Brașov : G. 
Fodor (București), Progresul 
Brăila — Nitramonia Făgăraș a 
C. Mateescu (București), Musce
lul Clmprolung — F.C.M. Galați i 
V. Tătar (Hunedoara), Oltul St, 
Gheorghe — constructorul lași a 
T. Istrate (București).

SeRIA A n-a : Autobuzul
București — Poiana Cimpina : 
M. Feciorescu (Bacău), Electro- 
putere Craiova — Dinamo Slati
na : C. Rațiu (Hunedoara), Rapid 
București — Chimia Tr. Măgu
rele : Gh. Jucan (Mediaș), Rul
mentul Alexandria — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin : L. Grădinarii 
(Reșița), F.C.M. Giurgiu — Gaz 
metan Mediaș : Gh. Racz (Bra
șov), Șoimii Sibiu — Metalul 
București : N. Raab (Clmpia 
Turzii), Ș.N. Oltenița — Progre
sul Vulcan București : V. Ciocn- 
teu (Craiova), Metalul Plopeni — 
Chimia Brazi : C. Lăcraru (Ora
dea) — se dispută azi, de la ora 
1540, Viitorul Scornlcești — Pe
trolul Ploiești : G. Ionescu (Bra
șov).

ACTE DE NESPORTIVITATE SANCȚIONATE 
DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

O Din nou. falșii suporteri au 
adus prejudicii echipei favorite. 
Este vorba de un grup de spec
tatori turbulențl care, la medul 
Metalul Hunedoara — C.F.R. 81- 
merla, l-au lovit pe arbitri. A- 
nalizlnd faptele. Comisia de dis
ciplină a F.R.F. l-a ridicat echi
pei din Hunedoara dreptul de 
a mal organiza meciuri pe te
ren propriu, pînă la sfirșltul 
campionatului.

• Patru etape nu va juca 
Mihâescu (C.F.R. Craiova), care 
a avut o comportare reprobabi
lă în medul cu Forestierul Bă- 
benl. Șl Comisia a dovedit in
dulgență în cazul respectiv, ne- 
•aztctionlnd abaterea jucătorului 
la cota maximă prevăzută de 
Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice.

seria A ffl-a : md. slrmel C. 
Turzii — „U“ Cluj-Napoca : V. 
Roșu (București), Chimica Tlr- 
năvenl — Dacia Orâștie : C.
Munteanu (Galați), Aurul Brad — 
Minerul Anina : c. Tănase (Cim- 
pulung), Victoria Călan — Mu
reșul Deva : D. Ghețu (Bucu
rești), U.M. Timișoara — Gloria 
Bistrița : Al. Ghigea (Bacău), 
CJJl. Cluj-Napoca — C.F.R. Ti
mișoara : V, Antohi (lași), Me
talurgistul Cugir — înfrățirea 
Oradea : V Ivanovici (București), 
r.C.M. Reșița — C.I.L. Sighet: 
Fi. Logofătu (Arad), Minerul 
Cavnic — Minerul Moldova Nouă : 
N, Stănescu (Iași).

SURPRIZA SEZONULUI!
SIMBATA

BASCHET. Sala Floreasca, 
ora 1® : Rapid — Olimpia 
(f.A).

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 15 : Steaua — Rapid 
(Div. A)

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

ora 10 : Rapid — Olimpia 
(LA).

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 14,45 : Sportul stu
dențesc — Chimia Rm. Vilcea 
(jun.), ora 16,30 : Sportul
studențesc — Chimia Rm. 
Vîlcea (Div. A) ; teren Auto
buzul, ora 11 : Autobuzul — 
Poiana Cimpina (Div. B) j

Stadionul Republicii, ora 11 : 
Rapid — Chimia Tr. Măgu
rele (Div. B) ; teren F.R.B., 
ora 11 : Sirena — Abatorul 
(Div. C) ; teren Triumf, ora 
11 : Viscoza — ICSIM (Div. 
C) ; teren Mecanica tină, ora 
n : Mecanica fină — Autome- 
canica (Div. C) ; teren Fi. ro
șie, ora u : FI. roșie — Lu
ceafărul n (Div. C) ; teren 
Voința, ora 11 : Voința — 
TJH.B. (Div. C) ; teren Laro- 
met, ora n : Tehnometal — 
Victoria Lehllu (Div. C) ; te

ren Electronica, ora XI : Elec
tronica — Petrolul Bolintin 
(Div. C).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 15 : Universitatea — Hi
drotehnica Constanța (f.A) ; 
ora 16,10 : Progresul — Rapid 
(f.A) ; ora 17.20 : Dinamo — 
Universitatea Craiova (m.A), 
ora 18,40 : Universitatea — 
Steaua (m.A).

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
ora 9 : Olimpia — Gloria 
(Div. B). ora 10.30 : Dinamo
— R.C. Grlvița Roșie (Div.
A) ; Stadionul tineretului, te
ren H, ora 11 : Calculatorul
— Rulmentul Alexandria (Div.
B) ; teren IV, ora 11 : Aero
nautica — Vulcan (Div. B) ; 
teren Tei, ora 11 : R.C. Spor
tul studențesc II — Petrochi
mistul Pitești (Div. B).

Cel mai simplu și popular 
sistem de joc vâ oferă o 
nouă posibilitate de a vă 
număra printre marii câștigă
tori I Agențiile Loto-Prono- 
sport și vînzătorii volonți din 
întreaga țară vă așteaptă 
pentru o vă încerca și dv. 
șansele la LOZUL PRIMĂ
VERII.

NUMAI CINE JOACA 

POATE CIȘTIGA I

LOZUL PRIMĂVERII
«EMISIUNE SPECIAIÂ liMIIAIÂ»

«JUnOT U RISME „DACIA 1300 120 L”
« 10ZUBI Di 50 000 lil.10.000 Ifl.tc 

« CÎȘII6URI SUPLIMENTARE ÎN H108W DE 

1.700.000 lei 
țfcttrdate de A.S, wto pronosport__ _



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

ADOLF SEEGER (R. F. fi.), DIN NOU“” 
In luptă pentru un loc pe podium

Corespondență din Dusseldorf

F La ora cînd scriem aceste 
rinduri „repetiția generală* a 
echipei R. F. Germania, la 
«.greco romane*, care va lua 
startul la „europenele* de la 
București, nu a avut loc. De 
fapt „repetiția* o vor constitui 
campionatele naționale, după 
care se va definitiva lotul ce 
va face deplasare în capitala 
României.

Recent, la Tuttlingen s-au 
desfășurat campionatele națio
nale la „libere*, după care 
ne-am putut forma o imagine 
a valorii sportivilor noștri. 
Din capul locului s-a detașat 
vicecampionul mondial Adoli 
Seeger, care în finală l-a în
vins ne adversarul său mai 
tînăr wilibald Liegbott. Vic
toria lui Seeger a fost mai DU- 
tin scontată, deoarece în ulti
mele întîlniri, Liegbott cîști- 
gase de două ori. Acum însă, 
Seeger si-a luat o binemeritată 

; revanșă. învingîndu-si catego- 
! ric adversarul. Si totuși. în- 
| vinsul lui Seeger va fi sl el 

(prezent la C.E. El va lua Insă 
startul la categoria 90 kg, de
oarece , fostul titular. Peter 
Neumaer. este accidentat. Atît 
Seeger, cît si Liegbott. pot 

: candida cu sanse la un loc pe 
t Dodium... dacă sortii le vor fi 
[ favorabili I Primul este un lup- 
I tător cu vechi state de servi- 
: cin. cu multă experiență, dova- 
! dă fiind cele 9 titluri de cam- 
' »îon al tării, pe care le-a cu

cerit Dînă acum, ca si nume
roasele medalii dobîndite în 
marile competiții. Din lot va

d. spiPiEA: „DORESC SĂ CONFIRM SUCCESUL"
(Urmare din pag. I)

campionatele internaționale ale 
Franței. Acolo, pe bazele spor
tive ale Parisului, am avut si 
confirmarea pronosticului. Spîr- 
lea a dat dovadă de o deose
bită ambiție s-a dovedit un 
bun luptător în toate cele cinci 
Probe, situîndu-se în perma
nentă pe primul plan al între- 
ceriL în fond, era si normal 
să se Intîmple astfel, pentru că 
sportivul nostru are o valoare 
intrinsecă recunoscută pe plan 
mondial, iar acum, în pragul 
vîrstei de 28 de ani, Dumitru 
Sujrlea ne apare în plină de- 
săvîrsire a maturității sale 
sportive. Nu doresc sj mă o- 

, Prese asupra tuturor probelor. 
■ dar e necesar să subliniez că

1 BALCANIADA DE JUDO
’ F (Urmare din pag. I)

ele și T. Afanasov (Bulgaria), 
la semigrea.

în ziua a doua a Întrecerilor 
(slmbătă) vor lupta concuren- 
ții de la celelalte trei catego
rii, la care își vor Încerca 
șansele șl sportivii români: 
loan Domnar si Măricel Zam
fir (superușoară), Nicolae Vlad 
și Constantin Niculae (semi- 
ușoară). Loghin Lazăr și Cor
nel Roman (ușoară). Duminică 
se vor desfășura meciurile pe 
echipe.

• TELEX e telex > TELEX 0 TELEX 0
BASCHET • Rezultate din tur

neul feminin de la Bratis
lava s Dinamo Kiev — Olimpia 
Liubliana 99—51 : Slovan Bratis
lava — Bosnia Sarajevo 64—67 ; 
Wisla Cracovia — A.B.C. Vlena 
94—71.

BOX • Tradiționalul turneu de 
la Bangkok a furnizat următorii 
laureațl în ordinea celor 11 cate
gorii (de la semimuscă la grea) : 
Buar Hang. Sllpaya, Selsatid. 
Slwapa (toți Tailanda), Kotov 
(U.R.S.S.), Jefferson (S.UJA), 
Teptov, Abramian (ambii 
U.R.S.S.). McElwalne (Australia), 
Ianceauska.» (U R s s.) sl Clark 
(S.U.A 1

HANDBAL e Selecționata mas
culină a Japoniei, aflată în tur
neu tn R. F. Germania, a între
cut formația T. V. Huttenberg, 
eu 25—23 (14—11). a Finala C.C.E. 
(masculin) Empor Rostock — 
Grosswalstadt se va disputa la 
22 aprilie, la MUnchen (tur) șl o 
săptămtnă mal ttrzlu la, Rostock 
(retur) în cupa cupelor. S.C. 
Magdeburg Inttlnește pe va. 
Gummersbach la s mal, la Mag
deburg șl respectiv, 12 mal, la 
Dortmund.

hochei • în C E. pentru Ju
niori (gr. A) care se desfășoară

Adolf Seeger (dreapta), deși aflat în poziție critică, cu o abilitate 
puțin obișnuită reușește si întoarcă rezultatul în favoarea sa 
(aspect de la Campionatele europene de lupte libere desfășurate 

anul trecut la Sofia).
mai face parte, desigur, sl tl- 
nărul Martin Knosp. campicn 
european de iunlorl. acum tn 
vîrstă de 19 ani. dar care în 
ciuda tinereții lui. a cîstigat 
pînă acum de trei ori titlul la 
seniori I Șanse apreciabile are 
si Eduard Giray. la categoria 
62 kg, care, de asemenea, a cu
cerit titlul de campion al tării 
într-o manieră categorică.

Iată si loturile probabile care 
vor evolua Ia C.E. de la Bucu
rești : LUPTE LIBERE (în or- 

învingătorul a adoptat de fie
care dată cea mai bună tacti
că. atît în probele colective cît 
sl în cele în care întîietatea se 
disputa individual. realizînd 
performante bine apreciate de 
toti specialiștii prezent!.

Cum era și firesc, i-am soli
citat opinia si autorului per
formantei de răsunet mondial. 
Dumitru Spîrlea. El ne-a 
spus: Doream de mult să a- 
răt lumii sportive că stnt ca
pabil de un rezultat mare, că 
am posibilități să aspir la locu
rile fruntașe ale Pentatlonului 
modern. Rezultatul de la Paris 
este, fără îndoială, cea mai fru
moasă performantă a carierei 
mele sportive sl doresc nes
pus să fie... completată cu al
tele. Mă așteaptă. In curîr.d. 
mari concursuri si hotărîrea 
mea este să confirm succesul 
repurtat Ia Paris. De ce nu. 
chiar la campionatele mondia
le din acest an. de la Buda
pesta. pentru care mă pregă
tesc în mod special.

„ZIUA OLIMPICÂ“
ATENA, 6 (Agerpres). — Spor

tivii din Grecia au sărbătorit la 
6 aprilie „Ziua olimpică*, anlver- 
stnd 83 de ani de la disputarea 
în capitala elenă a primei ediții 
a Jocurilor Olimpice moderne, 
restabilite din Inițiativa francezu
lui Pierre de Coubertin. Pe sta
dionul Panathinaikos din Atena, 
precum șl tn alte orașe grecești 
au avut loc serbări sportive.

tn Polonia, selecționata Finlan
dei a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 3—1 (1—0. 2—0, 0—1) 
tn fața formației U.R.S.S. Ceho
slovacia a întrecut Suedia cu 
3—2 (1—1, 0—0, 2—1).

SCHI • Slalomul uriaș de la 
Valmalenco (Italia) a revenit 
austriacului Hans Hlnterseer. 
L-au urmat elvețianul Hodel și 
italianul Glorgl. • cursa de 
9,350 km de la Elnsfedelm (Elve
ția) a fost cîștigată de norve
gianul Pede Hagen — 26:45,55,
urmat de compatriotul său Arnt 
Haarstad — 27:30.92 șl finlande
zul Markku Koskela — 27:43,72.

TENIS • tn sferturi de finală 
la Nisa : Barazzuttl — Proisy 
2—6, 7—6, 6—1 ; Alexander — 
Smid 6—1, 6—3. • „Optimi* la 
Rotterdam : Borg — Sanders 6—3, 
6—2 ; McEnroe — G. Mayer 6—4,
6— 1 ; V Amritraj — Gehring
7— 6, 6—3 ; Gerulaitis — Masters 
6—7. 6—4, 6—2. • tn prima semi
finală a turneului feminin de du
blu de la Osaka, Betty Stove șl 
Francoise Durr au întrecut cu 
T—6, 7—3 cuplul Kerry Reid — 
Wendy Turnbull.

VOLEI . în med amical mas
culin, la waderbom : R. F. Ger
mania — R. A. Egipt 3—0 (12, 
10. 131 

dinea categoriilor) : Martin 
Herbster ; Fritz Niebler ; Hans 
Partsch Eduard Giray ; Ger
hard Sattel ; Martin Knosp, 
Adolf Seeger ; Wilibald Lieg
bott I Hans-Peter Stratz.

LA LUPTE GRECO-ROMA- 
NE. dacă între timp nu se vor 
produce accidentări sau sur
prize de proporții, echipa va 
avea următoarea componentă 
în ordinea categoriilor : Fred 
Scherer ; Rolf Kraus. Pasquale 
si Thomas Passarelli, Ericli 
Klaus. Karl-Heinz Helbing, 
Kurt Spaniol, Petro Pawlidi, șl 
Gunter Klein.

JURG KELEEMANN

NOI MEMBRI 
Al C. I. O.

MONTEVIDEO, 6 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a. 81-a re
uniuni anuale a Comitetului in
ternațional olimpic, care își des
fășoară lucrările la Montevideo, 
au fost desemnați patru noi 
membri ai forului olimpic su
prem : Rene Essomba (Came
run), Abu Samah (Malay esia), 
Richard Pound (Canada) și Yu 
Sum Kim (R.P.D. Coreeană). La 
propunerea președintelui C.I.O., 
lordul Killanin, a fost confirmat 
mandatul lui Jean de Beaumont 
ca membru al comisiei execu
tive a C.I.O. Pe de altă parte, 
s-a hotărit includerea bowling- 
ului în programul olimpic de 
perspectivă, în timp ce alte 7 
sporturi — biliard, karate, trasul 
frînghiel, popice, schi nautic, 
squash șl powerlifting — vor 
trebui să facă un stagiu mal în
delungat de verificare pentru a 
fl admise.

SCRIMA, ÎNTRE BĂTRÎNUL Șl NOUL CONTINENT
• C. M. de tineret, o ediție fără favoriți ® In ultima 
decadă a lunii, sabrerii și spadasinii la „Cupa Euro
pei*1 © Reprezentanții clubului Steaua, pe două

„fronturi**.
Dacă la sfîrșitul acestei săptă- 

minl floreta își ia „partea leu
lui-, prin cele două mari con
cursuri internaționale de la Minsk 
(feminin) și Kiev (masculin), 
celelalte arme vor deține capul 
de afiș al scrimei europene in 
ultima decadă a lunii, punctul de 
echilibru constituindu-1 campio
natele mondiale de tineret, ce 
urmează a se desfășura între 12 
și 16 aprilie.

Să ne referim pentru început 
la această ultimă competiție, din 
două motive : mai IntiL pentru 
că unei competiții mondiale tre
buie să 1 se recunoască priori
tatea în raport cu una continen
tală, și, apoi, pentru că este de
dicată tineretului, „primăverii* 
sc rimei din întreaga lume, în 
consens deci cu anotimpul în 
curs. Campionatele au fost anun
țate a se desfășura in cunoscuta 
metropolă nord-americană Chica
go, dar, de fapt, ele vor fl găz
duite de localitatea South Bend 
(Indiana), situată la 140 km. De 
ce în acest oraș-satelit î Pentru 
că tot aici, în sălile de sport ale 
Universității Ndtre Dame, s-a 
desfășurat acum opt ani o altă 
ediție a „mondialelor- de tineret, 
găzduită, se spune, cu succes.

Dacă în anii trecuți, înaintea 
întrecerilor supreme ale cadețl- 
lor, se putea vorbi despre unii 
candidați autorizați la medalii, 
Intra ți deja în palmaresul unor 
mari competiții internaționale, ca 
de pildă floretistele Brigitte La- 
trille, Veronique Trinquet. Crysti-

SPORTIVI ROMÂNI
TURNEE INTERNATIONALE 

DE ȘAH
VIORICA ILIE CONDUCE 

LA BYDGOSZCZ

• IN RUNDA a 8-a a turneului
internațional feminin de la 
Bydgoszcz (Polonia), maestra ro
mâncă Margareta Teodorescu a 
cîștigat la Nana Ioseliani 
(U.R.S.S.), Iar Eugenia Ghindă a 
remizat cu Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria). Alte rezultate : Gu- 
rieli (U.R.S.S.) — Kowalska (Po
lonia) 1—0 ; Michel (R.D. Ger
mană) — Kasz (Ungaria) 1—0. 
Restul partidelor s-au întrerupt. 
In clasament conduce Viorica 
Iile (România) cu 5*/, puncte (1), 
■urmată de Nina Guriell șl Nana 
Ioseliani (ambele U.R.S.S.) 5 'li
puncte, Elly Vreeken (Olanda) 
4 ’/, puncte. Margareta Teodorescu 
(România) 4 puncte.

• INTRE 7 aprilie șl 6 mal la 
Zalaegerszeg (Ungaria) se vor 
desfășura întrecerile unuia dintre 
turneele zonale ale campionatului 
mondial feminin de șah, la care 
România este reprezentată de 
patru maestre : Elisabeta Poli- 
hroniade, Gertrude Baumstark, 
Dana Nuțn șl Margareta Mure- 
șan. Printre celelalte participante 
se numără Veroczy, Ivanka (Un
garia), Erenska. Szmacinska (Po
lonia) , Eretova, Haidarova (Ce
hoslovacia), Donceva șl Nesterova 
(Bulgaria). Paralel se va disputa 
și un turneu masculin, la care 
vor fi prezențl maeștrii interna
ționali români Theodor Ghlțescu 
șl Emil Ungureanu.

• DUPĂ 5 runde, tn turneul 
internațional de șah de la Za
greb conduc Antunac (Iugoslavia) 
șl Rodriguez (Peru), cu dte 3’ft 
puncte, urmați de Kovacevid 
(Iugoslavia) — 3 puncte. Marele 
maestrul român Victor Ciocâltea, 
care în runda a 5-a a întrerupt 
partida eu francezul Haîk, totali
zează 1 'h puncte.

Ț1NTASUL CORNELIU ION ÎN
VINGĂTOR DETAȘAT IN MEXIC

CIUDAD DE MEXICO. C 
(Agerpres). — Sportivul român 
Corneliu Ion a obtinut un 
succes de prestigiu în cadrul 
concursului international de 
tir de la Ciudad de Mexico, 
cîstigînd proba de pistol vi
teză cu 597 p. Pe locul doî s-a 
clasat Orav Vello (U.R.S.S.), 
cu 592 p.

„CUPA SAVARIA* EA VOLEI 
FEMININ

După ce a depășit reprezen
tativa Iugoslaviei cu 3—0 (4. 
11, 13), în cadrul întrecerilor

BASCHETBALIȘTII DE 
AU ClȘTIGAT „CUPA

PARIS, 6 (Agerpres). — Cea 
de-a 22-a ediție a „Cupei campio
nilor europeni" la baschet mas
culin s-a încheiat cu victoria e- 
chiped iugoslave Bosnia Sarajevo, 
care cucerește pentru prima oară 
acest trofeu. In finala competiției 
disputată la „Palatul sparturilor" 
din Grenoble în prezența a peste 
12 000 de spectatori, baschetball$- 
til iugoslavi au întrecut cu scorul 

ne Fekete, floretiștii Petru Kuki, 
Frederic Pietruszka, sabreril 
Ioan Pop, Mihail Burțev, Giacomo 
Arcidiacono, spadasinii Alexander 
Pusch și Nils Kop pang, acum 
lista valorilor certe este mult 
mal rcstrînsă. Chiar și cei care 
au avut un start lansat anul tre
cut în marea performanță — flo
retiștii italieni Mauro Numa, 
Andrea Borella șl Dorina Vacca- 
roni — nu au mai confirmat 
apoi. Așa incit apropiata edițio 
a C.M. din S.U.A. se anunță a 
fi o mare necunoscută. Cîteva 
repere ar fi, ne gin dim la unii 
dintre evidențiații tradiționalului 
„Turneu Prietenia- (floretista 
Ștefanek și sabrerul Bojdoso din 
Ungaria, spadasinul sovietic Ale
nin, floretlstul cubanez Gonza
les). floretista franceză Boeri, 
flore tis tul vest-german Gay.

Delegația României, condusă de 
antrenorul Ștefan Haukler, cu
prinde următorii scrimeri : Ga
briela Betuker (16 ani) și Felicia 
Truț (18) — floretă fete, Rudolf 
Szabo (18) — floretă și spadă.
Daniel Costin (19) — sabie, pri
mii tred fiind Încă departe de 
l.mita de vîrstă a campionatelor 
de tineret, 20 de ani. în pofida 
vîrsteL cele două floretiste sint 
componente ale lotului nostru 
olimpic, adevărate speranțe, deci. 
Costin a fost recent finalist al 
probei de sabie la „Turneul Prie
tenia". iar Szabo a participat la 
Balcaniadă. Sint, deci, temeiuri 
pentru a aștepta o bună compor
tare.

PESTE HOTARE
turneului international de vo
lei feminin dotat cu ..Cupa 
Savaria*, echioa României a 
iucat . in comnania formației 
Ungariei. Gazdele au obtinut 
victoria cu 3—2 (14. —12, 13. 
—10, 12). în celelalte oart'de 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : U.R.S.S, — Iugo
slavia 3—0 (8. 8. 6). R. P. D. 
Coreeană — Bulgaria 3—2 (- 9, 
8. 12, —5, 10). Cuba — Canada 
3—0 (9. 14, 7). Voleibalistele
cubaneze, campioane mondiale, 
au întrecut în prima zi Bul
garia cu 3—0 (7. 8. 3).

TINERII NOȘTRI TENISMANl SE 
AFIRMA IN TURNEUL

DE LA ROMA
Tinerii tenismanl români as 

obținut o serie de rezultate re
marcabile, in cadrul turneuli* 
internațional de la Roma. Florin 
Segărceanu s-a calificat in semi
finalele probei de simplu, după 
o prețioasă victorie obținută ta 
fața cunoscutului jucător italian 
IM Matteo la scorul de 7—6, 6—3. 
In precedentele faze ale turneu
lui. ei eliminase pe spaniolii 
Garcia (6—0, 0—1) $1 Soler (6—X 
6—4), mexicanul Lalmlna (1—6. 
6—3, 6—3) șl Italianul Di Dome^J 
nlco (6—3, 6—4). Andrei Dirt's 
șl-a adăugat printre Învinși pe 
italianul Concatto (6—3, 6—3),
spaniolul Hidalgo (4—6, 6—4, 6—4) 
și englezul Robin Drysdale (6—3, 
6—4). In „optimi*, el a fost între
cut tn trei seturi de argentinianul 
Dalia Fontana, cu 2—6, 6—1, 5—4. 
în proba de dublu a turneului. 
A. Dirzu șl FL Segărceanu au 
întrecut cu 6—2, 6—2, cuplul spa
niol Margette — Mersana.

AUTOMOBIUȘTn LA „RALIUL I 
NISIPURILE DE AUR**

Astăzi se dă startul In .Ra
liul Nisipurile de Aur*, ce se 
va desfășura între 7 și 9 apri
lie în Bulgaria. Este vorba, 
de fapt, despre primul din cela 
7 raliuri ce se vor disputa în 
acest an pe teritoriile Bulga
riei, R. D. Germane. Ungariei. 
Poloniei. României. Cehoslova
ciei si Uniunii Sovietice în ca
drul „Cupei Păcii șl Priete
niei*. La „Nisipurile de Aur“ 
participă si șase echipaie româ
nești : Ilie Olteanu — Ovidîu 
Scobai. Ștefan Iancovici — 
Petre Vezeanu, Eugen Ionescu 
Cristea — Dan Amărică Mir
cea Iiioaîe — Mihai Marinescu, 
Arpad Szalai — Constantin 
Zărnescu șl Dacian Banca — 
Ion Mălăută. • 1

LA BOSNIA SARAJEVO
CAMPIONILOR EUROPENI"

de 96—93 (45—43) formația Italiană 
Emerson Varese. Cel mal bun 
jucător de pe teren a fost Zarko 
VarajicL autorul a 47 de puncta, 
alături de care s-au mai eviden
țiat din formația înving ătoara 
DellbasicI (30 puncte) și Radova- 
novlci (10 puncte). Coșgeteril e- 
chipei din Varese au fost Morse 
șl Yelverton, care au înscria 30 
și, respectiv, 27 de puncte.

Intre 20 și 22 aprilie, sabreril 
șl spadasinii își vor disputa 
„Cupa Europei*, care re
unește cele mal bune echipe de 
club ale bătrinului continent, pri
mii la Budapesta, ceilalți la 
Heidenheim (R.F.G.), întrecerile 
pe echțpe fiind urmate de două 
mari concursuri individuale, 
„Trofeul Hung aria" (sabie) șl 
„Cupa Heidenheim* (spadă). L» 
ambele arme, vor participa echi
pele clubului Steaua, campioane 
naționale care, la ultimele două 
ediții, s-au numărat printre pro
tagoniste. Astfel, sabrerii au fost 
medaliați cu bronz, atît în 1977 
cît șl în 1978, în timp ce spada
sinii au fost finaliști acum doi 
ani și semifinaliști anul trecut. 
Actualul sezon n-a început sub 
bune auspicii pentru aceste arme, 
spadasinii neizbutind să cîștige 
nici la București, la „Trofeul Mi
hai Savu-, iar sabrerii acuzînd 
lipsa unui lider. „Curba formei 
este însă în creștere*, ne-au asi
gurat responsabilii pregătirii scri- 
merilor noștri fruntași. Cu AL 
Nilca revenit în prima garnitură, 
echipa de sabie a terminat re
cent pe podium „Turneul celor 
7 națiuni-. Cît despre spadasini 
să-1 dăm cu vin tul antrenorului 
C. Stelian : ,.La „Cupa Monal", 
la începutul lunii februarie, cel 
mai bine clasat a fost Angelescu, 
In faza eliminărilor directe : la 
sfîrșitul lui februarie, la Tallin, 
Zidâru a intrat în finală ; „Tro
feul Mihaî Savu* din martie i-a 
găsit pe Angelescu, Zidaru și L 
Popa In finală, pentru ca la 
sfîrșitul lunii trecute, la Buda
pesta, I. Popa să cîștige turneul. 
Logic, aștentăm o bună compor
tare la Heidenheim*.

Paul SLÂVESCU


