
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN UNELE TARI DIN AFRICA
• Vizita in LIBIA a constituit un moment ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

deosebit, semnificativ pentru bunele relații 
de prietenie dintre cei doi conducători 
de sfat, președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
și colonelul MOAMMER EL CEDDAFI, dintre 
popoarele român și libian • Plecarea 

inalfilor oaspeți români spre Gabon
Președintele Republicii So

cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și conducă
torul marii revoluții de la 1 
septembrie, colonel Moammer 
El Geddafi, s-au reintilnit. luni 
dimineața, continuind convor- 

-birile începute cu o zi înainte. 
In aceeași atmosferă cordială, 

prietenească, cei doi conducă
tori au reluat dialogul privind 
dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a relațiilor româno-li- 
biene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și colonelul Moammer El Ged
dafi și-au exprimat satisfacția 
pentru înțelegerile la care s-a 
ajuns, au reafirmat dorința 
Republicii Socialiste România 
și Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste de a im
prima un nou impuls colabo
rării dintre ele. pe tărim po

• La sosirea in GABON, la Libreville, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU și tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU au fost intimpinafi 
cu sentimentele celei mai calde prietenii, 
de stimă și respect pentru România și 

președintele său
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit luni, 9 aprilie, într-o vizi
tă oficială de prietenie, în Re
publica Gaboneză, răspunzind 
invitației președintelui Omar 
Bongo și a doamnei Josephine 
Bongo.

Este a doua etapă a noii solii 
de prietenie, colaborare șl soli
daritate pe care șeful statului 
român o poartă în aceste zile 
pc pămintul Afrieii și care a 
debutat sub cele mai bune aus
picii.

încă din primele momente 
ale prezenței lor pc meleagu
rile gaboneze, înalții soli ai 
României au fost întâmpinați 
cu sentimentele celei mai cal
de prietenii — elocvente expre
sii ale stimei și considerației 
față de realizările României, 
față de politica ei externă, ale 
înaltei prețuiri față de perso
nalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, strălucit om poli
tic de anvergură internaționa
lă, binecunoscut și pe conti
nentul african ca promotor neo
bosit al ideilor de pace, prie
tenie și colaborare internațio
nală.

La ora 17,00, ora locală, după 
un zbor neîntrerupt de citeva

Vacanță sportivă

IOAN FARCAȘIU, CABANIERUL
CU 150 DE COPII!...

Nu l-am mai văzut de mult 
pe loan Fărcașiu, cabanierul de 
la „Căminul alpin*1, cu o față 
atit de jovială. „Am dii nou 
oaspeți nespus de dragi, ne spu- 
ne cu evidentă satisfacție, ară- 
tind cu privirea la copiii gru
pați pentru careul de dimineață. 
,,150 de elevi din întreaga țară. 
Au venit aici, în tabără, la Buș
teni. Pentru 10 zile sînt copiii 
mei. Vreau să-i fac să se simtă 
bine, să nu ducă dorul casei, 
să le priască vacanța, să plece 
cu amintiri cit mai frumoase. 
Dacă reușesc, am cea mai ntare 
bucurie

Profesorul Andrei Bartha, di
rectorul taberei de la „Căminul 
alpin**, gîndește la fel. „Vedeți, 
nu mă simt în apele mele, 
atunci cînd copiii nu își găsesc 
locul, se frămîntă sau stau 
stingheri44. O asemenea reflecție 
explică mobilitatea directoru
lui de tabără : este permanent 
între copii, la activitățile lor 
sportiv-recreative, la masă, la 
jocurile de cabană, in vizitele 
prin stațiune. „Pulsul* taberei 

litic. economic, tehnico-științl- 
fic. in sfera culturii și învăță- 
mintului.

★
Luni, la Benghazi, a avut Ioc 

o nouă întrevedere a tovarășei 
Elena Ceaușescu cu doamna 
Safia Farkash. soția conducăto
rului poporului libian. Moam
mer El Geddafi.

★
Luni, la Benghazi, s-a înche

iat vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
șl a tovarășei Elena Ceaușescu 
in Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă.

(Continuare in pag. a 4-a)

ore, aeronava prezidențială, es
cortată de la granițele gabo
neze de o escadrilă de cinci 
avioane ale forțelor aeriene ale 
țării, aterizează pe aeroportul 
internațional „Leon M’Ba“ din 
Libreville.

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
salutațe cu deosebită cordialitate 
de președintele Omar Bongo și 
soția sa, Josephine Bongo. Cei 
doi președinți iși string cu căl
dură mîinile, se îmbrățișează. 
La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Josephine 
Bongo iși string miinile cu 
multă prietenie, se îmbrățișează.

Are loc ceremonia primirii 
înalților oaspeți români.

Cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Jo
sephine Bongo, celelalte per
soane oficiale, române și gabo
neze, se îndreaptă spre salo
nul oficial al aerogării, unde, 
în fața unei numeroase asis
tențe, a reprezentanților presei 
și radio-televiziunii, președin
tele Omar Bongo rostește un 
cald cuvint de bun sosit.

Răspunde președintele Nicolae 
Ceaușescu.

(Continuare in pag. a 4-a)

U află însă și prin intermediul 
fiicei sala. Andrea, participantă 
și ea la viața colectivului de 
copii. Seara, de pildă, la o~a de 
bilanț, Andrea este întotdeauna 
promptă : „Tăticule, nld o gri
jă : și astăzi prc^ramul a fost 
la Înălțime !“

Dimineața, p-ogramul începe 
întotdeauna printr-o repriză de 
înviorare, citeva exerczții de 
gimnastică înainte de formarea 
•careului Apoi, activitățile se 
diferențiază, pe grupuri de co
pil Cei dtn Sibiu, de pildă, 
ți-au dorit să urce la „Babele*, 
să vadă ți ei minunăția naturii 
din Bucegi. Nici o opreliște, l-a 
însoțit prof. Aurel Suceveana. 
care le-a fost un ghid neintre
cui Alții au vrut să cunoască... 
pensionarii punctului zoologic 
din stațiune sau cascada „Urlă- 
toarea*, după cum, nu puțini 
— iubitorii de literatură — au 
vizitat Casa memorială Cezar 
Petrescu. Cum să nu te simți 
bine în tabără, cînd ți se înde
plinesc toate gusturile, cînd sînt 
respectate toate preferințele l
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ÎNVINGiND STEAUA CU 3-2, IN CAMPIONATUL DE HOCHEI,
A 29-a etapă a campionatului 

de hochei a stat sub semnul 
derbyului tradițional Steaua — 
Dinamo desfășurat In Capitală.

DINAMO — STEAUA 3—2 
(1—0, 1—2, 1—0). Timp de 59 de 
minute, peste 4000 de spectatori 
au asistat la un ioc foarte dlrz 
si dinamic, cu un deplin an
gajament fizic, dar corect Si 
abundent In faze palpitante, ca 
o consecință a faptului că cele 
două combatante au ferțat vic
toria. Aceasta a surîs pe rind 
ambelor echipe. Dinamo a con
dus cu 1—0. apoi Steaua cu 
2—1 și din nou Dinamo. In fi
nalul partidei. în cele din urmă 
victoria a revenit, pe merit, 
dinamoviștilor care se detașea
ză astfel la 6 puncte față de 
Steaua si iau o serioasă opțiu
ne asupra titlului de campioni 
pe acest an.

Cum arătam, timp de 59 de 
minute jocul a fost îneîntător 
dar. din păcate. Intr-un singur 
minut, ultimul, el a abundat 
in durități și in tot felul de 
gesturi nesportive care au atras 
duDâ sine, intre altele, dictarea 
a două pedepse de meci pentru 
hocheiștii de la Steaua : Cazaca 
(pentru lovirea intenționată și 
accidentarea lui Costea) si Io- 
nită (pentru bruscarea arbitru
lui), precum și eliminarea 
pentru 10 minute a dinamovis- 
tului Axinte (comportare ire
verențioasă față de arbitru).

Punctele au fost înscrise în 
ordine de : Bela Nagy (D) min. 
13, Cazacu (S) min. 22, Ioniță 
(S) min. 24. Costea (D) min. 32

ARUNCAREA DE LA 7 m, „CĂLCÎIUL 
LUI ACHILE“ ÎN HANDBALUL NOSTRU?

Handbalul si-a reluat acti
vitatea internă oficială. Meciu
rile Diviziei A din prima etapă 
a returului au oferit spectato
rilor trei surprize (victoriile 
formațiilor C.S.M. Borzești si 
Gloria Arad asupra a două 
pretendente la titlu. Știința Ba
cău și — respectiv — H. C. 
Minaur. în întrecerea mascu
lină. precum si succesul lui 
Rapid în partida cu Progresul, 
în competiția feminină) si 
multe meciuri de un îngrijoră
tor nivel tehnic.

întâlnirile din sala Floreasca 
au reprezentat o nedoritâ mos
tră a potențialului scăzut pe 
care-1 are handbalul nostru 
feminin. Parcă tot mai multe 
sînt greșelile de tehnică, tot 
mai abundente bîlbîieiile. tot 
mai accentuată lipsa de efi

Fiecare zi de tabără se încheie 
bucuria tuturor copiilor...

In ziua popasului nostru, co
lectivul taberei a pornit, in cor- 
pore, către Poiana Soarelui. 
Traseu destul de sinuos, prin- 
tr-un desiș de pădure. cu pă- 
mint moale, reavăn, alunecos, 
după ploaia din ajun. Traseu 
parcurs in alergare, sub forma 
unui cros. „150 alergători, dar 
nici ut) abandon !“ facem remar
ca la sosire. Prof. Bartha ne

DINAMO S-A DISTANȚAT LA 6 p!
Astăzi, meciurile etapei a 30-a

Dinamo, prin Axinte (in centrul imaginii), inițiază un nou atac 
Foto : Vasile BAGEAC

și Tureanu (D) min. 58. O evi
dențiere pentru evoluția remar
cabilă a celor doi portari Gh. 
Hujan și Valerian Netedu. Foar
te bun arbitrajul asigurat de 
Mihai Presneanu. ajutat de O. 
Barbu si St. Enciu.

Călin ANTONESCU
DUNĂREA GALATI — ASE 

SPORTUL STUDENȚESC 8—4 
(4—1, 0—3, 4—0). în pofida sco

ciență. O echipă ca Progresul, 
cu veleități la podiumul de 
premiere, marchează în 25 de 
minute un singur gol. iar ra
tările de la 7 m (maladie cro
nică a handbalului nostru) de
vin o obișnuință. Ajungînd la 
acest punct, sîntem de acord 
cu opiniile exprimate de alți 
cronicari ai fenomenului spor
tiv precum că ineficienta în e- 
xecutarea penaltyurilor ne-a 
Crivat si ne privează de vic
torii în competițiile oficiale și 
— mai ales — cu faptul că si
tuația poate fi evitată prin an
trenarea sportivilor pentru e- 
xecutarea acestor aruncări. Ani 
devenit de pomină în lum^a

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3) 

printr-o alergare de cros, spre 
Foto : prof. L. PÂNDELE

răspunde fără ezitare : „Nici nu 
e posibil, din moment ce toți 
copiii noștri îndrăgesc atletis
mul, fac tetratlon, In drum spre 
o anumită specializare, cu am
biția de a ajunge cineva 1“

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3) 

rului. victoria gălătenilor a fost 
realizată doar cu prețul unor 
mari eforturi. Ei au înscris 
destul de repede 4 goluri, dar 
la începutul reprizei secunde 
au fost egalați și s-au detașat 
apoi abia în finalul partidei. 
Au marcat : Peter 4, Horvath 
2. Tibor 2, respectiv Constanti-

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN GALA DE BOX 
DE LA CONSTANȚA 
CÎȚIVA SELECȚIONAȚI 

ȘI-AU DOVEDIT 
BUNA PREGĂTIRE

Sâptâmina viitoare. Ia Bucu
rești, ultimele meciuri ale com- 

ponenților lotului
Continuîndu-și pregătirile in 

vederea participării la cam
pionatele europene (Koln. 5—12 

■mai), boxerii noștri fruntași 
au participat la o reuniune or
ganizată. la sfirșitul săptămînii. 
la Constanța. Așa cum fusese 
anunțat inițial, selecționații au 
efectuat un antrenament cu pu
blic (fără decizii), cu parteneri 
din afara lotului național. 
Gala, completată cu o serie de 
meciuri ale unor puailisti din 
lotul secund cu boxeri local
nici. a fost urmărită de a- 
proape 2 000 de spectatori.

Dintre viitorii participant! la 
competiția continentală, au ma
nifestat o bună formă snortivă 
pentru etapa actuală Teodor 
Dinu. Valentin Silaghi, Ion 
Budușan și Ion Cernat. Ceilalți 
snortivi fruntași n-au avut 
prilejul să-si demonstreze gra
dul de pregătire, fie pentru că 
n-au avut adversari si. deci, 
n-au urcat în ring fie că par
tenerii lor de întrecere nu 
le-au oferit posibilitatea.

în întâlnirile oficiale s-au în
registrat următoarele rezultate : 
A. Săli (Farul) b p. I. Moise,
F. Ibraim (Farul) b D. I. Pa- 
naite K. Mustafa (Farul) b p. 
I. Stan. FI. Livadaru b.p. FI. 
Zamfir (Farul). I. Corneanu 
(Farul) b.p. M. Niculescu. N. 
Chioveanu b D. M. Sîrba. V, 
Vasile b.p. D. Gontariu (Fa
rul).

Cornel POPA. coresD.
• în ziua de 17 aprilie, în sala 

Floreasca din Capitală va avea 
loc o nouă reuniune de veri
ficare a gradului de pregătire 
a componentilor lotului (da 
data aceasta vor fi meciuri cu 
decizie). De De afiș nu vor 
lipsi I. Boboc, T. Dinu, T. Cer
cel, D. Ilie, S. Cuțov, I. Bu
dușan, V. Gîrgavu, V. Silaghi,
G. Donici și I. Cernat.



CAMPIONATUL DE RUGBY FACE LOC 
MECIURILOR INTERNATIONALE

CU ITALIA, SPANIA Șl U.R.S.S.
CC ©Icră echipele divizionare XV-Iui reprezentativ ?

CAMPIONATE • COMPETIȚII O CAMPIONATE •
„CUPA PRIMÂVER

Rugbyul intră acum, după ter
minarea turului in turneele finale 
(1—8 și 9—16), într-o scurtă va
canță pînă la 13 mai — cînd în
cepe returul — făcînd loc unei 
importante suite de partide in
ternaționale. Este vorba de trei 
meciuri din cadrul campionatului 
european al FIRA : 22 aprilie cu 
Italia (la București), 29 aprilie cu 
Spania (la Madrid) și 6 mai cu 
U.R.S.S. (la Harkov). In vederea 
selecționării celui mai bun XV 
(sperăm că decisiv va fi criteriul 
formei și că nu vor opera idei 
preconcepute), capabil să facă 
față obiectivului propus (acum 
fortuit) : situarea pe locul se
cund în clasamentul competiției, 
deoarece prima poziție a podiu
mului a fost ocupată de echipa 
Franței, realizatoarea unui șir 
neîntrerupt de succese. Așadar, 

Grivița Roșie (8—6). In prim-plan, Mircea Paraschiv, un mijlocaș 
cu multă inițiativă. Foto : Dragoș NEAGU
în actuala ediție toate jocurile 
sînt... făcute, într-un anumit 
sens, nu și pentru sportivii noș
tri, care spre a păstra locul doi 
trebuie să obțină victorii în toate 
cele trei partide care urmează, 
ceea ce-i, să recunoaștem, la 
îndemîna lor, deși treaba rlu-i 
deloc ușoară. Socotim că echipa 
noastră națională, care și-a făcut 
cu prisosință datoria în anii din 
urmă — cînd, dealtfel, și-a cîș- 
tigat un binemeritat renume 
peste hotare — este la ora 
„schimbului de generații". După 
Mateescu, Șerban, Dragomirescu, 
Rășcanu, Pop, Nicolescu, Fugigi, 
Durbac, pentru a nu-i numi decît 
pe cei din generația trecută, iată 
a sosit momentul retragerii lui 
Nica, inamovibil din 1964 în li
nia de treisferturi și, alături de 
Dinu, recordman al selecționări
lor în reprezentativă (55 !). Bate 
la ușă șl retragerea acestuia din 
urmă, ca și aceea a lui Dărăban, 
a Iul Ianusevici ș.a. Credem că 
în proxima partidă cu Italia, ca 
și în aceea din deplasare, cu 
Spania — meciuri aparent mai 
ușoare — pot fi introduși în e- 
chipa națională cu curaj cîțiva 
tineri, cu gîndul, desigur, la 
viitorul turneu din toamna aces
tui an în Țara Galilor, cu al său 
test-meci de mare răspundere de 
pe celebrul „Arms Park" din 
Cardiff, șl, bineînțeles, la tradi
ționalul meci anual cu Franță, 
acela care, de fiecare dată, face 
să curgă atîta cerneală și este 
în măsură a stabili rugbyului 
nostru etalonul său internațional.

Gîndind, probabil, la toate a-

CABANIERUL CU 150 DE COPII!...
(Urmare din pag 1)

Spl-e satisfacția copiilor (și, 
firește, a profesorllor-antrenori), 
unii au și început să fie „ci
neva". Sibianca Sorina Popa a 
ajuns, intr-un singur an, de la 
3,90 m la 4,80 m la lungime, a- 
cum țintește 5 metri. Luminița 
Nicolescu este a doua in cam
pionatul județului Brașov, tn 
proba de 50 de metri, ă.-lsl Ma
ria Kiss, fruntașă și ea la ace
eași probă, intre micile atlete 
din orașul el, Sf. Gheorghe. Har
nică și aici Mirela Dumitru, 
eleva prof. Llxandru Pândele, 
dorește să se apropie de 35 de 
metri. La virsta Mirelei (14 ani), 
fosta elevă a antrenorului Pân
dele, campioana olimpică de la 
Tokio, suRțașa Mihaela Peneș, nu 
ăruhea decît 30 de metri. Mire
la nu uită acest amănunt, ci 
muncește cu sîrg, mai abitir de- 
cît băieții. Cine știe, poate in 
1984 va repeta isprava Mihaelel...

Sulițele, care dau sclipiri de

ATI JUCAT LA PRONOEX- 
PRES ? Astăzi este ultima zi de 
participare La tragerea, obișnuită 
Pronoexpres de mîine, 11 apri
lie 1979, care oferă noi și mari 
posibilități de a obține AUTO
TURISME „Dacia 1300“ sau im
portante CÎȘTIGURI IN NUME
RAR de valori variabile șl fixe. 
Tragerea din 28 martie a.c a 
adus participantei Maria Popa 
din Săeele un frumos clștig la 
categoria a n-a, respectiv peste 
33.000 lei pe un bilet achitat 
100%. Mult mai substanțiale au 
fost însă succesele de la tra
gerea din 4 aprilie, care s-a 

cestea, profesorul Valeriu Iri- 
mescu și ajutoarele sale din Co
legiul central al antrenorilor vor 
verifica numeroși posibili viitori 
„tricolori" într-un test care va 
avea loc mîine pe Parcul Copilu
lui. Nu ne îndoim că, cu acest 
prilej, va evolua în Capitală toa
tă crema rugbyului românesc. 
Cel mai numeros contingent îl 
va furniza din nou Steaua, care 
prezintă de fapt... 15 selecționa- 
bili. Dintre cei vechi, formă 
mare au vădit Pintea, Marin Io- 
nescu și Munteanu. Murariu a 
avut o comportare mai inegală ca 
și Alexandru, la deschidere, în 
timp ce Postolachi, „il vecchio“, 
nu se lasă ! Dintre cei noi sînt 
de luat în considerare Suciu, în 
primul rînd apoi Achim, dar și 
Codoi (ca fundaș, de ce nu ?) și 
tot grupul. Știința Petroșani,

„cap-cap“ cu Steaua în clasa
ment, îi prezintă pe consacrații 
E. Stoica și Ortelecan, ca și doi 
tineri cu frumoase posibilități : 
Tudose șl Gh. Dinu, pentru li
niile dinapoi. Dinamo avansează 
un grup mai masiv : Paraschiv, 
Constantin, Dărăban, Caragea, C. 
Gheorghe, Marghescu, Aldea ; 
Grivița Roșie — pe Dinu (dar 
pînă cînd ?). Vlad Vasile, Al. 
Marin, Podărescu, într-un anume 
sens s-a reabilitat și fundașul 
Simion ; Farul are la ora de 
față doar trei „vîrfuri" : Bucoș, 
Motrescu și Mușat ; și cîțiva ju
cători buni, cum ar fi FI. Con
stantin, Ioniță, Podaru, iar în 
perspectivă mijlocașul N. Dinu. 
Cîteva elemente bune și în alte 
echipe : Zamfir, Măcăneață, Ne- 
mesniciuc (Poli. Iași), frații An
drei șl Costea Hariton, Al. Ră- 
dulescu (Sportul studențesc), Du
mitru, Matei, Florea, Peter („U“ 
Timișoara), Moț, Stănescu, Men- 
gher (Rapid), Ungureanu, Becheș 
(C.S.M. Sibiu), Cioriciu (Rulmen
tul Bîrlad), Urdea, V. Ion și, 
poate, Varga (Știința Baia Mare). 
Șl, desigur, mai sînt șl alții.

în Încheiere, fără pretenția de 
a ne substitui antrenorilor, su
gerăm o formulă de echipă care 
ar îmbina experiența cu renova
rea: Codoi (Tudose) — Motrescu, 
Matei, A. Hariton, Gh. Dinu 
(Aldea) — Bucoș (Alexandru), 
Paraschiv (Suciu) — Murariu, 
Dumitru (M. Ionescu), Stoica — 
Pintea, Dărăban (Mușat) — Cioa- 
rec, Munteanu (Ortelecan), C. 
Dinu (C. Gheorghe).

Dimitrie CALLIMACH!

argint, sub razele unui soare 
incredibil de torid pentru acest 
început de aprilie, polarizează 
atenția tuturor copiilor, chiar și 
a celor mai mici. Mădălin-Vlorel 
Corban (8 ani, clasa a Il-a la 
Școala generală 116 din Bucu
rești) este unul dintre ei. Do
rește să încerce și el o suliță, 
stăruie pe lingă prof. Pândele, 
încearcă și... reușește 1 Patru 
metri in prima tentativă, aproa
pe de 10 metri după alte cîteva 
încercări. „Bravo, Mădăline 1“ 
Puștiul e numai zlmbet. și cînd 
elevii sulițași și-au încheiat 
„porția" de aruncări, sectorul 
de atletism se transformă in
tr-un mlniteren de fotbal : ,,Lă- 
sațl-mă în poartă, vă rog fru
mos I Vă dau cuvîntul de onoa
re că nu las să titre nici un gol ! 
Argumentul e fără replică. Nu 
faci degeaba apel la cuvîntul de 
onoare, atunci cînd porți cravată 
roște de pionier...

In atmosfera senină care ra
diază peste tot, un mic nor, un 

LOTO - PRONOSPORT INFORMFAZÂ
soldat șl cu un important report 
la categoria I pentru tragerea 
de mîine, după cum se poate 
vedea din rezultatele omologării 
respective, publicate mal jos.

Așadar, șanse sporite pentru 
mari și numeroase cîștiguri la 
tragerea de mîine, 11 aprilie 
1979.

MAI MULTE BILETE — MAI 
MULTE POSIBILITĂȚI DE A 
VA NUMAKA PRINTRE MABII

GIMNASTELE DIN ONEȘTI S-AU IMPUS 
IN ÎNTRECERILE UNITĂȚILOR DE PROFIL

Sîmbătă și duminică sala de 
gimnastică din municipiul Onești 
a găzduit campionatul național 
de gimnastică al unităților șco
lare de profil. în „ orașul Na
di ei", așa cum îi spun localnicii, 
au fost prezente la întrecere a- 
proape 200 de tinere sportive 
care si-au disputat cu ardoarea 
specifică vârstei titlurile puse în 
joc. Competiția a scos în evi
dență faptul că în majoritatea 
unităților școlare se muncește 
bine, cu pasiune și dăruire, iar 
micuțele gimnaste prezente în 
concurs au demonstrat frumoa
se calități, multe dintre ele aspi- 
rînd în mod îndreptățit la marea 
performanță, urmând în acest fel 
drumul parcurs de Nadia Co- 
măneci.

Cea mai interesantă ni s-a pă
rut întrecerea sportivelor de ca
tegoria a III-a, în care au evo
luat cîteva gimnaste cu mari 
perspective, dintre care s-au des
prins, ca valori certe, elevele 
antrenorilor Maria Florescu și 
Mihai Agoston (Onești). Ne refe
rim în special la Cristina Grigo- 
raș, Lavinia Agachi, Mirela Bar- 
bălată, precum și la Ecaterina 
Szabo, Viorica Ursu și Daniela 
Maloș, gimnaste care au alcătuit, 
dealtfel, echipa campioană. Exer
cițiile prezentate de ele au cu
prins elemente de mare dificul
tate — între care dublul salt 
înapoi la so-1 este executat cu de

CONSTRUCTORUL BAIA MARE ÎNTRECE PE 
CONFECȚIA BUCUREȘTI IN DIVIZIA A LA HANDBAL 

FEMININ
CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele- 

fon). în Sala sporturilor din lo
calitate s-a disputat meciul de 
handbal dintre echipele Construc
torul Baia Mare și Confecția 
București, contând pentru etapa 
a X-a a Diviziei feminine A. 
Victoria a revenit băimărencelor 
cu scorul de 18—11 (10—5), mai 
ales ca urmare a umor acțiuni în 
care învingătoarele au alternat 
aruncările de La semidistanță,

SCHIORII DIN BRAȘOV Șl PREDEAL 
AU DOMINAT CAMPIONATELE JUNIORILOR

Timp de trei zile, Postă
varul a găzduit ultimele întreceri 
de schi rezervate juniorilor: cam
pionatele naționale pe anul 1979. 
La întreceri au fost prezenți a- 
proape 100 de tineri sportivi și 
sportive din majoritatea secțiilor 
de schi din țară, care și-au 
disputat titlurile de campioni la 
slalom uriaș și special (catego
riile juniori mici și mari).

Slalomul uriaș, care a avut loc 
pe Pîrtia Lupului — cu o lun
gime de 1250 m, 450 m diferență 
de nivel și 50 de părți — a că
pătat un caracter deosebit prin 
lupta acerbă care s-a dat pentru 
ocuparea primului loc între Dorin 
Dinu (A.S.A.) — antrenor Gh. Bă
lan și Mihai Bâră (Dinamo) — 
antrenor Kurt Go'rin. A învins, 
după o întrecere pasionantă, 
sportivul de la A.S.A., dar dina- 
movistul are circumstanțe ate
nuante deoarece el a fost acci
dentat o lungă perioadă de timp, 
reluîndu-și pregătirile doar cu 
cîteva zile înaintea campionate
lor.

Slalomul special al juniorilor 
mari a avut în Vili Podaru și 
același Mihai Bâră con cu ren ți de 
excepție, cu o bună tehnică.

La juniori mici protagonistul 
ambelor întreceri a fost Cătălin 
Fusul an (Steagul roșu) — antre
nor Radu Scîrneci, care cu o 
bună evoluție, atît la special, cît 
și la uriaș, a fost primul schior 
junior care a cucerit două titluri 
la actuala ediție. Tânărul sportiv 

moment de nedumerire și de 
stinghereală. Cineva a pierdut 
un portmoneu. Unde 7 In pădu
re 7 In drum spre Poiana Soa
relui 7 Greu de știut. Păgubașul 
nu regretă din conținut decît o 
amintire, o fotografie, a buni
cilor, „care nu mal sînt...“. 
Puștiul are tăria si nu pllngă.

Ne regrupăm pentru întoarce
rea la cabană. Și — minune I — o 
tinără se apropie de grupul 
nostru. „A pierdut careva dintre 
copii un portmoneu ?“ Tinăra, o 
muncitoare din Galați, lamino- 
ristă la Combinatul siderurgic. 
Numele ei — Ana Enache. Pă
gubașul nu se mai stăpinește, 
pltnge de-a binelea, apoi ride 
cu lacrimi. Seninătatea s-a rein
stalat, lată, printr-un gest, prin- 
tr-un singur gest, pe cit de 
simplu, pe attt de omenesc. Vn 
gest discret, dar care nu se uită, 
tn furnalele lor de tabără, co
piii se grăbesc să-l consem
neze. Firesc, fiindcă merită.

CÎȘTIGATORI LA PRONOEX
PRES !

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPKES DIN 4 APRILIE 1979. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300“ și 2 variante 
25% a 17.500 lei ; Cat. 2 : 5 va
riante 25% a 15.050 lei ; Cat. 3 : 
23,75 variante a 3.171 lei ; Cat.
4 : 107,50 variante a 700 lei ; cat.
5 : 198,50 a 379 lei ; Cat. 6 : 8.345,50 
a 40 lei ; Cat. 7 : 173,25 a 200 
lei ; Cat. 8 : 3.937.75 a 400 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 ; 328.367

zinvoltură. La gimnastele de cate
goria a IV-a s-au evidențiat 
doar două sportive : Simona 
Păucă și Jenica Stoican (ambele 
de la C.S.Ș. 2 București). Au 
dezamăgit evoluțiile sportivelor 
de categoria I și maestre, de la 
care se aștepta mult mai mult. 
Dar, și Gabi Gheorghiu, și Mi
rela Oancea, și Angela Bnatu, și 
Carmen Savu au avut ratări 
inexplicabile pentru valoarea și 
experiența lor de concurs. RE
ZULTATE TEHNICE : cat. a
IV-a : 1. Simona Păucă 37,65, 2. 
Jenica Stoican (ambele C S.Ș. 2 
Buc.) 37,60, 3. Luminița Ghioane 
(Lie. Onești) 36,80; echipe, cat. a 
IV-a : 1. Lie. fii ol ogie-ist orie Ga
lați 177,55, 2. C.S.Ș. 2 București 
177,50, 3. Șc. gen. nr. 7 Deva 
175,45 ; cat. a Il-a : 1. Claudia 
Dragomir (C.S.Ș. 2 Buc.) 37,20 ;
2. Mariana Radu (Lie. Onești) 
37,10, 3. Mihaela Stănulet (C.S.Ș. 
Sibiu) 36,90 ; cat. I : 1. Aorlana 
Vlad (Lie. Galați) 36,85, 2. Mire
la Popescu (Lie. Onești) 36,15 ; 
cat. maestre : 1. Gabi Gheorghiu 
(Lie. Galați) 36,65, 2. Mirela Oan
cea (Lie. Onești) 36,50, 3. Angela 
Bratu (C.S.Ș. Sibiu) 36,30 ; cat. 
a Il-a : 1. Lavinia Agachi 38,10, 
2. Cristina Grigoraș 37,75, 3. Mi
rela Barb ăla tă (toate de la Lie. 
Onești) 37,70 ; echipe, cat. a IlI-a:
1. Lie. Onești I 188,85, 2. Lie. CJ- 
ne ști II 181,40, 3. Lie. filologie- 
istorie Galați 179,85. (I. PAUL).

reușite de Iordache, cu contra
atacurile rapide efectuate de ia- 
cob, dar și pentru faptul că 
bucureștencele au fost ușor de 
depășit în apărare. Cele mai 
eficace : Iordache 6, Iacob 5, Ca- 
zacu 4 — pentru Constructorul 
și Eremia 6 — pentru Confecția. 
Bun arbitrajul cuplului M. Gre- 
benișan — T. Vakar (Tg. Mu
reș).

P. RADVANI — coresp.

trebuie urmărit și în continuare 
cu aceeași atenție deoarece este 
un element talentat, cu frumoase 
perspective.

La fete, Daniela Uncrop (Dina
mo) a câștigat slalomul special 
în timp ce Mariana Axinte (Li
ceul Predeal) s-a clasat prima 
la slalom uria^ș.

Rezultate tehnice : slalom uriaș, 
juniori I : 1. D. Dinu (A.S.A.)
2:24,06 ; 2. M. Bâră (Dinamo) 
2:25,15 ; 3. FI. Vintilă (St. roșu) 
2:25,21 ; junioare I : 1. Mariana 
Axinte (Liceul Predeal) 1:09,89 ;
2. Daniela Uncrop (Dinamo) 
1:09,93 ; 3. Maria Balazs (Miercu
rea Ciuc) 1:12,02 ; juniori II :
1. C. Fusulan (St. roșu) 1:17,38 ;
2. D. Șuta (Baia Mare) 1:18,64 ;
3. D. Iliescu (Dinamo) 1:18,83 ;
junioare II: 1. Erica Codrescu (Li
ceul Predeal) 1:12,79 : 2. Karin 
KJovaas (IBrașovia) tt.T5t.45 ; 3.
Carmen Cozma (Miercurea Ciuc) 
1:17,03. Slalom special, juniori I: 
1. C. Fusulan 2:03,66 ; 2. D. Șuta 
2:07,10 ; 3. D. Ghițoc (Dinamo)
2:10,89 ; junioare I : 1. Daniela
Uncrop 2:03,22 ; 2. Mariana Axin
te 2:09,49 ; 3. Nfiaria Balazs
2:09,77; juniori I : 1. V. Podaru 
(Dinamo) 116,06 ; 2. M. Bâră
117,83 ; 3. C. Bucur (CJS.S. Si
naia) 118,73 ; junioare n: 1. Eri
ca Codrescu 127,947 ; 2. Carmen 
Cozma 133,526, 3. Anca Moraru 
(Liceul Predeal) 135,282 (aceasta, 
o fetiță de nici 11 ani).

Paul IOVAN

ARUNCAREA DE LA 7 m, „CĂLCÎIUL 
LUI ACHILE“ ÎN HANDBALUL NOSTRU?

(Urmare din pag. 1)

handbalului : începînd cu cam
pionatul mondial masculin de 
la Copenhaga si încheind — 
să sperăm — cu recentele me
ciuri din cupele europene, 
handbalul românesc a ratat du
zini întregi de aruncări de la 
7 m. stopîndu-și singur acce
sul In grupul laureatelor.

în fine, hanbalul masculin, 
chiar dacă nu se află atît de 
ios ca acel feminin, nu strălu
cește în nici un feL Spectacu
loasă este doar lupta celor 5 
echipe care țintesc „T>odiumul“ 
sau chiar — direct — cununa 
de lauri, fără ca meciurile în 
sine să fie cît de cît aproape

lei. Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la Categoria 1 a fost obținut de 
CtREAP GHEORGHE. din oom. 
Pietroasa, județul Bihor.

ZILNIC MARI CÎȘTIGURI LA •

LOZ PLIC
o Autoturisme „Dacia 1300", 

„Skoda 105 L" și „Skoda 120 L" 
• Numeroase cîștiguri în bani 
de 20 000, 10.000, 5.000 lei etc. 
NUMAI CINE JOACA POATE 
CÎȘT1GA 1

Pe poligoanele Tunari, Herăs
trău și în sala Dinamo din Bucu
rești s-au încheiat întrecerile 
„Cupei primăverii" la arme cu 
glonț, talere, arme cu aer com
primat și la tir cu arcul. în 
general, rezultatele nu s-au ridi
cat la nivelul așteptărilor deși cu 
excepția trăgătorilor din lotul o- 
limpic, au fost prezenți pe stan
duri toți bunii noștri țintași.

Rezultate tehnice, pistol liber, 
seniori : 1. M. Vieru (Olimpia) 
542 p, 2. L. Giușcă (Dinamo) 542 
p ; juniori i : 1. L. Ionașcu 
(I.E.F.S.) 532 p ; pușcă standard 
60 f.c., juniori I : 1. M. Dumitru 
(Politehnica Cluj-Napoca) 593 p; 
junioare II : 1. Gabriela Andor 
(Crișul) 583 p ; pistol viteză, se
niori : 1. G. Marin (Dinamo) 591 
p ; juniori : 1. G. Cristache (Di
namo) 584 p ; pușcă liberă 3 X 40 
f seniori: 1. I. Olărăscu (I.E.F.S.) 
1150 p, 2. N. Rotaru (I.E.F.S.) 
1150 p ; pistol 10 m, seniori ; 1. 
M. Bujdei (Steaua) 385 p ; ju
niori I : 1. ș. Biolan (C.T. Ale
xandria) 375 p ; juniori II : 1.
S. Bleje (U.T.A.) 361 p, 2. C.
Ardeleanu (U.T.A.) 360 p ; ju
nioare II: 1. Nicullna Matei (Con
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AL. ENCEANU, ÎNVINGĂ
IN „CUPA F.R.M." LA

Etapa a 2-a a „Cupei F.RJII." 
La motocros, găzduită aumimcâ^ț 
de orașul Vălenii de Munte, a 
avut loc în condiții complet ne
favorabile, ploaia transformând 
traseul într-o... pastă de noroi.

Aceste condiții, extrem de gre
le, au supus concurenții și mi
cile lor mașini La un serios exa
men, cîștigat la clasa seniorilor 
de tînărul brașovean Alexandru 
Enceanu. în vervă deosebită. în
vingătorul a imprimat cursei un 
ritm rapid, conducând, cu moto
rul turat ca și cînd concura pe 
uscat. El a avut cel mai puter
nic adversar în coechipierul său, 
Ion Plugaru, amîndoi detasîn- 
du-se categoric. Dintre ceilalți 
motocrosiști consacrați, M. Banu 
a arătat o ușoară revenire de 
formă, Pau] Filipescu și Aurel 
Ionescu au acționat cu o pru
dență exagerată, iar Eduard 
Laub, component de bază al lo
tului republican, a evoluat sur
prinzător de slab, pilotând moto
cicleta ca un începător în punc
tele dificile ale traseului.

La tineret, disputa pentru în
tâietate dintre C. Vlad, Fr. Fo- 
dor, P. Titilencu, V. Petre, I. 
Mărgărit și C. Gyurka s-a în
cheiat, de data aceasta, cu vic
toria ultimului. Și încă o remar
că : H. Pascu, în primul an la 
această categorie, progresează de 
la un concurs La altul. Cît pri
vește confruntările juniorilor mici
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„CUPA F. R. CICLISM" - O C
Duminică, la amiază, la km. 7, 

pe șoseaua București — Alexan
dria a fost înregistrată sosirea a- 
lergătorilor în ultima etapă, a 
4-a a „Cupei F.R. Ciclism", pen
tru juniori, o competiție a cicliș
tilor tineri, dar onorată și de 
seniori, hotârîți să-și completeze 
pregătirile în vederea apropiate
lor dispute internaționale care le 
stau în față.

Trofeele oferite cîștigătorilor de 
către federația de resort au re
venit, surpriză plăcută, unor 
concurenți din provincie : I.
Schneider (Voința Arad) — la 
juniori mici și Gh. Vasiliu (Hi
drotehnica Constanța) — la ju
niori mari.

Dar, să relatăm cîteva aspecte 
din desfășurarea ultimelor două 
etape. Contratimpul individual 
(etapa a 2-a), disputat sîmbătă 
pe șos. București — Oltenița. a 
ținut arbitrii în alertă aproxima
tiv 4 ore Cam atît a durat star
tul și sosirile celor peste 200 de 
cicliști... A cîștigat R. Moldovan 
— C.S.M. Cluj-Napoca — 29:53 pe

de ceea ce reprezintă astăzi 
exigența internațională. între 
primele două clasate după 10 
etape — Dinamo și Steaua — 
si ultimele două din clasamen
tul Diviziei A — „U" Craiova 
și „U" București există un de
calai valoric de trei categorii... 
Situația pune în discuție nu 
necesitatea sporirii numărului 
divizionarelor A. așa cum sus
țin unii tehnicieni, ci oportu
nitatea reducerii numărului lor. 
Pentru că. ne întrebăm, cui au 
folosit meciurile Dinamo — 
„U* Craiova si Steaua — „U“ 
București ? Handbalului în nici 
un caz I

Se poate face observația că 
returul este abia la început $1 
că unele echipe nu s-au .. aco
modat încă. Știm, s-a m^i spus 
asta. După cum pe la miilo- 
cul returului s-a mai invocat.. 
oboseala echipelor ’

DIVIZIA A (m) 

CLASAMENT
1. DINAMO BUC.
2. Steaua
3. H.C Minaur
4. Poll. Tin.
5. Șt’ința Bc
6. C.S.M. Borz.
7. „U- Cluj Nap.
8. Gloria Arad
9. „U“ Cra'ovo

10. „U* Bucu’esti

io 8 0 2 209-151 16
10 7 1 2 201-160 15
10 7 0 3 206-181 14
10 6 2 2 195-168 14
10 6 0 4 207-201 12
10 4 0 6 186-202 8
10 3 2 5 189-201 8
10 3 2 5 173-185 8
10 2 1 7 169-223 5
10 0 0 10 152-215 0
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CAMPIONATE ® COMPETIȚII
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SĂRITURI

I Intre vestiar 
și GAZON

160 p, 3.
353 p ; 
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În modemul bazin acoperit din 
Sibiu, campioaiatele naționale de 
sărituri pentru seniori s-au des
fășurat intr-o organizare remar
cabilă, asigurată de federația de 
specialitate, cu sprijinul foruri
lor sportive locale. Ca notă ge
nerală vom sublinia faptul câ 
dominanta întrecerilor a consti- 
tuit-o asaltul dat de majoritatea 
concurenților la săriturile cu coe
ficient de dificultate ridicat, ceea 
ce oglindește tendința antrenori
lor de a-și adapta elevii cerințe
lor competițiilor internaționale.

Referitor la dispute vom nota 
că la fete lupta a fost echilibra
tă, atît la platformă, dt și la 
trambulina de 3 metri. La plat
formă, de pildă, după cele 10 să
rituri de calificare, în finală, pri
mele șase clasate erau departa
jate de numai 10 puncte. Apoi, 
trierea a fost mai severă și a dat 
cîștig de cauză Elenei Cîrstică 
(antrenoare Melania Treistaru), 
care nu a comis greșeli prea 
grave la salturile dificile, așa 
cum a făcut Felicia Cîrstea, prin
cipala ei rivală. Georgiana Săcă- 
leanu, campioana de anul tre
cut, a concurat la un nivel me
diocru. La trambulină disputa a 
fost la fel de strînsă, ocupantele 
primelor două locuri fiind stabilite 
de-abia după ultimele sărituri. A 
câștigat Magdalena Toth (antre
noare Viorica Kellemen).

La trambulină băieți, multiplul 
campion Vasile Nedelcu (antre
nor P. Decuseară) a continuat 
seria succeselor fără a-și vedea 
in nici un moment periclitată 
victoria. La platformă, în absen
ța lui Al. Bagiu (accidentat), M. 
Kaiss (antrenor D. Popoaie) și-a 
adjudecat primul său titlu la se
niori.

Clasamente. Platformă (f); 1. 
ELENA CÎRSTICĂ (Progresul) 
461,95 p; 2. Felicia Cîrstea (Lie. 
2 Buc.) 441 p; 3. Georgiana Să- 
căleanu (Progresul Buc.) 426,15 p; 
4. Luiza Nicolaescu (Progresul 
Buc.) 425,45 p; 5. Carmen Bădes- 
cu (Progresul Buc.) 424 p; tram
bulină 3 m (b): 1. V. NEDELCU 
(Progresul Buc.) 698,30 p; 2. M. 
Kaiss (C.S.Ș. Sibiu) 661,55 p; 3. 
D. Nedelcu (Progresul Buc.) 
633,50 p; 4. D. Oprean (C.S.Ș. Si
biu) 624,57 p;

Trambulină 10 m (m) : 1. MA
THIAS KAISS (C.S. Șc. Sibiu) 
593,87 p, 2. Cornel Pop (Progresul) 
București) 544,15 p, 3. Dan Oprean 
(C.S. Șc. Sibiu) 525,47 p ; tram
bulină 3 m (f) : 1. MAGDALE
NA TOTH (Crișul Oraoea) 544.52 
p, 2. Ruxandra Hociotâ (C.S. Șc. 
Sibiu) 540,32 p. 3. Georgiana Să- 
căleanu (Progresul București) 
512,45 p.
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DIVIZIA A LA BASCHET (F)
După jocurile penultimei etape, 

clasamentul Diviziei A la baschet 
feminin se prezintă astfel :
1. Crișul 42 36 6 3346-2549 78
2. Voința Buc. 42 30 12 2964-2708 72
3. Univ. Timiș. 42 29 13 3494-3173 71
4. Polit. Buc. 42 23 14 3308-2780 70
5. Rapid 42 27 15 3007-2679 69
6. Mobila 42 24 18 3229-3145 66
7. „U" Ci.-Non. 42 22 20 3476-3187 64
8. Voința Bv. 42 19 23 3061-3056 61
9. .Olimpia 42 16 26 2619-2742 58

10. Progresul 42 14 26 2749-2956 56
11. C.S.Ș. PI. 42 5 37 2605-3677 47
12. P.T.T 42 2 40 2382-3568 44

Ultima etapă a returului are loc
miercuri și joi.

• Pentru turneele finale ale 
Diviziei școlare șl de juniori, care 
se vor desfășura la Brăila, Intre 
28 aprilie șl 2 mal (ta ziua de 27 
aprilie vor ti trecute normele de 
control), s-au calificat echipele : 
masculin : Lie. ..Bolyai", C.S.Ș. 
Brașovla, C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, C.S.Ș. Satu Mare, Llc. 2 
București, C.S.Ș. Steaua, C.S.Ș. 
Brăila, Dlnamo București ; femi
nin : C.S.Ș. Satu Mare, C.S.Ș. 
Gheorghieni, Lie. 1 Oradea, 
C.S.Ș. 2 București, C.S.Ș. Ploiești, 
C.S.Ș. Brașovla, C.S.B. București.

ȘASE RECORDURI NAȚIONALE DE JUNIORI 
LA HALTERE
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• Balanța parti
dei de Ia Tîrgoviște 
a stat o bună bu
cată de timp în 
cumpănă. Pînă la 
urmă, înclinarea ei 
a fost decisă de 
randamentul liniilor 
de mijloc. Și ran
damentul trio-ului 
Tătaru — Furnică 
— Kallo a fost NET 
SUPERIOR celui al
cătuit din mult 
prea lăudații noștri 
internaționali Du
mitru — Stoica — 
Iordănescu. Abia 
după înlocuirea lui 
Dumitru și a lui 
Iordănescu. Steaua 
a «urcat- în joc, 
luptând cu ardoare 
(cu excepția lui C. 
Zamfir) pentru a 
marca, pentru a-și 
disputa pînă în fi
nal șansele. N-a re
ușit dedt un gol, 
dar a fost aproape 
și de al doliea. • 
Nicolae Proca a 
gînoit foarte bine 
meciul cu Steaua. 
Acordind lui Pitaru 
Si Alexandru roluri 
oarecum diferite fa
ță de ceea ce joacă 
el «acasă-, mulțj 
și-au spus că echi
pa gazdă se va a- 
păra ! Ei bine, sur
priza a venit toc
mai de la cei doi 
fundași, exemple 
tipice pentru felul 
în care jucătorii 
trebuie să partici
pe, cu același ran
dament, la ambele 
faze ale jocului. 
Pitaru și Alexandru 
au fost „pioni- ai 
celor două faze de 
gol. ei ratând și câ
teva bune ccazii... 
• A.S.A. începe

să-și refacă treptat 
„11 “-le cu care, nu 
cu mult timp în 
urmă. candida la 
un loc pe podium. 
Fanici, Bozeșan si 
Biro I sînt azi nu
me care pot asigu
ra o reală ascensi
une valorică a echi
pei lui Bone, aces
ta negăsind încă 
un portar pe mă
sura lui Solyom si 
mai ales un con
ducător de joc de 
talia lui Naghi, în 
prezent, la 37 de 
ani, încă jucător 
activ la Gaz metan 
Medias. • După 
meciul de la Tg. 
Mureș, Viorcl Ma
te ian u era, firesc, 
afectat de înfrân
gere. în același 
timp. însă, avea $1 
satisfacția locului 
frumos la care și-a 
adus contribuția și 
echipa pe care o 
antrenează împreu
nă cu Traian Ivă- 
nescu. Intr-adevăr, 
la scorul oe 2—2, 
F.C. Baia Mare n-a 
apărat, cum fac al
ții. rezultatul cu 
orice mijloace. Deși 
putea s-o facă, a 
Jucat în continuare 
deschis, ofensiv. A 
jucat tot timpul fot
bal— • Duminică. 
Bolăni a jucat ex
celent ca fundaș 
central la marcaj. 
Se pare că este pos
tul care-i valorifică 
cei mai bine cali
tățile de apărător 
(in primul rînd) și 
care îl permite să 
se manifeste, epi
sodic, șl ca un a- 
tacar.t eficace. •

Politehnica Iași a 
venit la Satu Mare 
cu 14 jucători. Mal 
mult de jumătate 
de echipă a rămas 
acasă : Cioclrlan
(operat de menise), 
Ursu (în convales
cență). Dănilă, Mu- 
reșan. Nepotu, Cos- 
tea, toți bolnavi. 
Așa a ajuns Romi- 
lă li fundaș cen
tral, iar Politehnica 
lași la o medie de 
vîrstă de 22 de ani 
(cu toate că Romi- 
Iă II și Simionaș 
au cite 28 de ani). 
Ieșenii au învins 
însă toate obstaco
lele. E adevărat, cu 
un pic de șansă, 
dar secretul succe
sului de la Satu 
Mare îl constituie 
dăruirea, abnegația 
și cunoașterea ar
mei contraatacului. 
• în timp ce echi
pa sa trece prin mo
mente grele, Sma- 
randache își pierde 
tot mai mult timp 
prin locuri pe care 
fotbalul, viața spor
tivă nu le acceptă. 
Cu un plus de 7 kg 
$1 cu o mentalitate 
de neînțeles, el es
te pe cale să se 
autoelimine defini
tiv din fotbal. • 
Abătut, dar nu mai 
înainte de a-și fi fe
licitat adversarii, 
Gheorghe St ai cu s-a 
dus după meci a- 
casă să singur,
să mediteze la 
„bucuriile- — una 
mai amară ca al
ta — care s-au 
abătut în ulti
ma vreme asu
pra Iul... A încer
cat să dea drumul

la televizorul său 
nou-nouț, oar aces
ta n-a mal funcțio
nat. „Un necaz nu 
vine niciodată sin
gur* — spune o 
vorbă din bătrînj.
• Trei importante
absente, la începe
rea jocului Jiul — 
U.T.A. : Mulțescu
— în echipa gazde
lor — Domide și 
Coraș în aceea a 
oaspeților. Primul 
acuza dureri în 
urma unei mai ve
chi accidentări. La 
pauză avea însă să 
intre și să decidă 
în mare măsură 
victoria alb-negri
lor. Pe ceilalți doi. 
antrenorul Ion Io
nescu nu i-a intro
dus în formația 
inițială, ținino cont 
de starea terenului. 
Coraș avea să intre 
și el, aupă pauză, 
dar n-a adus, în 
unsprezecele ară
dean aportul lui 
Mulțeșcu. Intrări si 
Intrări... • în „se
ceta- de fundași 
stingă, o candidatu
ră ce merită lua
tă în seamă pentru 
unul dintre loturi : 
P. Grfgorc. plin de 
ambiție, dar și cu 
reușite în misiunea 
sa pe frontul sting 
al apărării Jiului.
• Dumitrache, ab
sent de la meciul 
coechipierilor săi 
(de ce 7). ar tre
bui să vacă în 
sancțiunea dată de 
Jiul un mare (și 
ultim) semnal de a- 
larmă. Nu să facă 
pe supăratul ca... 
văcarul pe sat. •

N-am înțeles deloc 
duminică gestul’ ne
controlat al funda
șului centrai buzo- 
ian Nicolae — nota 
bene, și căpitan de 
echipă — din mi
nutul 70. După ce 
l-a obstrucționat vi
zibil pe luga, l-a 
călcat cu crampoa
nele pe timișorean, 
deși avea posibili
tatea să-l ferească. 
Accidentat. „noua- 
rul*‘ studenților a 
trebuit să fie înlo
cuit. în ultimul 
timp. Nicolae a fost 
lăudat. S-a spus 
mereu : „iată un a- 
devărat talent* Ia
tă însă, că uin pă
cate buzoianul nu 
vrea să confirme si 
prin fair-play recu
noscut ele-i calități. 
• înainte de me
ciul de la Buzău, 
antrenorul Angelo 
Niculescu se confe
sa : „Ne-a venit 
ziua... decontului*. 
Minutul 91... Alb- 
violeții se îmbrăți
șează, Angelo Nicu
lescu îi sărută pe 
fiecare. părintește. 
A început cu înal
tul Bathori și a 
terminat cu micu
țul Petrescu. Fața 
antrenorului bătut 
de valurile fotbalu
lui iradia de lumi
nă. Visul tesut în

prin muncă. Se zi
ce că timișorenii 
au primit-o luni pe 
„Poli* cu garoafe.

iarnă. la Poiana
Mărului, s-a reali-
zat : trei puncte a-
duse de afară —
unul de la Bacău,
două de la Buzău.
Salvarea a venit
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După ce au fost desemnați cam
pion d de haltere ia copii și ju
niori mici, ultimele întreceri de 
la Constanța au fost marcate de 
evoluția juniorilor mari (pînă la 
20 ani).

Disputele s-au soldat cu unele 
rezultate bune, îndeosebi primii 
clasați avinci o comportare re
marcabilă. Cu prilejul competi
ției au fost stabilite 6 recorduri 
naționale, de către juniorii Eu
gen Chivu (A.S.A. Tg. Mureș), 
Vasile Roșu și Ștefan Vasile 
(ambii de la Chim pex Constan
ța). Campionatele au constituit 
un bun prilej de selecție in ve
derea „Cupei Dunării* la juni
ori, programată tot la Constanța, 
la începutul lunii viitoare. In 
general, am remarcat buna pre
gătire a tinerilor halterofili de 
la Chimpex Constanța (antrenor 
L. Ionescu), care au cucerit 8 
titluri la total (5 la juniori mari).

REZULTATE TEHNICE : categ. 
muscă (52 kg): 1. s. Mobin
Chimpex Constanța) 220 kg ; 
categ. cocoș (56 kg) ; 1. I.
Bălaș (Steaua) 225 kg, 2. V. 
docioran (Olimpia Buc.) 205 
kg ; categ. pană (60 kg) : 1.
Vasile Roșu (Chimpex) 242,5 kg, 
115 kg ia smuls — record (v.r. 
112,5 kg), 2. Gh. Bening (C.S.M. 
Sibiu) 222,5 kg ; categ. ușoară

(67,5 kg): L E. Chivu (A.S.A. 
Tg. Mureș) 282,5 kg — record 
(v.r. 280 kg) — 130 kg Ia smuls
— record (v.r. 127,5 kg), 2. Gh. 
Dinu (Dinamo) 260 kg ; categ. 
semimijlocie (75 kg) : L T. Kis- 
kalo (C.S.M. Cluj-Napoca) 290 kg, 
2. C. Dinu (Chimpex) 282 kg, 3. 
C. Antal (Clujeana) 275 kg; categ. 
mijlocie (82,5 kg) : 1. C. Dabija 
(Chimpex) 282,5 kg, 2. I. Turc 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 275 kg, 3. 
V. Tocad (Olimpia Buc.) 270 kg ; 
categ. semigrea (90 kg) 1. L. 
Mihai (Chimpex) 280 kg, 2. G. 
Morozan (AS.A. Tg. Mureș) 277,5 
kg, 3. T. Arnold (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 267,5 kg ; categ. grea- 
ușoară (100 kg) î L V. Ștefan 
(Chimpex) 310 kg — record (v.r. 
305 kg) — 142,5 kg la smuls — 
record (v.r. 140 kg), 170 kg la 
aruncat — la a patra încercare
— record (v.r. 167,5 kg) ; categ. 
grea (110 kg) : L V. Bl aga 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 295 kg, 2. 
T. Popa (Steaua) 290 kg, 3. Gh. 
Treistaru (Urbis Buc.) 260 kg.

CAMPIONII LA CULTURISM — 
categoria pînă ia 1,65 m — FI. 
Roșie (Lie. mecanic Alba Iulia); 
categ. pînă la 1,72 m — P. Ciorbă 
(Unirea Iași) ; categ. peste 1,72 
m — M. Popescu (Rapid Bucu
rești).

Ion OCHSENFELD
TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI DE JUNIOARE LA VOLEI
In Sala sporturilor din Vaslui 

a Început turneul final al Divi
ziei naționale de junioare la vo
lei. Cele 8 formații participante 
au fost Împărțite In două serii, 
urmlnd ca Învingătoarele seriilor 
să-șl dispute joi titlul de cam
pioană în ediția 1978—1979.

Jocurile primei zile nu s-au 
ridicat, cu o singură excepție, 
la cota valorică așteptată. Ex
cepția a făcut-o partida C.S.Ș. 1 
București — L.E.F.S. Hm. vîlcea 
(seria I), dealtfel „capul de afiș" 
al primei zile. Jocul a durat mal 
mult de două ore, vilcencele 
conducted cu 2—0 (15—12. 15—13) 
șl cu 14—12 în setul 3, dar ra

tted clteva situații de med ! Cu 
o voință exemplară, bucureșten- 
cele au ctștigat setul cu 16—14, 
apoi pe celelalte două cu aoelași 
scor : 15—5, 15—5 șl, ded, medul 
cu 3—2. O remarcă specială pen
tru Ioana Liteanu (L.E.F.S.) Cele
lalte rezultate : .Tricolorul"
Ploiești — C.S.Ș. Tlrnăveni 3—0 
(seria I), C.S.Ș. Constanta — Llc. 
N. Titulescu Craiova 3—0, Peni
cilina Iași — C.S.Ș. Brașov 3—0 
(seria a n-a) (Miluță MOGA, 
ooresp.).
• Ieri, !n sala Floreasca, in 

med international amical: Steaua 
S.K.A. Chlșlnău 1—3 714, —13, 
—15, —11).

DIATOM CÎȘTIGĂ „PREMIUL DE APRILIE"

I DIVIZIA C —ETAPA A 20-a
IA Schimb d« tocuri Intre echipele 

tocșânene In fruntea teri ei a lll-a, 
Dinamo pe post do lider * Flacâra

I Moreni Imrinsâ la Pitești a T.M.B. 
continuă sâ conducă (eu 2 p) In
seria „bucureșteanâ" • Douâ scoruri 
de 7-0 : la Cărei și la Fâgăraș A

I Fruntașa seriei a XII-a, Viitorul
Gheorgheni, eiștigă în deplasare * 
Meciul de la Sibiu amînat din 
cauza... lapoviței.

SERIA I
Dorna Vatra Domei — C.S. Boto

șani 1—1 (0-1), A.SA. Cîmpulvng
Moldovenesc — Zimbrul Suceava 2—1 
(1-0), Nicolina lași — Fores ta Făl
ticeni 1-0 (0-0), Laminorul Roman — 
C.F.R. Pașcani 1—1 (0-1), Metalul
Botoșani — Danubiana Roman 1-0 
(0—0), Șiretul Bucecea — Avîntul 
Frasin 1—0 (0-0), Cristalul Dorohol — 
TEPRO lași 1—1 (0—1), Unirea Sâvenl 
— Metalul Rădăuți 0—3 — Unirea fiind 
exclusă din campionat.

Pe primele tocuri în clasament, 
după etapa a 20-a : 1. C.S. BOTO
ȘANI 29 p (47—7), 2. C.F.R. Pașcani 
27 p (33-22), 3. Cristalul Dorohol 
24 p (43-28), 4. A.S.A. Cîmpulung 
24 p (36-23)... pe ultimele s 13. 
Metalul Botoșani 16 p (524—27), 14. 
Șiretul Bucecea 18 p (21—30), 15.
TEPRO lași 11 p (16-32).

SERIA A n-a
Letea Bacău — Bradul Roznov 4-0 

(2-0), Cetatea Tg. Neamț — Rulmen- 
, tul Bîrtod 1-0 (1-0), DEMAR Mără- 
L șești — C.S.M. Borzești 3—1 (2—1),
| Energia Gh. Gheorghiu-DeJ — Con

structorul Vaslui 2-0 (1—0), Petrolul 
, Moineștî — Oituz Tg. Ocna 3-0 - 
I neprezentare, Aripile Bacău — Hușana

Huși 2—2 (1-1), Minerul Comănești
— Cimentul Bicaz 3-0 0—0), I.M.

i Piatra Neamț - Partizanul Bacău 
2-1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. LETEA BACAU 
32 p (44—11), 2. Energia Gh. Gheor- 

. ghiu-Def 31 o (36—10), 3. Partizanul 
! Bacău 26 p (34—21) ...pe ultimele : 
| 15. Cetatea Tg. Neamț 14 p (17—31),

16. Oituz Tg. Ocna 5 p (12—49).
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IINICE : 
Bănică) 
. Hrib.
ursa a

II-a : 1. Rubldlu (D. Toduță)
rec. 1:35,9, 2. Fanon. Simplu 4, 
ordinea 9, event 18. Cursa a ni-a:
1. Reforma (C. Doicllă) rec.
1:35.6. 2. Samara, 3. Retuș. Sim
plu 2,50 ordinea 10 event 15, 
ordinea triplă 734. Cursa a 
IV-a : 1. Frecvent (N. Gheor-
ghe) rec. 1:36,9, 2. Selenar. Sim
plu 4, ordinea 6, event 20, triplu 
dștigător 133. Cursa a V-a : 1. 
Cornel (G. Ciobanu) rec. 1:31.3,
2. Tabora. 3. Ozoraș. Simplu 5,
ordinea 21, event 20, ordinea tri
plă 349. Cursa a Vl-a : 1. Orga
nist (M. Iorga) rec. 1:33,3. 2.
Turban. Simplu 6. ordinea 18, 
event 13. triplu dștigător 278.

Cursa a VII-a: 1. Bastia (S. Ona- 
che) rec. 1:34,1, 2. Hederic, 3.
Santal. Simplu 5, ordinea 25, e- 
vent 34, orainea triplă 421. Cursa 
a vm-a : 1. Diatom (G. Popes
cu) rec. 1 -28.4. 2. Marțian. 3.
Balerin. Simplu 10, ordinea 107, 
event 103. triplu câștigător 1837, 
ordinea triplă 315. Cursa a IX-a: 
1. Epilog (A. Brailovschi) rec. 
1:29,1, 2. Rivan. 8. Sacou. Simplu 
10, ordinea 24. event 495. crdlnea 
triplă 145. Cursa a X-a : 1. Ole- 
na (V. Moise) rec. 1:33.7. î. He
bron Simplu 2. ordinea 15, e- 
vent 20.

I SERIA A lll-a
Carpați Nehoîu — Unirea IDSMSA 

Focșani 1—0 (0-0), Prahova Ploiești — 
I Petrolul Berea 3—0 (0-0), Petrolul

Băicoi - Olimpia Rm. Sărat 4—1 
(2-0), Oțelul Galați - Metaîosport

I Galați 1-0 (1-0), C.S.U. Galați -
Ancora Galoț: 2—0 (2—0), Avîntul Ur- 
ziceni — Petrolistul Boldești 2-0 
(1—0), Dinamo CPL Focșani — Chimia I Buzău 2—0 (2—0), Foresta Gugești —
Luceafărul Adj ud 1-0 (1—0).

Gh. AlEXANDRESCU

EXCURSII... EXCURSII... EXCURSII...
Cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai. întreprinderea de turism 

hoteluri șl restaurante București organizează un bogat program 
de excursii
• Monumente de artă feudală din Moldova.
• Zona Porților de Fier ale Dunării
• Ansamblul sculptural realizat de C. Brăncușl la Tg. Jiu.
• Construcțiile din Maramureș și Oaș.
• Realizări sodal-culturale cor.temporane.
Aceste obiective turistice, ca și numeroase altele vor fi întil- 

nite și vizitate tn timpul excursiilor pregătite pentru dv.
Informații și Înscrieri la filialele de turism din Bd. Republicii 

nr. 68, Str. Mendeleev nr. 14, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 
35 și Calea Grivlței nr. HO.
• Vă așteaptă, de asemenea, litoralul însorit al Mării Negre.

| • ACTUALITĂȚI •

Ie MÎINE SE VA DISPUTA LA 
ZAPOROJIE partida retur dintre 
selecționatele de juniori ale 
ROMÂNIEI și UNIUNII SOVIE- 

ITICE din cadrul preliminariiloc 
Turneului U.E.F.A. Lotul nostru 
de juniori a plecat, ieri, spre 
Zaporojie. Au făcut deplasarea 

I următorii Jucători : Nițu și Pa
vel — portari : Ivana, Mărgi
nean. Pop, Iovan. Rednic și Lă
cătuș — fundași ; Ilie, Geolgău. 

IT. Nicolae, Suciu și Costescu — 
mijlocași ; D. Zamfir, Turcu și 
Ral ea — atacanți.
• ECHIPA BRAZILIANA SAINT 

IB ENT A din Sao Paolo, care în
treprinde un turneu în Europa, 
va evolua. în perioada 15—20 a- 
prilie. și în țara noastră în corn- 

Ipania a două formații încă ne
desemnate.

• MECIUL SPORTUL STUDEN
ȚESC — STEAUA se dispută 

Imîine pe Stadionul Republicii, 
de la ora 16.30. Biletele s-au 
pus în vînzare la casele obiș
nuite.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
FOCȘANI 32 p (45-9), 2. Unirea 
Focșani 32 p (42-8), 3. Prahova 
Ptotoști 28 p (52—15), 4. C.S.U. Ga
lați 28 p (33-13) ...pe ultimele : 14. 
Petrolul Berea 12 p (27—45), 15.
Luceafărul Adjud 12 p (13-48), 16. 
Metaîosport Galați 11 p (15—47).

SERIA A rV-a
Granitul Babadag — Cimentul Med

gidia 1—i (0-0), Arrubium Mădn —
Unirea Tricolor Brăila U-2 (0-1),
Unirea Eforie - Chimpex Constanța 
3-1 (1-0), Victoria Țăndârei — E-
lectrica Constanța 4—2 (1—1), Dacic 
Unirea Brăila — Șoimii Cernavodă 
1-0 (0—0), Voința Constanța — Pes
cărușul Tu! cea 4—2 (2—2), I.M.U.
Medgidia - Azotul Slobozia 2-2 
(1—1), Marina Mangalia — Tractorul 
Vizlru 2-1 (0-1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA TRI
COLOR BRĂILA 29 p (44—19), 2.
Cimentul Medgidia 29 p (33-14), 3. 
Azotul Slobozia 26 p (51—26) ... pe 
ultimele : 15. Tractorul Vizlru 11 p 
(22—51), 16. Arrubium Macin 8 p 
(19-64). z

SERIA A V-a
Voința București — T.M. București

1— 1 (0—0), Sirena București — Aba
torul București 1—1 (1-0)» Viscoza 
București — I.C.S.I.M. București 0-0, 
Mecanica fină București — Autome- 
canica București 5-0 (3-0), Flacăra 
roșie București — Luceafărul '| Bucu
rești 0-0, Tehnometal București — 
Victoria Lehliu 2-0 (1—0), Electronica 
București — Petrolul Bolintin 4—0 
(1—0), Celuloza Câlârcși — Automa
tica București 1—2 (1—1), Luceafărul 
I București — Unirea Tricolor Bucu
rești 0-3 — Luceafărul s-a retras din 
campionat.

Pe primele locuri : 1. T.M.B. 34 p 
(46-18), 2. Mecanica fină 32 p (37— 
14), 3. Unirea Tricolor 30 p (35-17), 
4. Automatica 30 p (34—19) ... pe 
ultimele : 16—17. Victoria Lehliu 10 p 
(15—50), Luceafărul II 10 p (19—54).

SERIA A Vl-a
Constructorul Pitești — Flacăra Au- 

tomecanica Moreni 2—1 (1—0), Recolta 
Stoicânești — Progresul Pucioasa 1-0 
(0-0), Răsăritul Caracal — I.O.B. 
Balș 1-0 (1-0), Chimia Găeștl 
Cimentul Fienl 3-0, neprezentare, Pe
trolul Videle — Dacia Pitești 1—2 
(1—2), ROVA Roșiori — Dinamo Ale
xandria 2—0 (0-0), Progresul Corabia
— Electronistul Curtea de Argeș — 
0-0, Cetatea Tr. Măgurele — Metalul 
Mija 1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. FLACĂRA 
MORENI 33 p (48-11), 2. ROVA 
Roșiori 25 p (30—16), 3. Progresul 
Pucioasa 23 p (33-24)... oe ultimele:
14. Petrolul Videle 15 p (22-32), 15. 
Electronistul Curtea de Argeș 15 p 
(18—31). 16. Cetatea Tr. Măgurele 
14 p (24—34).

SERIA A Vil-a
Pandurii lg. Bu — Mineral Vulcan 

6-0 (4—O, Unirea Drăgâșanl —
Diema Orșova 2—0 (1-0), Progresul 
Bâilești - Ch*mistui Rm. Vîlcea 5—1 
(2-0). Gloria D robe ta Tr. Sev. — 
C.F.R. Craiova 3-1 (1—1), Construc
torul Craiova - Constructorul Tg. Jiu
2— C (2-0). Minerul Motra — Lotru 
Brezoi 4-0 (1-0), Forestierul Băbeni
— Minerul Lupeni 1—0 (0—0), Metalul 
Rovinari - Metalurgistul Sadu 1—2 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. PANDURII 
TG. JIU 31 p (64-19), 2. C.F.R. 
Cratovo 27 p (35-20), 3. Minerul 
Luoeni 25 p (41-20)... pe ultimele:
15. Forestierul Băbeni 16 p (20—47),
16. Constructorul Tg. Jiu 15 p 
(24-35).

SERIA A Vil! a
Vulturii Textiio Lugoj — Știința Pe

troșani 3-0 (2—0), C.F.R. Simerio — 
Metalul Bocșa 2—0 (1-0), Unirea

Tomnatic - Gloria Reșița 1-0 (0-0), 
Laminorul Nâdraa — Minerul Oravița 
1-0 (1-0), C.I.L. Blaj - Metalul Ho- 
nedoara 2-0 (1-0), Minerul Ghela»
— Unirea Alba *ulic 1—2 (0—1), Me
talul Oțelu Roșu — Unirea Sînnicolau 
1—1 (1—0), Electromotor Timișoara —
ICRAL Timișoara 2—1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. VULTURII 
LUGOJ 27 p (38—17), 2. Unirea Sin- 
ftiodau 25 p (29-20), 3. Unirea Alba 
lulo 23 p (27-17), 4. Laminorul Nă
drag 23 p (33—27).,, pe ultimele : 15. 
Metalul Hunedoara 16 p (16—34), 16. 
C.I.L. Blai 15 p (16-31).

SERIA A IX-a
Strungul Arad - Minerul Suncuiuș 

6—0 (4-0), Victoria Ineu — C.F.R. 
Constructorul Arad 1—2 (0—1), Oțelul 
Or. dr. Petra Groza — C.M. Cluj-Na- 
poca 1—1 (1-0), Rapid Arad - Tri
colorul Beiuș 1—1 (0-0), Metalul
Alud - Unirea Dej 3-2 (1—1), Voința 
Oradea — Bihoreana Marghita 2—0 
(1—0), Tehnofrig Cluj-Napoca — 
Recolta Salonta 1—3 (1—2). Sticle 
Arieșul Turda - Minerul Bihor 
1-0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. STRUNGUL 
ARAD 29 p (41-10), 2. Sticla Turda 
27 p (32—12), 3. Bihoreana Marghita 
26 p (33—13)... pe ultimele : 14. Teh
nofrig Cluj-Napoca 15 p (12—29), 15. 
Minerul Șunculuș 15 p (15—35), 16. 
Mineru’ Bihor 12 p (19—37).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare - CUPROM 

Baia Mare 3—0 (0-0), Lâpușul Tg. 
Lâpuș — Minerul Bâița 1-0 (0—0),
Armătura Zalău — Silvicultorul Maieru 
5-0 (2-0) Minerul Bâiuț - Minerul 
Boia Sprie 0—0, Minerul Rodna — 
Minerul llba—Seini 4-0 (2—0), Viito
rul Gloria Simleu — Bradul Vișeu 0—1 
(0-0), Oașul Negrești — Hebe Sîn- 
georz Băi 4—0 (1—0), Victoria Corei
— Rapid Jibou 7-0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL
SATU MARE 28 p (46-13), 2. Armă
tura Zalău 26 p (46—19), 3. Oașul 
Negrești 23 p (40—15), 4. Minerul 
Rodna 23 p (38—22)... pe ultimele : 
15. Rapid Jibou 16 p (23—40), 16.
Viitorul Șimleu 10 p (20—69).

SERIA A Xi-a
Automecanica Mediaș - Carpați 

Mîrșa 2—1 (2—1), Utilajul Făgăraș — 
Sticla Tîrnâveni 7-0 (4-0), Con
strucții Sibiu — I.P.A. Sibiu nu 
s-a jucat, terenul fiind desfundat, 
Oțelul Reghin — INTER Sibiu 2—1 
(1—1), Chimia Or. Victoria - Avîntul 
Reghin 1—0 (0—C), Foresta Bistrița — 
Metalul Copșa Mică 4—0 (0—0), Mu
reșul Luduș - IMIX Agnita 2-0 (0-0), 
Metalul Sighișoara n-a |ucat.

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MIRȘA 26 p (34-20), 2. Chimia Vic
toria 23 p (25-18), 3. Metalul Sighi- 
șoaro 22 p (27—13)... pe ultimele :
14. Metalul Copșa Mică 15 d (18—35),
15. I.P.A. Sibiu 12 p (15-24).

SERiA A Xll-a
Torpedo Zărnești — Viitorul Gheor

gheni 2—3 (1—1), C.S.U. Brașov — 
Minerul Bălan 6-0, Minerul Baraclt
— Progresul Odorhei 1—3 (0—1), Ca-
raimanul Bușteni - Avîntul Mîneciu 
4-0 (3-0), Metrom Brașov — Mo
bila—Măgura Codi ea 3—1 (1—1). Trac
torul Miercurea Ciuc — Carpați Bra
șov 2-1 (1—1), Izvorul Tg. Secuiesc
— Precizia Săceie 3—2 (1—0). I.R.A.
Ci m pi na — Carpați Sinaia 0—3, I.R.A. 
fiind exclusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. VIITORUL
GHEORGHENI 29 p (38-14), 2. Car- 
paț; Sinaia 28 p (32—13), 3. Progre
sul Odorhei 25 p (37—16), 4. Metrom 
Brașov 25 o (37—23)... pe ultimele : 
13. Mobila Codlea 16 p (23-23), 14. 
Precizia Săceie 16 d (17—21), 15.
Carpați Brașov 16 p (15—29).

Rezultatele ne-au Jost transmise de 
către corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.

arsen.su


VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN UNELE ȚĂRI DIN AFRICA

15—22 aprilie, la Bacirețti, C.E. de lupte 

CAMPIONUL MONDIAL Șl OLIMPIC, V. MACHA, 
ÎN FOUNIEA DELEGAȚIEI DIN CEHOSLOVACIA

CORESPONDENȚĂ DIN BRATISLAVA
Plecarea

(Urmare din pag. 1)

După ceremonia semnării Co
municatului Comun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de colonel Moammer El 
Geddafi, conducătorul marii re
voluții de la 1 septembrie 1969, 
și so|ia sa, Safia Farkash, s-au 
îndreptat spre aeroportul Be
nina.

insolită de molociclișli, co
loana oficială străbate străzile 
însorite ale orașului, port la 
Mediterana. Drapelele româ
nești și libiene, numeroase 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu decorează clădirile 
cu arhitectură specific arabă.

La intrarea în aeroport, unde 
slut arborate, de asemenea, 
drapelele de stat ale celor

Sosirea in
(Urmare din pag. 1)

La ieșirea din aeroport zeci 
de ansambluri de artiști popu
lari, cîntind și dansind, fac 
iluștrilor oaspeți români o pri
mire entuziastă.

Cei doi președinți iau apoi 
loc în mașinile oficiale. Cale 
de circa 12 km, mii și mii de 
cetăfeni fac înalților oaspeți o 
primire deosebit de călduroasă. 
Se flutură îngemănate drape
lele de stat ale României și 
Gabonului, se scandează 
„Ceaușescu — Bongo", lozinci 
consacrate prieteniei româno- 
gaboneze. Sint organizate ade
vărate manifestafii ale stimei 
și respectului față de România 
și președintele Nicolae 
Ceaușescu, ale prietcuici româ- 
no-gaboneze.

La reședința înalților oas
peți, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Omar Bongo, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Josephine 
Bongo se întrețin într-o am
bianță de caldă cordialitate și 
prietenie.

La scurt timp după sosirea 
in capitala gaboneză, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
FL. SEGÂRCEANU, 

ÎNVINS IN SEMIFINALE
Turneul internațional de tenis 

de la Roma s-a Încheiat cu vic
toria cunoscutului jucător fran
cez Christophe Roger Vasselin, 
care In finală a dispus cu 7—5, 
6—2 de suedezul Stefan Simons- 
son. Acesta din urmă învinsese. 
In semifinale, pe Florin Segăr- 
ceanu cu 6—2, 7—6.
• In prima zi a turneului in

ternațional de tenis de la Monte 
Carlo. Ilie Năstase l-a învins cu 
6—2, 6—3 pe Juan Glmenez.

SABRERUL I. POP, 
FINALIST LA HAMBURG

Concursul internațional de sa
bie de la Hamburg a fost cîștigat 
de scrimerul sovietic Vladimir 
Nazlimov, care l-a învins In 
meci de baraj pe compatriotul 
său Viktor Krovopuskov. Pe 
locurile următoare în turneul fi-

CAMPIONATUL
DE HOCHEI
(Urmare din vao- D

nescu 2. Molnar si Nibu. Arbi
tri : Al. Kalamar, R. Cristescu, 
M. Lupașcu. (T. SIRIOPOL — 
coresp.)

SC. MIERCUREA CIUC — 
UNIREA SF. GHEORGHE 12—4 
(4—0. 4—3, 4—1). Echipa gazdă, 
mult mai omogenă si mai bine 
pregătită, și-a dominat copios 
partenera de întrecere, care s-a 
străduit din răsputeri să limi
teze proporțiile scorului, ceea 
ce a reușit doar nentru putină 
vreme, spre finalul reprizei a 
doua. Au înscris ' Todor 3, 
Miklos 2. Peter 2, Barlalis 2, 
L Antal. Gabrieli si Peircs, 
respectiv Kedves 2. Ugron și 
Lucacs. A condus T Szabo, a- 
iutat de E. Mihoc si Z. Roth. (V. 
PAȘCANU — coresp.).

Astăzi, de la ora 17 au loc 
partidele etapei a 30-a opunînd 
aceleași formații.

din LIBIA
două țări, înalții oaspeți ro
mâni sint salutați de grupuri 
de cetățeni din Benghazi.

Cei doi conducători de stat 
răspund manifestărilor pline 
de simpatie ale populației.

Are loc ceremonia plecării 
inalților oaspeți.

La scara avionului, colonel 
Moammer EI Geddafi și doam
na Safia Farkash își iau un 
călduros rămas bun de la to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
de la tovarășa Elena Ceaușescu. 
Conducătorii celor două țări 
se îmbrățișează cordial.

Este un moment deosebit, 
semnificativ pentru bunele re
lații de prietenie dintre cei doi 
conducători de stat, dintre po
poarele român și libian.

La ora 11,45. aeronava pre
zidențială decolează, îndreptîn- 
du-se spre Gabon.

GABON
Elena Ceaușescu au făcut o vi
zită la primăria din localitate, 
unde a avut loc o impresio
nantă manifestație de stimă și 
prietenie la adresa președinte
lui român — înmînarea cheii 
orașului Libreville.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit 
luni după-amiază, la palatul
prezidențial „Renovation** din 
Libreville, cu președintele Re
publicii G aboneze, Omar Bongo, 

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Luni după-amiază, tovarășa 

Elena Ceaușescu a avut o in- 
tilnire, la palatul „Renovation", 
cu doamna Josephine Bongo.

★
Luni după-amiază, la Palatul 

prezidențial „Renovation" din 
Libreville, au început convor
birile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Ga- 
boneze, Omar Bongo.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, stimă și respect reciproc.

nai s-au clasat Nebald (Unga
ria), Kasukin (U.R.S.S.), Maltei 
(Italia) șl Ion Pop (România).
• Proba masculină de floretă 

pe echipe din cadrul concursului 
Internațional de scrimă de la Kiev 
a revenit selecționatei u.R.s.s., 
urmată de formațiile R.F.G., 
R.S.F.S.R., României, Franței șl 
Poloniei.

SUCCESE ALE POPICARILOR
La Budapesta, în turneul inter

național la care au luat parte 
tîneri ponțca-i din România, 
R.D.G. șl Ungaria. Junioara 
Elena Stan a cucerit primul loc 
la individual cu 839 p d (în două 
jocuri), iar împreună cu Ioana 
Dogaru a ocupat locul secund 
la perechi cu 811 p.d. Eva Che- 
țean și Ildiko Szasz s-au situat 
pe locul 3 la aceeași probă cu 
803 p.d. La băieți, juniorii noștri 
Alexandru Szekely șl Alexandru 
Naszodi au cucerit primul loc 
la perechi cu 1745 p d, Iar V. 
Ivan — St. Boariu locul 3 cu 
1656 p.d. La Individual, Al. Sze
kely — locul 2 cu 1772 p.d.

ATLETISM s Cursa de mara
ton desfășurată pe traseul Ma
rathon — Atena a fost cîștigată 
de alergătorul turc Veh Balli — 
42,195 km în 2h 28:04. « La Bar
celona, spaniolul Jose Marin a 
stabilit un nou record mondial 
de marș, pe 30 km (pistă) cu 
timpul de 2 h 08.

AUTO • Marele Premiu al 
S.U.A. (formula 1), desfășurat 
la Long Beach, a fost cîștigat 
de canadianul Gilles Villeneuve 
(pe „Ferrari") — 260 km in 
lh 50:40 (medie orară 142,180 
km), care trece în fruntea cla
samentului C.M., cu 20 p, înain
tea fostului lider. francezul 
Jacques Laffite — 18 p.

BASCHET 0 O selecționată 
masculină a S.U.A. întreprinde, 
în aceste zile, un turneu în R.P. 
Chineză. Baschetbaliștii ameri
cani vor susține cinci partide a- 
mîcale în compania reprezenta

tivei țării gazdă, a selecționatei 
orașului Beijing șl a altor echi
pe locale.

BOX • Panamezul Eusebio 
Pedraza și-a păstrat titlul mon
dial la cat. pană (versiunea 
W.B.C.). învlnglnd prin k.o. teh
nic, in repriza a n-a, pe com
patriotul său Hector Carrasquilla.

CICLISM • italianul Francesco

Niciodată pînă acum, la o 
competiție de mare amploare, 
cum ar fi campionatele mon
diale. europene sau Jocurile 
Olimpice, luptătorii cehoslovaci 
nu au avut o prezentă atit de 
numeroasă ca la întrecerile 
continentale de la București. 
Motivul este lesne de înțeles, 
dacă avem în vedere faptul că 
pentru sportivii noștri campio-’ 
natele din capitala României 
vor constitui o verificare utilă 
si o privire de ansamblu din 
punct de vedere valoric îna
intea C.E. de anul viitor, pe 
care le va găzdui. în aprilie, 
orașul cehoslovac Prievidza si 
a J-O. din 1980 de la Moscova.

Actualul lot este, de aceea, 
mai numeros ca oricînd și 
nici unele valori individuale 
nu lipsesc, atît la ..libere** cit 
și la ..greco-romane**. Din for
mația de „libere", cele mai 
mari sanse de a se clasa prin
tre fruntași le au Petr Drozda 
(4-100 kg), medaliat cu bronz 
la ultimele „europene" si Iu- 
lius Strnisko (100 kg), clasat 
al 5-lea la ultimele campionate 
mondiale. Din păcate, primul 
a suferit o fractură la picior 
si numai de curînd a reînceput 
antrenamentele. Din lot lipsește 
însă campionul continentului

„CUPA SAVARIA" LA VOLEI
La Szombathely, In ultima zi 

a turneului internațional feminin 
de volei dotat cu „Cupa Sava- 
ria", selecționata României a 
Învins cu scorul de 3—1 (13, —la, 
—2, 13, 5) echipa Bulgariei, Alte 
rezultate : Cuba — r.p.d. Co
reeană 3—0, U.R.S.S. — Ungaria 
3—1, Canada — Iugoslavia 3—#. 
Clasamentul final : 1. Cuba, 1. 
R.P.D. Coreeană, 3. U.R.S.S., 4. 
Ungaria, 5. România, 3. Bulgaria, 
7. Canada. 8. iugoslavia.

TURNEE DE ȘAH
• In localitatea Zalaegerszeg 

(Ungaria) au început Întrecerile 
unuia dintre turneele zonale ale 
campionatului mondial feminin 
de șah, la care participă șl ma- 
estrele românce Elisabeta Poli- 
hroniade, Gertrude Baumstark, 
Dana Nuțu șl Margareta Mure- 
șan. în prima rundă, în grupa 
a Il-a, Elisabeta Polihroniade a 
remizat cu Margareta Mureșan.
• După două runde, în tur

neul masculin de la Zalaegers
zeg conduc Theodor Gliițescu

(România), F. Portisch șl Mele- 
ghedi (ambii Ungaria), cu cite 
1</, p. In primele două runde, 
Theodor Ghlțescu l-a învins pe 
Horvath (Ungaria) șl a remizat 
cu Kovacs (Ungaria). Celălalt 
maestru internațional român 
participant la acest turneu, Emil 
Ungureanu, a pierdut la F. Por
tisch și a întrerupt partida cu 
Forintos (Ungaria).
• In runda a 12-a a turneului 

internațional feminin de șah de 
la Bydgoszcz, tînăra maestră 
Viorica Ilie a cîștigat la Annet 
Michel (R. D. Germană), Iar 
Margareta Teodorescu a învins-o 
pe maestra Iugoslavă Tereza 
Stadler. Alte rezultate : Kowalska 
— Ioseliani 1—0 : Kasz — Ghin
dă remiză ; Karakas — Vreeken 
remiză ; Gurieli — Jagodinska 
1—0 ; Lemaciko — Sosnowska re
miză. In clasament conduce Ni
na Gurieli (U.R.S.S.) cu 9 punc
te, urmată de Viorica Ilie (Româ
nia) 7,5 puncte (1), Margareta 
Teodorescu (România) șl Nana 
Ioseliani (U.R.S.S.) cu cite 7 
puncte.

TELEX
Moser a cîștigat cursa Paris — 
Roubaix, parcurgînd cei 259 km 
în 6h 17:48. La start au fost 180 
de rutieri.

FOTBAL * La Casablanca, în 
meci retur pentru campionatul 
Africii : Maroc — Mauritania 
4—1 (în tur 2—2). Fotbaliștii 
marocani s-au calificat pentru 
turul următor. a Selecționata 
olimpică a Braziliei a evoluat 
la Abidjan în compania forma
ției „Stade-Abidjari". pe care a 
întrecut-o cu 6—1 (3—1).

GIMNASTICA • La Baton 
Rouge (Louisiana) s-au desfășu
rat campionatele masculine ale 
S.U.A. Pe primul loc s-a clasat 
Kurt Thomas, cu 115,25 p. Bart 
Conner s-a clasat pe locul doi, 
cu 114,50 p.

HOCHEI a La Rraga s-au în
tâlnit echipele Cehoslovaciei șl 
Suediei, în două meciuri. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu 9—1 (1—0, 4—0.
4—1) și, respectiv, 6—0 (1—0,
3—0, 2—0). • Campionatul eu
ropean pentru juniori (gr. A) 
s-a încheiat la Katowice cu vic

la cat 74 kg, Dan 
Karabin (22 de ani), 
care este acciden
tat Iată lotul pen
tru actuala ediție 
a C.E.: Jan Zid- 
zik (48 kg), Mi
chal Kapolka (52 
kg), Josef Klimac 
(57 kg), Josef Cu- 
tak (62 kg), Fran
tisek Fabrik (7 4 
kg), Pavel Sabo 
(82 kg), Iulius 
Strnisko (100 kg) 
și Petr Drozda 
(4-100 kg).

Lotul de lupte 
greco-romane s-a 
pregătit la Ostra
va, sub conduce
rea antrenorului 
Kamil Odehnal. I- 
nițial, se stabilise 
ca reprezentanții 
noștri la acest stil 
să nu ia startul 
la București, dar 
ulterior s-a reve
nit asupra deci
ziei, din motivele 
arătate mai sus. 
Dintre sportivii cei 
mai valoroși se 
detașează campio
nul olimpic, mon
dial și european 
Viteszlav Macha, 
care acum, la cei 
31 de ani, se pre
gătește să ia par
te și la cea de a . 
piadă a sa I La fel de vîrstnic 
este și Mîroslav Janota. Dintre 
cei tineri amintim de Josef 
Krysta (22 de ani), care a cu
cerit medalia de bronz la C.E. 
de la Leningrad. în rest, lo
tul este mai puțin omogen sl 
un loc printre nrimele sase e- 
chipe ale continentului l-ar 
mulțumi desigur pe antrenorul

patra Olim-

La Pecs, In Campionatele internaționale de gimnastică ale Ungariei

TEODORA UNGUREANU CONDUCE 
DUPĂ EXERCIȚIILE LIBER ALESE

PfiCS, 9 (prin telefon). Cea 
de a șaptea ediție a Campio
natelor internaționale de gim
nastică ale Ungariei au început 
în localitate cu exercițiile li
ber alese, la care s-au prezen
tat gimnaste și gimnasti din 15 
țări. România este prezentă a- 
tît în întrecerea feminină cît 
și în cea masculină. O fru
moasă impresie a produs. în 
concursul feminin, binecunos
cuta noastră gimnastă Teodora 
Ungureanu. care dealtfel și con
duce la individual compus. Ea 
a obținut următoarele note :

MÎINE, PRIMA MANȘĂ A SEMIFINALELOR 
ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Mîine sînt programate me
ciurile primei manșe a semi
finalelor cupelor europene la 
fotbal. Iată programul :

C.C.E. : Nottingham Forest — 
F. C. Koln. Austria Viena — 
Malmo F. F.

toria selecționatei Cehoslovaciei
— 6 p, urmată de Finlanda — 
4 p, U.R.S.S. — 2 p și Suedia
— 0 p. In ultimele meciuri: Ce
hoslovacia — U.R.S.S. 5—4 ; Fin
landa — Suedia 8—0. Turneul 
pentru locurile 5—8 a fost cîști
gat de Polonia, urmată de El
veția. R. F. Germania și Italia.

ȘAH • Miercuri începe la 
Montreal turneul internațional la 
care vor participa campionul 
mondial Anatoli Karpov, foștii 
campioni Mihai Tal și Boris 
Spasski (toți trei din U.R.S.S.), 
marii maeștri L. Llubojevid (Iu
goslavia), L. Portisch (Ungaria). 
B. Larsen (Danemarca), R. Hub- 
ner (RiF.G.), V. Hort (Cehoslo
vacia), J. Timman (Olanda) și 
A. Kavaiek (S.U.A.).

TENIS a în sferturi de finală, 
la Rotterdam : V. Amritraj — 
Gerulaitis 6—1, 7—6 ; Borg — 
Kriek 6—4, 6—2 ; Fleming —
Ramirez 7—5, 6—3 ; McEnroe — 
Fibak 6—3, 6—1. In semifinale : 
Borg — Fleming 6—2, 6—2 :
Mc-Enroe — Amritraj 6—0. 6—3. 
«Finală la Nisa: Peccl — Alexan
der 6—3, 6—2, 7—5. • Turneul
feminin de dublu de la Tokio a 
fost cîștigat de cuplul Bettv Sto
ve — Francolse Durr : 7—5, 7—6 
cu Sue Barker — Ann Kiyomura.

Campionul 
Macha (în

mondial și olimpic, Viteszlav 
prim-plan), exersează „turul de 

braț"

numele acelora 
alinia la start: 
(48 kg), Anoting

Odehnal. Iată 
care se vor 
Vaclav Janota
Jelineck (52 kg). Josef Krysta 
(57 kg), Michal Vejsada (62 kg), 
Ălexandr Vejsada (68 kg). Vi
teszlav Macha (74 kg). Miroslav 
Janota (82 kg). Ladislav Bojko 
(90 kg) și Oldrich Dvorak 
(100 kg).

LUDOVIK MAJOR

9,20 la sărituri. 9,40 la para
lele, 9,50 la bîrnă și 9.45 la sol. 
Astfel. Teodora a acumulat 
37,55 p. fiind urmată de Eva 
Ovari (Ungaria) 37,45 p, Lud
mila Kotova (U.R.S.S.) 37,15 p. 
Katalina Rensch (R.D.G.) 36,90 
p. Eva Kanyo (Ungaria) 36,90 p 
Si Tracee Talavera (S.U.A.) 
36,60 p. In competiția mascu
lină. Radu Branea este situat 
Pe locul opt. cu 53,25 p. In 
continuare. întrecerea progra
mează exercițiile impuse și fi
nalele pe aparate

CUPA CUPELOR : Forluna 
Dusseldorf — Banik Ostrava, 
C. F. Barcelona — S. K. Be- 
veren.

CUPA U.E.F.A. : Steaua
Roșie Belgrad — Heriha B.S.C., 
M.S.V. Duisburg — Borussia 
Monchengladbach

IN LEGĂTURĂ CU REPREZEN
TAREA R.P. CHINEZE IN MIȘCA

REA OLIMPICĂ

MONTEVIDEO, 9 (Agerpres). 
— Cu prilejul lucrărilor celei 
de-a 81-a sesiuni a Comitetu
lui Internațional Olimpic. de
legatul R. P. Chineze a reafir
mat că singura cale de rezol
vare a problemei reprezentării 
Chinei în comitetul internațio
nal olimpic, o constituie recu
noașterea Comitetului Olimpic 
Chinez drept Comitet olimpic 
național al întregii Chine. în 
declarația făcută după reuniu
nea Comitetului Internațional 
Olimpic de la Montevideo care 
a adoptat rezoluția potrivit că
reia este recunoscut atît Co
mitetul olimpic chinez de Ia 
Beijing, cît si cel din Taivan, 
reprezentantul R. P. Chineze a 
precizat : „Rezoluția adoptată 
este inacceptabilă pentru noi. 
Reafirmăm că există o singură 
Chină, adică R. P. Chineză, iar 
Taivanul face parte din China".


