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• Primire călduroasă făcută inai f Hor 
oaspefi români la Owendo, unde a fost 
vizitat un tronson al Transgabonezului
• Populafia din Franceville a urmărit cu viu 
interes și deplină aprobare cuvintarea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la marea 
Adunare Populară din Piafa Independentei
• Intr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și respect reciproc, președinții 
NICOLAE CEAUȘESCU și OMAR BONGO

au continuat schimbul de opinii
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus, 
marți dimineața, coroane de 
flori la mormintul și monumen
tul lui Leon M’Ba, primul pre
ședinte al Republicii Gaboneze 
și șef al guvernului în anii 
1961—1967.

Numeroși locuitori ai capita
lei Republicii Gaboneze au 
asistat la ceremonie, dind din 
nou glas, prin manifestări de 
simpatie și aplauze, sentimen
telor de prietenie cu care este 
intimpinat pretutindeni pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

★
In cursul dimineții de marți, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
insoțit de primul ministru ga- 
bonez, Leon Mebiame, de per
soane oficiale române și ga
boneze, a vizitat, la punctul 
Owendo, tronsonul Libreville- 
Owendo-N’Djole (220 km) al 
Transgabonezului, importantă 
magistrală de fier a Republicii 
Gaboneze, aflată în construc
ție, care in final va avea aproa
pe 1 000 km. .

De la reședința inalților oas
peți români — Palatul „12 
Martie", coloana mașinilor ofi
ciale străbate arterele capitalei 
gaboneze. Numeroși locuitori 
aflați pe traseu aplaudă înde
lung pe președintele Nicolae 
Ceaușescu.

La sosirea în localitatea 
Owendo, numeroși locuitori fac 
o primire călduroasă președin
telui României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este apoi invitat să urce în 
prima garnitură de tren care 
funcționează pe această linie. 
Se parcurge o distanță de circa 
15 km, pinăzla atelierele teh
nice de montaj al materialului 
rulant. Pe parcurs, președintele 
Nicolae Ceaușescu primește 
explicații asupra stadiului con
strucției Transgabonezului, care 
in final va lega țara de la un 
capăt la altul, conectind re
giunile din interiorul țării la 
economia națională. Tovarășul

Nicolae Ceaușescu este, in con
tinuare, invitat să viziteze ate
lierele tehnice de montaj.

După această vizită, tovară
șul Nicolae Ceaușescu iși ia 
rămas bun de la muncitorii și 
specialiștii acestei unități, care 
i-au făcut o primire deosebit 
de călduroasă, și se urcă din 
nou in garnitura de tren pentru 
a reveni la Owendo.

La înapoierea la Owendo, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să viziteze portul 
cu același nume, dezvoltat con
siderabil in ultimii ani.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți dimineața, la reședința sa 
de la Palatul „12 Martie", pe 
șefii misiunilor diplomatice șl 
pe reprezentanții organizațiilor 
internaționale acreditați in Re
publica Gaboneză, care au adus 
omagiul lor inalților oaspeți 
români.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut apoi cordial cu 
șefii misiunilor diplomatice, 
evocind bunele relații dintre 
România și țările pe care aceș
tia le reprezintă, dorința ca 
aceste raporturi să cunoască o 
dezvoltare pe multiple planuri. 
Șefii misiunilor diplomatice au 
dat o inaltă apreciere politicii 
de colaborare și cooperare, de 
înțelegere și pace pe care o 
promovează consecvent Româ
nia, personal președintele 
Nicolae Ceaușescu.

★
In cea de-a doua zi a vizitei 

oficiale de prietenie pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o face în Republica 
Gaboneză, inalții soli ai 
poporului român, însoțiți de 
președintele Omar Bongo și de 
doamna Josephine Bongo, au 
plecat spre Franceville, capitala 
regiunii și districtului Haut- 
Ogooue din sud-estul Gabonu-
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0 competiție așteptată cu deosebit interes de iubitorii sportului și specialiști

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE GIMNASTICĂ

Intrate de mulți ani în tra
diția întrecerilor de anvergu
ră, Campionatele internațio
nale de gimnastică ale Româ
niei au ajuns la cea de a 22-a 
ediție. O ediție care marchea
ză, de pe acum, un record, și 
anume cel al participării: con
cursul de la finele acestei sâp- 
tămini va reuni gimnaste și 
gimnaști din 16 țări, cifră ne- 
inregistrată pină acum in pal
maresul competiției. Partici
parea numeroasă <și„ bănuim, 
selectă) se explică prin valoa
rea gimnasticii românești, pe 
de o parte, ca și prin plasarea 
calendaristică a acestui impor
tant concurs înaintea Campio
natelor europene de la Co
penhaga, care ii conferă evident 
caracterul unei utile repetiții 
înaintea examenului din Da
nemarca.

Istoria Campionatelor inter
naționale ale României a con
semnat și pînă acum prezențe 
valoroase și evoluții de înalt

ALE ROMÂNIEI
nivel tehnic și spectacular. So
fia Muratova. Viktor Lisițki, 
Ingrid Fost, Viktor Leontiev. 
Tamara Ivanova, Valeri Kerde- 
melidi, Klaus K5ste, Liubov 
Burda, Andrzej Szajna, Kurt 
Thomas, Kathy Johnson, iar 
dintre sportivii noștri Elena 
Leuștean, Sonia Iovan, Elena 
Ceampelea, Rodica Apăteanu, 
Elisabeta Turcu, Frederic O- 
rendi, Gheorghe Tohăneanu, 
Gheorghe Păunescu precum și 
Dan Grecu și Nadia Comăneci 
— iată nume consacrate pe 
plan mondial care au strălucit 
și în palmaresul „internațio
nalelor" noastre.

Această a 22-a ediție, pro
gramată Ia finele săptăminii, 
în sala Floreasca din Capita
lă. reține fără îndoială atenția 
iubitorilor de sport din Capi
tală și din întreaga țară. Nu 
surprinde, desigur, pe nimeni 
faptul că cererea de bilele 
este din ce în ce mai mare, că 
numeroși iubitori ai gimnasti-

EM1LIA EBERLE

cii din orașe apropiate și chiar 
mai îndepărtate de Capitală se 
interesează* de accesul în sala 
care va găzdui importantul

Constantin MACOVEl
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VA REZISTA SI AZI F. C. ARGEȘ 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI?

• La Timișoara, un meci între „greii" Pălti nișan - Mehedințu și „cocoșii" Radu II - D, Nico
lae • La Tirgoviște, orădenii incearcă să prindă un colac de salvare • Dinamo vizează cel puțin 
un 2-0 cu Olimpia, pentru a putea deveni (even tual) lider • La Rm. Vilcea, Chimia nu mai are._ 
retragere • La Arad, A.S.A. are de partea sa „calculul hîrtiei" • La lași, „copilul teribil" sus
ține (cu S.C. Bacău) un nou meci de 1 X 2 * La Craiova, partida cu Jiul, un bun prilej de re
lansare olteană in lupta pentru titlu * La Baia Mare, Mateianu pe gazon, Ion lonescu pe... ghimpi

• Pe „Republicii", Steaua e favorită, dar... joacă și Rădulescu
CLASAMENTUL

1. F.C. Argeș 24 14 3 7 37-21 31
2. Dinamo 24 11 7 6 30-16 29
3. Steaua 24 12 4 8 42-25 28
4. C.S. Tirgoviște 24 11 5 8 29-23 27
5. Univ. Craiova 24 9 8 7 29-19 26
6. Sportul stud. 24 10 6 8 33-30 26
7. F.C. Baia Mare 24 12 2 10 26-26 26
8. S.G Bacău 24 10 5 9 28-23 25
9. Politehnica lași 24 9 6 9 27-29 24

10. Jiul 24 10 4 10 29-34 24
11. A.S.A. Tg. M. 24 9 5 10 33-40 23
12. Politehnica Tim. 24 9 4 11 22-25 22
13. Olimpia 24 10 2 12 25-36 22
14. Corvi nul 24 9 3 12 30-34 21
15. Gloria Buzău 24 9 3 12 26-37 21
16. U.T. Arad 24 7 6 11 31-33 20
17. Chimia Rm. V. 24 7 5 12 24-39 19
18. F.C. Bihor 24 6 6 12 23-34 18

Aseară, in campionatul de hochei

DINAMO Șl STEAUA LA EGALITATE: 1-1
Aseară, în fața a circa 4 000 

de spectatori, pe patinoarul 
„23 August" din Capitală s-a 
disputat o nouă partidă-derby 
între fruntașele hocheiului nos
tru, Dinamo și Steaua. După un 
joc de mare luptă, dar fără vir
tuți tehnice deosebite, întîlni- 
rea s-a încheiat la egalitate : 
I—1 (0—0, 1—1, 0—0). Așa cum 
arată și scorul, partida a fost 
foarte echilibrată, dar Steaua

mentul se prezintă astfel:
In urma etapei de ieri, clasa

1. DINAMO 30 27 1 2 280- 69 55
2. Steaua 30 24 1 5 267- 89 45
3. S.C. M. Ciuc 30 17 1 12 169-140 35
4. Dunărea 36 16 1 15 124-176 21
5. Unirea 30 9 1 2© 104-222 19
6. A.S.E. 30 8 1 25 86-328 1

Următoarea etapă se va dispu
ta în zilele de 14 și 15 aprilie. Tureanu (Dinamo) șuteazi puterniv. cu toată opoziția tinârului 

funda} Popescu (Steaua)
Foto : V. BAGEAC

g

g

Timișoara : 
Tirgoviște : 
Rm. Vilcea : 
Arad : 
lași : 
Craiova : 
Baia Mare : 
București :

București :

PROGRAMUL MECIURILOR
POLITEHNICA
C.S. TIRGOVIȘTE 
CHIMIA
U.T.A.
POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
F.C. BAIA MARE 
DINAMO

(Stadionul Dinamo)
SPORTUL STUDENȚESC

(Stadionul Republicii)

- F.C. ARGEȘ
- F.C. BIHOR
- CORVINUL HUNED.
- A.S.A. TG. MUREȘ
- S.C. BACĂU
- JIUL PETROȘANI
- GLORIA BUZĂU
- OLIMPIA S. MARE

STEAUA

Toate meciurile vor începe la ora 16,30.
g\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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Vacanță sportivă

PLANURI. IDEI Șl IIIIHII-
BAZE SP0RÎ1VE PUSEU

• 0 inadvertență; sportul a luat și el vacantă • Cine urmărește 
îndeplinirea planurilor? • Unele licee—sub nivelul școlilor generale

a marcat o ușoară superiori
tate. Dornici să obțină cele do
uă puncte care să-i mențină în 
lupta pentru titlu, steliștii au 
fost mai agresivi și mai insis- 
tenți. Dinamo s-a apărat însă 
cu exactitate, a fracționat jo
cul și a atacat periculos ori de 
cite ori a avut posibilitatea.

Intîlnirea a fost presărată 
cu destul de multe ocazii de 
gol, ratate însă în egală mă
sură și de o parte și de alta. 
In mod deosebit s-au remarcat 
cei doi portari. Netedu (Steaua) 
și Huțanu (Dinamo). In afara 
lor, a mai lăsat o bună impre
sie linia dinamovistă Costea,

Tureanu, Axinte, de data a- 
ceasta însă în special pentru 
eficacitatea sa în apărare. De 
la Steaua a plăcut mai mult In 
acest meci linia Nistor — Hă-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

RAID-ANCBEIA prin
Ne-am așteptat, cum era fi

resc, ca zilele de vacanță să 
fie bogate în activități sporti
ve, mai ales că primăvara se 
instalase cu depline drepturi 
în București. De aceea, cu car
netul de însemnări și apara
tul de fotografiat, am pornit 
la drum sîmbătă și duminică, 
pentru a culege impresii de pe 
terenurile de sport ale școli
lor și liceelor din Sectorul 3 
al Capitalei.

Dar mare ne-a fost surpriza, 
constatînd că aparatul de foto
grafiat era un obiect inutil, 
deoarece nu avea ce „imorta-

★ ★
StMBĂTA, 7 APRILIE, dimi

neața. Zi însorită. La poarta ȘC. 
GEN. NR. 49,. din Vatra Lu
minoasă, terenurile de sport slnt 
pustii. In fața porții, zeci de 
copii care pleacă in excursie 
sub conducerea profesoarei Ele
na Bodolea. Circuit lung : Bucu
rești — Tg. Jiu — Craiova — 
București. Copiii au luat și 
mingi. • „Vom face șl mișcare, 
Drumeție la Peștera Muierii, pe

ȘCOLI DIN CAPITALI
liza" pe peliculă. Ne așteptam 
să intîlnim o efervescență 
sportivă de zile mari, să gă
sim terenurile pline de tine
ret — mai ales că, potrivit 
dispozițiunilor, pe timpul va
canței, sălile de clasă sînt în
chise — dar, din păcate, am 
fost nevoiți să constatăm că_ în 
multe școli activitatea sportivă 
a luat și ea vacanță. Deși, 
normal este ca tocmai în va
canță această activitate să ca
pete o pondere mai mare jde- 
cît în restul anului școlar. Dar 
iată, pe scurt, cîteva din în
semnările reporterului.

★
Cheile Oltețului", ni se spune. 
ȘCOALA GENERALA NR. S3 
(„școala Tancului"). Profesoara 
de serviciu ne arată planul de 
vacanță afișat in hol : aceleași 
activități ca la școala din 
Vatra Luminoasă. Cum au fost

Sever NORAN

(Continuare în pag, 2—3)



ROMÂNIA - ITAIIA IN PRIMA ZI 
A „CUPEI ROMÂNIEI" LA POLO

Săptămîna aceasta oferă înotă
torilor români de toate catego
riile un bogat program compe- 
tițional începînd de joi pînă du
minică, 1- 3222.niinică, la Baia Mare (copii in
tre 8 și 10 ani) și la Sibiu (11—14 
ani) se vor desfășura întrecerile 
campionatului republican pe e- 
chipe.

0 La Dunaujvaros, in bazin de 
50 m, este programat 
duminică tradiționalul 
lar“ care angajează 
tele de juniori ale 
României si Ungariei.
• Carmen Bunaciu, 

nulescu și Mariana Paraschiv vor 
lua startul vineri și simbătă la 
marele concurs internațional or
ganizat in piscina (50 m) Crystal 
Palace ain Londra.

0 Au început Întrecerile „Cu
pei F.R. Natațle" la polo. Iată 
primele rezultate : Voința Cluj- 
Napoca—Dinamo București 12—7 ;

sîmbătă 
„triunghiu- 
selecționa- 
Bulgariei,

și

Ir inel Pă-

industria lînii Timișoara — C.S.Ș. 
Triumf București 7—7 în seria 
I ; Progresul București — Rapid 
Arad 8—4 ; Politehnica Cluj-Na
poca — Mureșul Tg. Mureș 21—1 ; 
Rapid București — Crișul Oradea 
10—7 în seria a II-a. Reamintim 
că în această competiție echipele 
evoluează fără jucătorii din lo
turile reprezentative.
• La Cluj-Napoca se fac pre

gătiri intense pentru turneul de 
polo dotat cu .Cupa României*, 
aflat la cea de a 4-a ediție. în
trecerile vor începe luni 16 apri
lie și se vor încheia joi 19 apri
lie. Echipa României va susține 
primul joc în compania campioa
nei mondiale, Italia Huni — ora 
18), și va întâlni in continuare 
formațiile Iugoslaviei (marți — 
ora 18). Ungariei (miercuri — o- 
ra 12), României B (miercuri — 
ora 18) și U.R.S.S. (joi — ora 
18).

LA SIBIU, 0 FINALA ASPRA DE CAMPIONAT
ABSOLVITĂ CU BINE DE CROSIȘTI Șl ANTRENORI

orașe în palmares • Ocmcnclc pe podium• 25 (1C

• Muzica - da. medicii
campio- 
republi-

Finalele 
natelor 
cane de cros de ia 
Sibiu au prilejuit 
reporterului, ud 
pînă la piele, ca 
toți cei prezenți în 
vecinătatea Dum- 
bravei, o serie de 
însemnări. 0 Doar 
doi dintre cei 18 
campioni ai ediției 
trecute a competi
ției au obținut ți 
acum victoria: Ma- 
ricica 
cursa 
și formația 
bului atletic

CAMPIONATE • COMPETIȚII
TiNcRII tenismani se afirmă in „criteriul 

DE PRIMĂVARĂ"
oficială de 
în aer liber 
decît promi- 
fost nefavo- 
a avut de 
numai două

Prima competiție 
tenis a noului sezon 
a inceput mai mult 
țâtor. Deși timpul a 
rabii, întrecerea nu 
suferit, astfel că în — 
zile s-au disputat aproape o sută 
de jocuri. (Apare cu totul disto
nant, în acest context, dezinte
resul clubului Progresul pentru 
repunerea în funcțiuns a bufetu
lui. Vremea este foarte răcoroasă 
și sportivii ar fi dorit să găsească 
aici — cum erau obișnuiți — un 
ceai sau o mîncare caldă).

Revelația primelor zile de în
treceri au constituit-o cîțiva ju
niori. Antrenorii lor i-au pregă
tit cu răbdare, și iată-i acum 
pe tinerii tenismani Mihai Șovar

(C.S.ș. 2 București, antrenor Ion 
Marin) și Bogdan Toma (C.S.Ș. 
Constanța, antrenor Radu Po
pescu) culegînd frumoase roade. 
Primul i-a întrecut, în ordine, cu 
6—1, 7—5 pe L. Vîrgolici (Steaua) 
și cu 5—7, 6—4, 7—5 pe C. Du
mitrescu (Jiul), iar celălalt a 
dispus cu 7—6, 6—3 ds D. Bucă- 
taru (T.C.B.) și cu 6—3, 6—1 de 
A. Mîrzâ (T.C.B.). Alte rezultate. 
Turul II (băieți) : P. Bozdog 
(Progresul) — S. Popa (Dinamo) 
6—3, 2—6, 6—3 ; D. Stănescu (Di
namo) **-----* " " ’
(T.C.B.) 
(.J’oli*)

Seria a Hia
1. Calculatorul Buc. 20 19
2. Rapid Buc. 20 17
3. SARO Tlrgovîște 20 10
4. ,,7 Noiembrie" Sb 20 7
5. Electron Cv.
6. A.S.U. Pitești

Seria a
1. Voința Alba lulia

2. Oțelul Or. dr. P.G. 
Motorul B. M. 
C.P.L. Arad 
Didactica Zalău 
Metalul Hd.

p.T.T.
C.s.ș.
72—68

Puică în 
senioarelor

Clu- 
șco- 

lar-universitar din 
Timișoara în în
trecerea echipelor 
de seniori ! •
Prezent la locul 
de concurs, con- 
stănțeanul Ilie Fio- 
roiu. reputatul nos
tru campion, 
fost oprit de 
legații F.R.A. 
din motive de 
din ‘tehnic — 
ia startul 
cursa seniorilor. 
• Timpul total 
neprielnic a îm
piedicat desfășura
rea obișnuitelor 
festivități de pre
miere. Altfel, am fi 
lejul să vedem ureînd pe po
dium atleți și atlete din nu 
mai puțin de 25 de localități: 
Arad, Bacău, Bistrița, Brașov, 
București, Brăila, 
Cîmpulung Muscel,
Deva, Dorohoi, Galați, Iași, O- 
radea. Piatra Neamț, Ploiești, 
Roman. Sf. Gheorghe, Sibiu, 
Tg. Secuiesc, Timișoara, Tr. 
Măgurele. Tulcea. Zalău, Zlat-

Un aspect din proba junioarelor, edificator 
asupra vremii vitrege ți dificultăților tra
seului. Foto : V. ClRDEI-SibiuFoto : V. ClRDEI-Sibiu
avut pri-

. » 
Călărași, 
Craiova,

Gheorghe Zaharia, învingător 
in cursa seniorilor.

na, printre care unele, separe, 
în premieră (Călărași, Zlatna, 
Dorohoi). • Printre cei 1 080 de 
concurenți au fost destui (mai 
ales juniori) aceia care au de
monstrat reale calități pentru 
alergare. Toți, aproape fără 
excepție, au probat o mare 
ambiție de a absolvi extrem 
de greul examen al crosului 
de duminică. Doar 29 abando
nați, cei mai mulți din motive 
obiective, reprezintă cea mai 
bună dovadă • La categoria 
tineret, alergătorii de la Steaua 
au obț'nut primele 3 locuri și 

cea mai

3 000 m obstacole Radu Rusu, 
astăzi antrenor la Zalău, a cu
les acum, 
roade, l 
obținut de
junioare I. 0 Cîștigătoarea pro
bei junioarelor mari, Adriana 
Mustață, eleva antrenoarei 
Florica Oțel, este fiica fostu
lui multiplu campion național 
de fond Nicoale Mustață. • Pe 
locurile doi și trei în cursa ju
nioarelor II s-au clasat suro
rile gemene brașovence Olga și 
Sica West, elevele soților 
Scheible de la Steagul roșu. 0 
Sibiu ’79 a constituit o iecție 
foarte aspră pentru participan- 
ții la competițiile de cros, mai 
ales pentru antrenori, care 
de-acum înainte nu vor uita 
— credem — niciodată să aibă 
pregătit, în sacoșe, un rînd de 
echipament (tricou, chiloți și 
ciorapi) uscat! • Organizatorii 
sibieni (președinte de onoare 
al comisiei de organizare — 
generalul maior Taiche Mi- 
troescu) au făcut eforturi deo
sebite pentru e asigura între
cerilor cadrul corespunzător. 
Și dacă n-ar fi fost vremea a- 
ceea cîinească, organizarea ar 
fi fost, sîntem siguri, perfectă. 
Chiar și așa, a fost de-a drep
tul impresionant să vezi acolo 
pe cîmp._ muzica militară. în 
contrast cu aceasta, a surprins 
neplăcut faptul că de la locul 
de concurs au absentat — de 
necrezut! — medicii! Și ar fi 
fost atita nevoie de ajutorul 
lor. La solicitarea CJ.E.F.S. 
Sibiu, medicii delegați de forul 
sanitar județean nu s-au de
plasat. totuși, la Dumbravă, 
declarind că „și-au închipuit 
că pe o astfel de vreme con
cursul nu se mai ține". Dato
rită eforturilor vrednice de 
toată stima ale unor militari, 
au putut fi rezolvate însă o- 
perativ unele cazuri de acci
dentări survenite în timpul 

. competiției.

. la Sibiu, primele 
grație locului secund 
de Margareta Ghile la

Romeo VI LARA

victoria pe echipe __ ___
netă (11 p), iar la junioare II 
a fost înregistrată sosirea cea 
mai strînsă : C.S.Ș. Tulcea 40 
p, C S.Ș. Bistrița 41 p. Stea
gul roșu Brașov 41 p. • Ne
așteptată. victoria ploieșteanu
lui Gheorghe Zaharia, la se
niori, a fost pe deplin meri
tată. o Fostul alergător pe

R. Constantinescu 
5—3, 6—2 ; L Geantă

____, - E. Popescu (Cimen
tul Deva) 6—2, 5—0. 
continuă în parcul
(I. GV.).

ACTUALITĂȚI DIN HANDBAL
Constanța — Știința 
fete), etapa a XI-a a 
telor Diviziei A se va _______
din cauza aglomerării CTxnpeti- 
ționale a unor săli — In două... 
rate. DUMINICA ee dispută me
ciurile Politehnica Timișoara — 
Gloria Arad, Universitatea Cra
iova — Universitatea București, 
Știința Bacău — Dinamo Bucu
rești, H.C. Minaur Baia Mare — 
C.SJM. Borzești (m), Mureșul Tg. 
M. — Constructorul Baia Mare 
șl Hidrotehnica Constanța—Știin
ța Bacău (f), iar LUNI au loc 
partidele Steaua — Universitatea 
Cluj-Napoca (m), Confecția — 
Progresul, Rapid — Universitatea 
Timișoara șl Rulmentul Brașov 
— Universitatea București (f).

CLASAMENT DIVIZIA A tf)
L
9.
3. 
«.
L 
«. 
T.

TURNEU BALCANIC PENTRU 
TINERET

Săptămâna trecută, la Belgrad, 
s-a hotărit inițierea unui .Tur
neu balcanic* ae handbal pentru 
echipe de tineret. El va înlocui, 
de fapt, întrecerea internațională 
cunoscută sub denumirea de, 
„Cupa Prietenia*. întrecerile pri
mei ediții vor fi organizate anul 
acesta, între 10 și 12 '
Loveci (Bulgaria). Vor 
România, Bulgaria, 
Turcia și Grecia - 
România, Bulgaria 
— la fete. Vor fi 
afară de concurs, 
Ungariei.

Programul pentru 
tori : 1980 — fetele 
băieții în Iugoslavia . 
tele în Iugoslavia, băieții în Gre
cia ; 1982 — fetele în Grecia,
băieții în Turcia, 1983 — fetele 
în Bulgaria și băieții în Româ-

august, la 
participa: 

Iugoslavia, 
la băieți, 
Iugoslavia 

In
șl 
prezente, 
selecționatele

anii urmă- 
în România, 
; 1981 — fe-

întrecerile 
Progresul.

Bacău, la 
campiona- 
disputa —

4 0 143-114 16 
2 2 141-144 14 

139-124 13
145-132 11

10
9
8
8
6
5

ULTIMA ETAPĂ A RETURULUI DIVIZIEI A LA BASCHET (f)

DIVIZIILE A, DUMINICA 
ȘI LUNI ETAPA A XI-a 

Douixiiată de veritabile derbyuri 
(Știința Bacău — Dinamo Bucu
rești, la băieți; Hidrotehnica

ȘT. BACAU 
Hidrotehnica
Constr. B.M. 
Univ. Turn 
Confecția 
Rulmentul 
Progresul

8. Mureșul
9. Rapid

10. Univ. Buc.

1 3
3 3
2 4
3 4

10 4
10 6
10 6
10 4
10 4
10 3
10 3 2 5
10 3 2 5
10 3 0 7
10 2 1 7

132-133 
125-126 
111-106 
152-162 
122-144 
134-159

20 5 
20 2 

IV-a
20 
20 
20 
20 
20 
20

FEMININ 
Seria 

Voința Buc.
Ceahlăul P. N.
C.S.Ș. Suceava 
Penicilina l> la?i 

_. Prahova PI. 
6. I.T.B.

3.
4.
5.
6.

1. 
2.
3.
4.
5.

1
3

10
13
15
18

13
13
10
8
8
8

I
20
20
20
20
20
20

58:17
53:16
38:38 
31:42 
27:47
11:58

39 
37 
30
27
25
16*)

1. G.I.G.q
2. Flacăral
3. Albatrcl
4. C.P. B
5. Braicon]
6. Calcula

7
7 

10 
12 
12 
12

51:38 33 
44:36 33
41:36 30
37:41
35:45
33:45

28
28
28

1. Univ.
2. Chimia
3. Voința
4. Dacia
5. Confect
6. Spartac

2
6

10
11
12
19

38
34

1. Olimpic
2. C.S. 3
3. Metalol
4. Corvinu
5. Voința
6. Constr.

55:22
47:30
43:39 30
32:42 29 
37:41 28
17:57 21
au pierdut cîte

18
14
10
9
8
1

•) Toate aceste echipe
eu excepția formației A.S.U. Pitești, care, dt 
fost eliminată din competiție cu 4 etape în; 
pionatului.

S-A ÎNCHEIAT SEZONUL COMPETI 
LA ALPINISM

Timp de trei săptămlnl, la ca
bana Bilea—Lac din masivul Fă
găraș, au avut loc trei acțiuni cu 
caracter alpin și de salvamont, 
organizate ^e federația de spe
cialitate : etapa a doua de iarnă 
a seniorilor, etapa-școală de 
iarnă pentru băieți șl fete, ale 
Alplniadei republicane, precum și 
instruirea de iarnă a formațiilor 
salvamont. Alpiniștil sportivi, 
care au parcurs creasta Făgăra- 
șilor de la Surul pînă la SImbăta, 
au avut de luptat cu o vreme 
deosebit de capricioasă, cu nin
sori abundente, vînt puternic șl 
ceață densă. Din cele 11 echipe 
participante, o mențiune spe
cială merită aceea din Brașov, 
care a aliniat sportivi foarte 
bine pregătiți. La instruirea for
mațiilor salvamont au participat 
reprezentanți din aproape toate 
centrele montane din țară. Salva- 
montiștil au fost lnstruiți teore
tic șl practic in vederea folosirii 
noilor realizări tehnice necesare 
intervențiilor in salvările mon
tane.

La ultima manifestare alpină 
din această zonă, etapa-școală de 
iarnă pentru tineret a Alplniadei 
republicane, au participat 50 de 
băieți șl 10 fete. Au fost efectuate 
aplicații practice, ca folosirea 
colțarllor si a pioleților, a pl- 

„CUPA JEAN CALCIANU"
LA AUTOMOBILISM

toanelor 
că la ad
— ajund
— parti! 
de iarna 
tivă, în 
obținute] 
tul că, d 
30 au n 
„bine* ! 
calificați 
fete s-ai 
de la îl 
de la 
Livia T 
tea Buci 
DinamoJ 
Viorel £ 
șov, NM 
lltehnical 
Janu dfe 
Preda b 
nești. i

Cu ac 
desfășur 
s-a încn 
țional d 
„CUPjreștl (4) — .U" Cluj-Napoca (7)

— 97—94 și 73—M, Olimpia (9) —
Crișul (1) — 52—80 șl 84—81,
Voința București (2) — Rapid (5)
— 76—55 șl SS—52, Progresul (10)
— Universitatea Timișoara (3) — 
92—97 șl 67—65 — aceste jocuri 
se desfășoară, in ordinea de mal 
■us, in 
ora 15
Mobila 
Brașov

Campionatul național de bas
chet feminin își desfășoară, as
tăzi și miine, uiltima etapă a 
returului, urmînd să rămînă de 
disputat turneul final (11—13 mai, 
la Tg. Mureș). Această etapă 
programează cinci meciuri în 
Capitală, în cursul cărora vor 
evolua toate fruntașele clasa
mentului. Programul etapei ;

(locul 12 în clasament) — 
Ploiești

și 69—104, Poliehnica Bucu-
Turneul final al Diviziei de junioare la volei. D£ MAR£ LUpȚĂ

epuizată psihic după pierderea 
setului 3, avea să-1 cedeze pe cel 
de al 4-lea, dar la diferență. 
Scor 3—1 (13, —12,14, 2) pentru
Penicilina. Ieșencele, din rtndul 
cărora s-au remarcat surorile 
Gabi sl Dana Bordei, lulia Mol- 
doveanu $1 Ana Tăutu, toate eu 
gabarit impresionant, se anunță 
principale candidate la titlu. De 

'la craiovence, de perspectivă, 
Carmen Anghel. Celelalte rezul
tate : C.S. Șc. 1 Buc. — C.S.Ș. 
Tirnăveni 3—0, C.S.$. Constanța 
— C.S.Ș. Brașov 3—0. (Miluță 
MOGA, coresp.).

DIVIZIA B DE VOLEI
seriilor vor participa la turneele 
de baraj > 8ntru cîte două locuri 
în „A", turnee programate între 
11 și 13 mal la Focșani (m) și 
Deva (f). Echipele 
locul 6 retrogradează, 
samentele finale :

(11) în tur

sala Olimpia, azi de la 
și miine de la ora 8,30 ; 
Satu Mare (6) — Voința 
(8) — 80—72 șl 65—80.

DOUĂ PARTIDE
VASLUI, 10 (prin telefon). Cea 

de a doua zi a turneului final al 
naționale de juniori la 
adus în prim-plan două 
în prima, „Tricolorul* 

deși învinsă cu 3—0 de 
Rm. Vilcea, a cedat fie

care set numai după o luptă a- 
cerbă (16—14, 16—14, 16—14). în
cealaltă întUnire, jocul părea să 
fie La fel de echilibrat, echipele 
Penicilina Iași și Liceul N. Ti- 
tulescu Craiova impunîndu-se pe 
rina în primele două seturi șl 
ducînd pe cel de al treilea în pre
lungiri. Dar, echipa eraioveană,

PUNCT FINAL IN I
Ediția 1978—1979 a diviziei se

cunde de volei, încheiată dumi
nică dimineața, 
gramat ultimul 
goviște — „7 
3—0) a dat loc 
Cea mai mare 
rea voleibaliștilor de la Rapid în 
barajul pentru Divizia A, drept 
cîștlgat de o echipă inițial ne
creditată cu șanse, Calculatorul 
București. Alte trei foste divizio
nare A (Constructorul Brăila, 
Progresul București și Farul 
Constanța) n-au mai putut cîș-' 
tiga seriile respective. *
mere : Petrolul Ploiești 
vinsă), Dinamo Brăila 
Alba lulia. La feminin, 
mat echipele Voința 
(antrenor : Mircea
într-o serie mai grea, ..
Brașov, Universitatea București și 
Olimpia Oradea. Cîștigătoarele

Diviziei 
volei a 
întâlniri. 
Ploiești, 
L.E.F.S.

cînd a fost pro- 
joc (SARO Tîr- 
Noiembrie* Sibiu 

la cîteva surprize, 
a fost necalifica-

Perfor- 
(neîn- 

șl Voința 
s-au afir- 
București 

Zelinschi), 
G.I.G.C.L.

PLANURI, IDEI
(Urmare din pag 1)

clasate 
Iată

pe 
cla-

MASCULIN
Seria I

1. Petrolul PI. 20 20 0 60: 8 40
2. Constr. Brăila 20 12 8 44:34 32
3. Re Ion ul Săv. 20 10 10 36:40 29*)
4. Metalul Sv. 20 8 12 34:43 28
5. C.F.R. Buc. 20 6 14 29:49 26
6. Progr. Brâ-ila 20 4 16 22:51 24

Seria a II-a
1. Dinamo Brăila 20 15 5 50:21 35
2. Progresul Buc. 20 10 10 38:42 30
3. Electra Buc. 20 10 1O 42:36 29’)
4. PECO IPloiești 20 9 11 32:40 29
5. Farul C-ta 20 9 11 34:38 28*)
6. Steaua II 20 7 13 26:45 27

Șl HiRTII—BAZE

difuzate de Inspectoratul școlar. 
In curte, copii care bat min
gea. • Sînt din cartier. Vin și 
de la alte școli. . Am văzut că 
sînt programate întreceri la 
handbal, baschet și volei, între 
11—14 aprilie, la care participă 
șase școli generale. Veți parti
cipa ți dv. 7 • Da. Clasele
mari : Vll-Vin. • Dar cel mici ? 
Cei MULȚI și mici ? N-au o 
competiție de vacanță ?

Se ridică din umeri.
Popas la ȘC. GENERALA NR. 

St, de pe Bd. Republicii, care 
are o frumoasă bază sportivă, 
inclusiv sală de sport. Cîțiva 
copii bat mingea. Profesor de 
serviciu din „Comandamentul 
de vacanță" : Constantin Alexan- 
drescu. Specialitatea : handbal. 
Ni se arată planul afișat : ace
lași ca la celelalte școli gene
rale. • Dumneavoastră n-ați a- 
dăugat nimic ? — întrebăm.
• Măcar de l-am putea înde
plini pe acesta L .. ieri (vineri

n.n.) au fost programate la noi 
concursuri de handbal și tenis 
de masă între șase școU gene
rale. Au venit doar cîțiva elevi 
de la Șc. generală nr. 65. Nu 
s-a putut ține competiția.

Așadar, bine că s-a făcut un 
plan și s-a difuzat. Urmărirea 
îndeplinirii lui, se pare că nu 
mai interesează Inspectoratul 
școlar.

DUMINICA, 9 APRILIE. Zi de 
primăvară, clnd înnorată, cînd 
însorită. începem raidul cu Șc. 
generală nr. S2, de pe Bd. Re
publicii. Terenurile de sport 
sînt pustii. Ne oprim la LICEUL 
„MIHA1 VITEAZUL-, Profesoara 
de serviciu, Rodica Mănescu, 
nu ne poate arăta nici un pro
gram de sport afișat. Privim pe 
geam : terenurile de sport sînt 
pustii ți, contrar dispozițiilor, 
accesul la acestea este INTER- 

POARTA FIIND ÎNCHISA.
5,

La Palatul sporturilor ți culturii, la sediul C.N.E.F.S. (str. 
V. Conta nr. 16) și la sediul C.M.B.E.F.S. (str. Biserica Am- 
zei nr. 6) s-au pus in vinzare biletele de intrare pentru 
campionatele europene de lupte. De asemenea, s-au pus in 
vinzare abonamente, valabile pentru toată perioada compe
tiției.

Elevii, studenții și militarii în termen, în grupuri organi
zate, au acces gratuit.

ZsIS
Ne oprim la LICEUL NR. 

de matematică și fizică, cu lim
ba de predare maghiară. Toate 
ușile — închise. Terenurile 
sport — goale. Trecem la 
CEUL NR. 1, fost „lulia 
deu". Bază sportivă de 
frumusețea. Se joacă fotbal 
baschet, de către cîțiva ___
care au depășit virsta... majora
tului. Nu sînt elevi ai școlii. 
Liceul are peste 90 la sută fete. 
Plan de activități sportive — de 
negăsit. Tovarășa E. Preoteslu, 
de serviciu, ne pune In legătură 
eu profesoara Hortensia Nedef. 
• Sînt în concediu, dar vin me
reu la școală în zilele de lucru,

de 
U- 

Has- 
toatd 

fi 
tineri

Comisia locală de automobilism 
șl karting a Filialei A.C.R. Bucu
rești, împreună cu A.S. Unirea 
Tricolor, organizează duminică 
15 aprilie — în Capitală — un 
concurs automobilistic de viteză 
pe circuit : cea de a 7-a ediție a 
„Cupei Jean Calcianu? — contînd 
ca primă etapă (din opt) a cam
pionatului republican.

Concursul se va desfășura pe 
traseul din cartierul Tei Toboc — 
Pipera (un" tur de 3 km), între 
orele 8—14. După cite sîntem In
formați, la startul concursurilor 
pe clase vor fi prezenți cel mal 
buni plloți din țară.

Patino 
din Cap 
competli 
naj arti 
F.R.P.*. 
pute sh 
buna pi 
provinci] 
de la 
trenor j 
tori în 
program

Dintre 
evidențij 
Lang, J 
Nagy, K 
C.S.M. 
nescu s 
C.S.Ș. 1 
Cristescj 
rești etd

Iată 
ranțe 
(C.S.M. 
Gabriela 
Bucureș 
Maron

ÎNCEPE TURNEUL FINAL AL C 
JUNIORILOR MARI LA

Astăzi, începtnd de la ora 9, 
ae va disputa la patinoarul „23 
August" din București primul joc 
din cadrul turneului final al cam
pionatului republican de juniori - 
L Iau parte cele mai bune pa
tru echipe de juniori mari din 
țara noastră : S. C. Miercurea 
Cluc, Liceul nr. 1 Miercurea Clue, 
Steaua București șl ci. sportiv 
școlar nr. 2 Galați, calificate din 
tururile anterioare.

Se vor disputa câte două jocuri 
pe zi (ora 9 șl 11,15) ptnă In 
ziua de 18 aprilie. In zilele de 
13 și 16 aprilie nu sînt meciuri, 
fiind pauză. Astăzi, în prima e- 
tapă, au loc partidele : S. C. 
Miercurea Ciuc — Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc la ora 9 șl CI. 
sportiv școlar nr. 2 Galați — 
Steaua Ia ora 11.

0 Tot azi, la Miercurea duc.

SPORTIVE PUSTII
ne spune aceasta. Știu că s-au 
organizat activități sportive, dar 
școala fiind în reparație, elevele 
noastre vin la muncă patriotică, 
pentru curățenie. In timp ce 
vorbim, privim prin geamul în
căperii : panourile de la terenul 
de baschet au seînduri lipsă, 
zidurile interioare ale bazei 
sportive sînt scrijelite. S-a aș
teptat intrarea școlii în repara
ție generală pentru a se reme
dia și micile defecțiuni ?

Facem popas la baza sportivă 
„Voinicelul". Curățenie și ordi
ne, ca pentru o expoziție de 
frumusețe. Dar nici un copil ! 
Păcat că o asemenea bază 
sportivă — ziarul nostru a mai 
scris despre ea — nu este ex
ploatată cum trebuie.

...Am spicuit din însemnările 
reporterului. Cîteva prime con
cluzii neplăcute : pentru școlile 
generale s-au făcut planuri de 
vacanță cu activități sportive de 
către inspectoratul școlar al sec
torului, dar acesta consideră, 
probabil, că prin întocmirea șl 
difuzarea Iul șl-a terminat mi
siunea. Liceele nu au nici ase
menea pla-a. Bazele sportive sînt 
sau pustii, sau folosite deț către 
cîțiva tineri din cartier. Unde 
și-or fi petrecînd timpul liber 
elevii școlilor respective ?

Se mal poate face ceva pentru 
remedierea situației ? Fără îndo
ială că da. Totul depinde de ho- 
tărîrea M mobilizarea de care 
pot să v*ea dovadă inspectoratele 
școlare. conducerile școlilor, 
profesorii de educație fizică.

începe 
speram 
Pil), c

SÎNT
Nu 
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PIONATE
NICOLAE RiUREANU 
IMBATABIL ÎN ETAPA A 

A „CUPEI F.R.M." 
LA DIRT-TRACK

37:34 30 
36:39 28 
33:46 28 
31:46 28 
25:50 26

35
32
30
29
26

48:19 
40:34 
40:36 
32:41 
32:45
30:47 26 
:entare, 
itări, a 
a cam-

RNA

e notat 
piniadei 
I ediție 

norme 
la spor- 
pativele 
at fap- 
bipanți, 
pe", 29 
I primit 
[Dintre 
forăgan 
fi Popa 
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Lersita- 
r de la 
I băieți 
f. Bra- 
l Po
ke Co- 
fcti și 
f) Zăr-

X

„Cupa F.R.M.” a continuat marți 
după-amiază pe pista stadionului 
Metalul din Capitală cu etapa a 
4-a. Concursul s-a desfășurat în 
clasica formulă de 16 alergători, 
majoritatea fiind tineri (dintre 
care șase sub 13 ani), dor
nici de afirmare. Cunoscutul mo- 
tociclist sibian, Nicolae K.ureanu, 
confirmindu-și valoarea, a trebuit 
să facă uz de Întregul arsenal fi
zic și tehnic pentru a eîștiga toate 
manșele. El a avut ca principali 
adversari pe coechipierul și an
trenorul său, maestrul sportului 
Ion Bobilneanu, talentatul I. 
Pavel, arădeanul L. 
brălleanul E. Botezatu 
dsnt progres).

Revenind la evoluția 
lor de perspectivă, sufragiile pu
blicului și ale specialiștilor le-au 
întrunit S. Postolache, G. scarlet, 
St. Petruș șl V. Avram (elevi 
al Inimosului antrenor brăilean, 
Nicolae Stănilă). Cu un stil cu
rat șl dotați cu caJităti deosebite, 
el s-aiu dovedit extrem de com
bativi șl adesea s-au angajat ta 
acțiuni curajoase, mult gustate 
de spectatori, sosind înaintea 
unor seniori. De asemenea, Gh. 
Marian, S. Halagian șl D. Stoica, 
supuși fa continuare unei atente 
pregătiri vor spori forțele...
Iul vaL

CLASAMENTUL : 1. N.
reanu (I.P.A. Sibiu) 15 p, 
Pavel (Voința Sibiu) 14 p.

înaintea etapei a 25-a

VEȘTI DE LA CELE
18 DIVIZIONARE A

Keșeri șl
(în evi-

elemente-

nou-

Rlu-
1.
3.

I. 
I.

ACCEPTĂM SURPRIZA DE„ CALITATE

hlnlsm.
Făgăraș, 
bmpetl-

Bobîlneanu (I.P.A. Sibiu) 12 p,. _ .. ----- —
keșeri 
Posto-
8. G.
9. St. 
10—11.

V.

4—6. AL Pîs (Voința Sibiu),--------------- L. “
S.
P,
P,
P,

Botezatu (C.S. Brăila), 
(Rapid Arad) 10 p, 
lache (C.S. Brăila) 
Scarlet (C.S. Brăila) 
Petruș (C.S. Brăila) 
Gh. Marian (Metalul 
Avram (C.S. Brăila)

Joi, la Brăila, etapa a 5-a.

7.
9

8
7
Buc.) și 
6 p.
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I
I
I
I
I
I
I
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) 61,32

l« Cupei 
e co
pte.

Traian IOANIȚESCU 
DOMINATĂ DE SPORTIVII 
CLUJ-NAPOCA

p, 4. Cristina Paponi (C.S.Ș. 2
București) 60,97 p, 5. Nicoleta 
Clmpoeșu (C.S.U.—I.E.F.S. Bucu
rești) 57,88 p ; băieți : 1. C. Popa 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 59,00 p, 2. 
C. Neagu (C.S.ș. Triumf Bucu
rești) 55,16 p, 3. U. Hoffmann 
(C.S.Ș. Timișoara) 51,29 p, 4. G. 
Iordache (C.S.Ș. 2 București)
45,61 p, 5. V. Rlșcă (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 41,57 p ; copil n — fete: 
1. Kinga Szallassy (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 71,59 p, 2. Carmen Io- 
nescu (C.S.ș. Triumf Bucu
rești) 71,63 p, 3. Anca Cristescu 
(C.S.U.—I.E.F.S. București) 61,43 
p, 4. Diana Matei (C.S.ș. 2 Bucu
rești) 60,86 p, 5. Carina Tăutu 
(C.S.Ș. 2 București) 60,54 p ; co
pil H — băieți : 1. Ștefan Lang 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 75,69 p, 2. 
H. Nicorici (C.S.M. Cluj-Napoca) 
58,55 p, 3. R. Vlad (C.S. Tracto
rul Brașov) 56,76 p ; copil I fete : 
L Karin Ute Schmidt (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 76,88 p, 2. Elena 
Fometescu (C.S.ș. Triumf Bucu
rești) 77,22 p, S. Laura 
(C.S.Ș. Triumf București) 
4. Brigitte Zslgmond 
Cluj-Napoca) 74,64 p,
Oprea (C.S.Ș. Triumf București) 
n,82 p. (O. GUȚU-coresp.).

5.

Glăvan 
76,32 P, 
(C.S.M. 
Slmona

I
I
I

POLITEHNICA 
speră să-l poată

Iuga, accidentat la 
F. C, ARGEȘ nu-1 
buința pe Cristian, 
în continuare, indisponibil. • 
La C. S. TÎRGOVIȘTE nu se 
știe dacă va juca portarul Co- 
man. Sava nu-i nici el refăcut 
pentru meciul de astăzi • F. C. 
BIHOR, care anunțase posibila 
reintrare a lui Kun II, comu
nică acum că, în urma unui 
consult medical, atacantul său 
a devenit indisponibil pentru 
o mai lungă perioadă, el ur- 
mînd să fie supus unei inter
venții chirurgicale • La DI
NAMO reapare Dinu, după e- 
tapa de suspendare pentru trei 
cartonașe galbene • OLIMPIA 
nu-1 prezintă, în continuare, 
pe Smarandache, scos din lot. 
Incertă prezența la meciul de 
la București a lui Feher • 
CHIMIA RM. VILCEA are trei 
accidentați — Savu, Basno și 
Coca. Nu se știe care dintre 
ei va fi refăcut pinâ la ora 
jocului • CORVINUL — in
disponibili Economii și Geor
gescu (accidentați mai de mult) 
și Agud (acesta pentru trei car
tonașe galbene) • U.T.A. nu 
poate conta pe Leac, care a a- 
cumulat trei cartonașe galbene 
• AJS.A. nu anunță vreo ab
sentă din formație • SPOR
TUL STUDENȚESC — în a- 
fara mai vechilor indisponibi-

lități (Cîugarin și Munteanu), 
H va avea absent și pe Tănăses- 
cu, pentru acumularea a trei car
tonașe galbene • STEAUA nu 
are absențe in lot • POLI
TEHNICA LAȘI speră să re
cupereze ceva din numerosul 
grup de indisponibili ai etapei 
precedente • S. C. BACAU nu 
va conta, probabil, pe Catar- 
giu — accidentat la Craiova — 
și sigur pe Cirpuci (trei car
tonașe galbene) Vamanu a 
fost sancț.onat cu avertisment, 
pentru eliminarea de la Cra
iova • UNIVERSITATEA CRA
IOVA nu-1 va putea folosi, 
după cum se știe, pentru o 
mai lungă perioadă de timp 
pe Bălăci, operat ce menise. 
Tilihoi s-a reaccidentat In jo
cul cu S. C. Bacău și prezenta 
sa este incertă- Iar Purima, a- 
cumulind trei cartonașe gal
bene, nu va juca fn etapa de 
astăzi • JILL, fără Dumilra- 
che și P. Nicolae. suspendați 
de dub, nu-I deplasează la 
Craiova nici pe Sălăjan, care 
a primit duminică al treilea 
cartonaș galben • F. C. BAIA 
MARE nu comuni ă vreo in
disponibilitate din formația de 
bază • GLORIA BUZĂU nu 
știe dacă îl va alinia astăzi la 
Baia Mare pe Ghizdeanu, care 
a suferit o entorsă de gleznă, 
la un antrenament dinaintea 
jocului cu Politehnica Timi
șoara.

bllizațl fiind de repetatele 
pase lungi, avem de-a face 
tot cu o mare lacună, de 
concepție, de orientare. O ca
rența care (prin implicațiile 
ei imediate. In campionat, 
precum și cu acelea cu .bă
taie mal lungă*, ta întîlnirlle 
internaționale) (re) pune sub 
semnul întrebării seriozitatea 
sau priceperea unora dintre 
tehnicienii fotbalului nostru, 
care, pregătiți teoretic, una 
discută, de dteva ori pe an, 
ea prilejul consfătuirilor, și 
alta tac IN PRACTICA, Ia an
trenamente și jocuri. Este o 
regulă Întărită de .excepțiile* 

recenta Proca, Halagian,
Spania rMateianu, V. Stă-
lilc mai L// De / nescu ș.a. care re

ușesc, cum se vede, 
să se tacă ascultați de jucă
torii lor. ..

_ Duminică s-a consumat o 
etapă ta Divizia A. astă-seară 
încă una va fi de domeniul 
trecutului. în același timp cu 
interesantele discuții despre 
rezultate și Implicațiile lor în 
ierarhia competiției, să existe 
însă, din partea factorilor res
ponsabili, o preocupare spo
rită — consecventă, metodică 
— pentru ceea ce generează 
surpriza atît de gustată, re
zultatul ft nat, șl anume pen
tru CALITATEA JOCULUI 
PRACTICAT. Numai astfel 
va putea fi evitată impresia 
că fa primul eșalon fotbalis
tic întrecerea se desfășoară 
formal ca să treacă timpuL

Gheorghe NICOLAESCU

La trei zile distanță de eta
pa consumată duminică. Di
vizia A programează astăzi o 
nouă rundă. Nici n-au înce
tat bine 
ae pildă. 
Buzău s: 
»ru, de 
fața spre ____
iei șl chip, șansele celor ÎS 
competitoare. in primul rînd 
ale formației preferate. Este 
Cresc să Ce asa ia acest 
spori La fel de pasionam în 
.disputele* de pe gazon. dt 
și în cele din... afara luL

In paralel Insă, ia aceste 
(Lse-api despre șanse și rezul
tate după 
partidă cu 
ni se par utile mai - ------------
ales opiniile des
pre modul în care înțe
leg divizionarele A — PRIN 
PREGĂTIRE ȘI JOC — să 
se ridice la Înălțimea eșa
lonului prim al fotbalului 
nostru Căci prea a lăsat de 
dorit la toți jucătorii, ta 
frunte eu Lucuță, MARCA
JUL DIVIZIONARILOR A — 
TRICOLORI ta partida de Ia 
Craiova : prea n-a funcționat, 
la același meet nici acel 
mult comentat JOC FA HA 
MINGE, motiv pentru care, 
ta locul necesarului Joc eom- 
tanatv, a avut putere de le
ge (nefastă) pasa lungă laan- 
gajamem fizic, deci la ha
zard. la .bătaie*. Chiar și ta 
cealaltă variantă-argument, 
potrivit căreia Jucătorii n-au 
mal folosit demarcajul, demo-

discjțiile oecUnșate. 
de surprizele de la 
Satu Mare șl iubi- 
fotbal, intordndu-și 
v_tor. evaluează, in

PARTIDA

Astăzi, la Zaporojie

RETUR DINTRE SELECȚIONATELE
DE JUNIORI ALE U. R. S. S. Șl ROMÂNIEI

ARBITRII MECIURILOR DE AZI

I
I
I
I
I
I
I

Politehnica Timișoara — F. C. 
Argeș : I. RUS — I. Miș (ambii 
din Tg. Mureș) și M. Fediuc 
(Suceava); C. S. Tîrgoviște — 
F. C. Bihor: C. JURJA — G. 
Dragomir și N. Petriceanu 
(toți din București) ; Dinamo — 
Olimpia Satu Mare: V. CIO- 
CILTEU (Craiova) — O. 
Ștreng (Oradea) și N. Capră 
(Simeria) ; Chimia Rm. Vilcea 
— Cbrvinul Hunedoara : C. DI- 
NULESCU — R. Stîncan și M. 
Cruțescu (toți din București) ; 
U.T.A. — A.S.A. Tg. Mureș : 
I. CHILIBAR — I. Răileanu 
(ambii din Pitești) și M. Bu- 
zea (București); Sportul stu
dențesc — Steaua: FR. CO
LOȘI — N. Georgescu și V. 
Roșu (toți din București); Po
litehnica Iași — S. C. Bacău: 
M. MORARU — A. Bădulescu 
(ambii din Ploiești) și O. An- 
derco (Satu Mare) ; Universi
tatea Craiova — Jiul: GH. 
RACZ — C. Braun (ambii din 
Brașov) și Al. Ghigea (Bacău) j

F. C. Baia Mare — Gloria Bu
zău : C. GHIJA — R. Petrescu 
(ambii din Brașov) și Gh. Re
tezau (București).

Pe stadionul din Zaporojie 
va avea loc astăzi paztida-retur 
dintre, echipele de juniori aje 
Uniunii Sovietice și Români
ei. Reamintim că, în meciul 
tur, disputat miercurea trecută 
la Bacău, juniorii noștri au 
cîștigat cu 3—1 (0—1), prin go
lurile marcate de Costescu, 
Turcu și Suciu, respectiv No
vikov. înaintea acestei partide,

ultima din grupa preliminară 
a 12-a, clasamentul

5—5 5 p
5-3 3 p
4—6 2 p

zintă astfel:
1. Ungaria 4 2 11
2. U.R.S.S. 3 111
3. România 3 10 2

se pre-

LOTUL OLIMPIC AL ROMÂNIEI
PENTRU MECIUL CU UNGARIA

după campionatele naționale de sărituri

UT UN PAS SPRE AFIRMARE;

SANCȚIONAREA
Colegiul central al arbitrilor a 

luat în discuție prestațiile neco
respunzătoare ale unor arbitri 
DIN LOTUL A (socotim util să 
subliniem acest lucru) lâ meciu
rile pe care le-au condus în 
campionat. Netolerlnd abaterile 
jucătorilor, F.R.F. privește cu 
ochi critic și greșelile comise de 
cel puși să respecte cel dinții 
regulamentul, fie că este vorba 
de greșeli tehnice, fie că arbitrii 
respectivi nu-și manifestă auto
ritatea pe teren, in ambele ca
zuri ajungtadu-se, uneori, să se 
influențeze desfășurarea jocului 
și chiar rezultatul.

Astfel, a fost luat în discuție 
arbitrajul la meciul A.S.A. Tîrgu 
Mureș—Steaua, conducătorul par
tidei, Ion Igna, fiind suspendat

UNOR ARBITRI
pe o lună. Cei doi tușierl au 
fost sancționați și ei. carol Szi- 
laghi a fost suspendat pe 2 sâp- 
tămini, iar Eduard Feldman pe 
o etapă.

Comisia de disciplină a Cole
giului central al arbitrilor a sanc
ționat șl mal sever pe doi dintre 
cei trei arbitri care au condus 
tatilnlrea dintre Chimia Rin.nicu 
Vilcea — F.C. Bala Mare, unde, 
așa cum s-a arătat In cronica 
apărută în ziarul nostru, la sem
nalizarea nejustificată a tușieru- 
lui Dumitru Dopp, .centralul" 
Tudor Andrei n-a acordat un gol 
valabil Înscris de echipa oaspete. 
Aplicînd prevederile Regulamen
tului de organizare a activității 
fotbalistice, cei doi arbitri au 
fost suspendați pe cite 3 luni.

F. R. Fotbal a comunicat la 
FJ.F-A. totul celor 22 de jucători 
din care urmează să fie alcătui
tă echipa olimpică a țării noaa-j 
tre pentru meciul cu selecționa
ta similară a Ungariei, care se va 
disputa, ia 18 aprilie, la Pitești- 
Iată componenta lotului : Speria
ta, Bucu și Coman — portari ț: 
M. Zamfir, Ștefănescu, Stancu* 
Ivan, Purima și Cîrstea — fun
dași ; Bărbulescu, Augustin, Io— 
vănescu, Nicolae, M. Râducanu 
și Leac — mijlocași ; D, Nicolae,. 
Radu II, Stan, FI. Grigore, Că
mătarii, Marcu și A. Rădulescu 
— înaintași. După meciurile eta
pei de astăzi a Diviziei A, 19 
dintre jucătorii selecționați vor- 
fi convocați, mîine dimineață, la 
Pitești, unde vor urma un stagiu 
de pregătire centralizată.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)
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Amintitele cam
pionate de seniori 
constituie un prim 
succes. Pentru conr 
solidarea lui, stat, 
Insă, necesare, e- 
forturl suplimenta
re, mai multă per
severență, seriozi
tate, disciplină din 
partea sportivilor șl 
a antrenorilor, pre
cum și moderniza
rea condițiilor de 
lucru, de pildă prin 
folosirea videomag- 
netofonului, de ma
re utilitate fa spor
tul săriturilor. Așa 
ar fi, desigur, mai 
clar că „a.b.c.“-ul 
continuă să fie in
suficient însușit șl 
din această cauză 
salturile impuse sfat 
deseori deficitare ca 
execuție, iar intră
rile stat, Ia toți 
concurenții și la a- 
proape toate sări
turile, defectuoase, 
provoctad uneori 
„ftatîni arteziene" 
și peroducind arbi
trilor o ultimă (și 
decisivă) impresie, 
nefavorabilă, cu ur
mări directe In scăderea notelor 
acordate Bineînțeles. prioritate 
trebuie să aibă tot salturile cu 
coeficienți ridicați, a căror exe
cuție nu este întotdeauna irepro
șabilă șl care vor solicita, ta 
continuare, multe ore de antre
nament pentru a putea fi prezen
tate cu succes fa competițiile in
ternaționale.

Deocamdată, insă, rămtaem la 
impresia favorabilă creată de 
-naționalele” seniorilor si ur
mează ca întrecerile internațio-

pe 
de

concurs internațional de la 
sfîrșitul săptăminiL Este și fi
resc să fie așa, chiar și numai 
din motivul că cei care vor 
veni la sală vor avea prilejul 
să o revadă pe gimnasta 
care au îndrăgit-o atît
mult, pe Nadia Comăneci. Mul
tipla noastră campioană, aureo
lată "■ L _ ‘ “
dra, cu un nou trofeu presti
gios, marchează o _ 
revenire în formă și nu ne 
îndoim că va fi vedeta prin
cipală a competiției. Alături de 
ea vor evolua alte gim
naste tinere și talentate, prin
tre care Emilia Eberle, Dumi- 
trița Turner, Marilena Vlădă- 
rău. Anca Kiss, Melita Ruhn, 
Rodica Dunca. Nu mai puțin 
valoros se anunță și lotul nos
tru masculin : Kurt Szilier, 
Ion Checicheș, Aurelian Geor
gescu, Romulus Bucuroiu, Ga-

sîmbăta trecută, la Lon-

puternică

briei Popescu, Sorin Cepoi, Ma
rin Dorel, Dan Odorhean. Pînă 
Ia această oră, este incertă 
participarea lui Dan Grecu, 
ușor accidentat la umăr.

Să amintim și țările care vor 
fi reprezentate la această mare 
competiție a gimnasticii inter
naționale : Anglia, Bulgaria,
Canada, Cehoslovacia, B. P. 
Chineză, Cuba, R. D. Germană, 
R. F, Germania, Italia, Iugo
slavia, Polonia, Spania, Sue
dia, Ungaria, U.R.S.S.

Vineri 13 aprilie va avea loc 
concursul masculin, cu exerci
ții liber alese, sîmbătă — 
concursul feminin, tot cu exer
ciții liber alese, iar duminică 
dimineață — finalele pe apa
rate, cu participarea celor mai 
bine 8 clasați la fiecare apa
rat

Evident, un concurs de am
ploare, așteptat cu firesc in
teres, atît de spectatori, cît și 
de specialiști.

MECI INTERNAȚIONAL AMICAL
STEAGUL ROȘU BRAȘOV - 

CEAVDAR TROIAN 5-1 (5—01
Pe stadionul Metrom din 

Brașov, pe un teren greu, Stea
gul roșu din localitate a întîlnlt 
divizionara B din Bulgaria^. 
Ceavdar Troian. Gazdele au în
vins cu 5—1 (5—0), după o par
tidă spectaculoasă, vioaie, ta 
ciuda terenului greu. Au marcat: 
Șui ea (2), Mihâilescu (2), Gher- 
ghe, respectiv Spasov. Joi, eț- 
chipa bulgară va tatilni la SL. 
Gheorghe formația Oltul.

C. GRUIA — coresp. ,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI CÎȘTIGURI LA }

ClȘTIGLRl NL'IEROASE
ȘI ATRACTIVE !

Ruxandra 
toare care 
ridicat

Hociotâ, una .dintre primele sâri- 
au adoptat salturile cu coeficient 

Foto : V. CÎRDEI-Sibiu
nale
18 și 
lejul 
nale
mai clar staeiul pregătirilor să
ritorilor fruntași, care au anul 
acesta obiectiv o comportare cit 
mai bună la .Cupa Europei" (cea 
mai importantă competiție orga
nizată în 1979 ‘ “
duită. In luna 
din Sibiu

(primele vor avea loc între 
20 aprilie la Sibiu, cu pri- 
Campionatelor internațio- 

ale României) să reflecte

de L.E.N.A.), găz- 
august, de- bazinul

Agențiile Loto-Pronosport 
vinzătorii volonți din întreaga 
țară vă stau la dispoziție 
„LOZUL PRIMĂVERII'.

Numărul mare și valoarea ri
dicată a cîștigurilor constituie 
o veritabilă surpriză a sezonu
lui pentru amatorii de Loz în 
plic.

MAI
MULTE 
MARA 
GATORI Al PRIMĂVERII !

• MTiriiisin .uointixHminr 
•Lizni IE 51.111 IR

. dpititi siniMEinw In ntiui k

1.700.000 lei
«comate oe AS loto-Pronosport----

Perseverența și inspirația par— 
ti ci pan ții or La tragerile obiș
nuite Loto este răsplătită din 
plin, cu regularitate, prin mari 
și numeroase clștiguri. Astfel, la 
ultima tragere omologată, cea 
din 30 martie a.c., au fost atri
buite, între altele, patru cîști- 
guri in bani a cite 50.000 lei, 
obținute de Comei Petrache din 
Lugoj, Constantin Mirică din Ti
mișoara, Valentin Hariuc din Va
tra Dome! și Constantin Preda 
ain București. Participînd la 
tragerea Loto de mîine, aveți și 
dv. posibilitatea de a obține suc
cese asemănătoare.

★
CONCURSULUI 

DIN 8 APRILIE

Dumitru STÂNCULESCU

MULTE LOZURI - MAI 
ȘANSE DE A VĂ NU- 
PRINTRE MARII CIȘTI-

ClȘTIGURILE 
PRONOSPORT 
1979

Categoria _ . ... _____
variantă 100% autoturism 
CIA 1300“ și ' 
17.500 lei

Categoria a
25.50 variante i

Categoria a \
503.50 variante

Report categoria I : 327.723 lei. 
Autoturismul -Dacia 1300“ a fost 
Obținut de OANCEA LAUREAN 
din Breaza, județul Brașov.

I : (13 rezultate) 1 
,DA- 

1 variantă 25% a

n-a : (12 rezultate) 
a 10.962 lei.
Ill-a: (11 rezultate) 

• a 833 lei.



VIZITA TOVARĂȘULUI 
/NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN UNELE TARI DIN AFRICA 
tr
ȚU" (Urmare din paa. li
lai, important pol de atracție 
al vieții economice gaboneze da- 
toriti punerii in exploatare a 
^bogatelor zăcăminte de mangan 
Și uraniu aflate în subsolul 
acestei zone. Haut-Ogooue este, 
de asemenea, regiunea in care 
a-a născut președintele acestei 
țări. Omar Bongo.

• ...Ora 12,30. După un zbor de 
circa o oră, aeronava preziden
țială aterizează Ia Franceville.

Pe aeroport se aflau nume
roase personalități ale vieții 
politice gaboneze. In numele 
celor aflati de fată, guvernato
rul districtului Haut-Ogooue 
adresează oaspeților un căldu
ros bun venit.

Solii poporului român, îm
preună cu conducătorul po
porului gabonez și cu soția sa 
sint invitați apoi să ia loc in
tr-un elicopter care îl conduce 
aproape 20 de kilometri pină 
Ia intrarea in orașul France
ville. Mii de localnici, purtind 
drapelele tricolore ale celor 
două fări, au înconjurat pista 
de aterizare, alcătuind, totodată, 
un lung culoar viu pină in 
Piața Independenței, unde este 
pregătită o nouă ceremonie de 
primire, de dimensiunile unui 
mare miting, cu toate onoru
rile rezervate șefilor de stat. 
Aici s-a strins, practic, întrea
ga populație a orașului, care 
aclamă necontenit, cintă și dan
sează de bucurie. Costumele de 
sărbătoare, lozincile pe care le 
scandează oamenii, muzica, to
tul imprimă momentului sosirii 
Ia Franceville caracterul unei 
mari festivități populare.

O gardă militară prezintă 
onorul celor doi șefi de stat, 
care pășesc apoi in tribuna de 
onoare.

Potrivit unei tradiții locale, 
mitingul incepe prin rostirea 
unor cuvinte de bun sosit acla
mate de întreaga mulțime : 
„Pentru Partidul Comunist

Astăzi, la Lisabona, începe Turneul F.I.R.A. pentru juniori

PRIMA PARTIDĂ: ROMÂNIA-R.F. GERMANIA
Astăzi încep, la Lisabona, 

întrecerile unei noi ediții a 
competiției continentale de 
rugby pentru juniori, organi
zată sub egida F.I.R.A. în ve
derea participării la acest au
tentic campionat european, e- 
chipa noastră a plecat ieri di
mineață spre capitala Portu
galiei, unde a ajuns după- 
amiază. Lotul, condus de Ovi- 
diu Marcu, secretarul respon
sabil al F. R. Rugby, și înso
țit de antrenorii Alexandru 
Pop, Constantin Vasile și de 
doctorul Wilhelm Wagner, cu
prinde 22 de jucători: Miloâie, 
Mihăilă, Bezușcu, Lungu, Bu- 
lancea (Locomotiva Buc.), Flo- 
rea — căpitanul formației, 
Marcu, Necula (C.S.Ș. 2 Con-

CAMPIONATUL
(Urmare din pag- 1)

lăucă Olenici, după cum o 
evoluție promițătoare a fost 
cea a tînărului fundaș Popescu.

Deși a avut o miză atîț de 
mare, întîlnirea a fost corectă, 
desfășurîndu-se în limitele unei 
depline sportivități. Spre deo
sebire de finalul „aprins» al 
-meciului de luni, de astă dată 
S-au înregistrat foarte puține 
penalizări. Trebuie să mai ară- 

, tâm că in echipa Steaua s-a re
simțit, de data aceasta, lipsa 
jucătorilor Cazacu și Ioniță, 
care au fost suspendați deoa
rece în partida anterioară (3—2 
pentru Dinamo) au primit pe
depse de meci.

Scorul a fost deschis in minu
tul 30 de Olenici (Steaua), din- 
tr-o pasă de la Nistor, egalarea 
produeîndu-se în minutul 40, 
etnd Costea a marcat la o în
vălmășeală.

A arbitrat O. Barbu (la cen
tru), ajutat de M. Presneanu și 
St Enciu.

SUNAREA GALATI — A.S.E, 
SPORTUL STUDENȚESC 12—3 
<Z—L 3—1, 7—1). Această partidă 
< fost antrenantă și s-a disputat 

Român, ura „Pentru pre
ședintele Nicolae Ceaușescu", 
„Pentru doamna Elena 
Ceaușescu**, „Pentru Partidul 
Democratic Gabonez", „Pentru 
președintele Bongo**, „Pentru 
doamna Bongo".

In continuare, Youmi Ludo
vic, primarul orașului France
ville, a adresat un scurt cuvînt 
de bun sosit inalților soli ai 
poporului român.

In aplauzele .mulțimii este in
vitat să ia cuvintul președintele 
României, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea este primită, aproa
pe la fiecare paragraf, cu o 
vie aprobare, subliniată cu 
aplauze de întreaga mulțime.

Adunarea Populară din Piața 
Independenței se încheie, de 
asemenea, în atmosfera tumul
tuoasă a cintecelor și dansurilor 
specifice poporului gabonez. 
Este și aceasta o expresie a 
dorinței poporului gabonez de 
a stabili și dezvolta relații de 
prietenie cu toate popoarele lu
mii și care, în mod deosebit, 
prețuiește prietenia și colabo
rarea cu poporul român.

★
Marți, Ia Franceville, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut o nouă intilnire cu 
președintele Republicii Gabo
neze, Omar Bongo.

Cu prilejul noului dialog care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, de stimă și 
respect reciproc, cei doi șefi de 
stat au continuat schimbul de 
opinii inceput la Libreville cu 
privire la probleme de interes 
comun. Cei doi președinți au 
abordat in mod deosebit pro
bleme ale dezvoltării cooperării 
economice româno-gaboneze, 
precum și unele aspecte ale 
vieții internaționale actuale, spre 
binele celor două popoare, al 
păcii și progresului in întreaga 
lume.

stanța), Cristei, Doroftei, Băl- 
teanu (Lie. metalurgic Iași), 
Popa, Capmare (C.S.Ș. 2 Repu
blica Buc.), Gurămare, Toader 
(R. C. Sportul studențesc). Mo
rarii, Nicolae, Ciută (R. C. Gri- 
vița Roșie). Csoma (Știința 
CEMIN Baia Mare), Văsluianu 
(Unirea Iași). Ion (Triumf 
Buc.), Dea (Viitorul Cluj-Na- 
poca).

în prima zi a competiției se 
vor disputa partidele: Româ
nia — R. F. Germania, Franța 
— Tunisia, U.R.S.S., — Iugosla
via, Italia — Maroc și Spania — 
Portugalia. Pe lista „cavaleri
lor fluierului", desemnată de 
F.I.R.A., figurează și un arbi
tru din țara noastră : Theodor 
Witting.

DE HOCHEI
tatr-un ritm alert. In vervă deo
sebită In atac și beneficiind de 
o pregătire fizică superioară, gă- 
lățenll s-au impus cu destulă u- 
șurință. In special In ultima par
te a tntnniril. etnd șl rezistența 
bucureștenilor a fost mal redusă. 
Au marcat: Brandabur (3), Du- 
mitrache (Z), Liga (2), Bălănea- 
nu, Chlriță, Horvath, Peter, VI- 
șan, respectiv Vlad, Bisu, Mibă- 
escu. A condus la centru arbi
trul M. Lupașcu, ajutat de R. 
Cristescu șl N. Enache.

T. SIRIOPOL — coresp.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — UNIREA SF. GHEOR- 
GHE 5—0 (2—0,1-0, 2—0). Mai 
bătăioasă și mai ambițioasă de- 
cit in partida precedentă, echipa 
din Sf. Gheorghe a prestat un joc 

mai bun decît luni seara. Nu e 
mai puțin adevărat însă că, de 
astă dată, nici localnicii n-au 
mal reușit jocul combinativ și 
eficace din prima partidă. 
Foarte inspirat și prompt In 
intervenții portarul Mathe de 
la Unirea. Punctele au fost 
marcate de Petreș, Szentes, Bar- 
talis, Lukacs și Todor. A con
dus arbitrul A. Balint (la cen
tru), ajutat de E. Mihoc și T. 
Szabo.

V. PAȘCANU-coresp.

Sportul luptelor din R.D. 
Germană a obținut cîteva suc
cese remarcabile. La J.O. de 
la Ciudad de Mexico, Lothar 
Metz și Rudolf Vesper au cu
cerit medaliile de aur la „gre- 
co-romane“, iar 10 ani mai tîr- 
ziu, in aceeași metropolă me
xicană, Uwe Neupert și Ha
rald Buttner au devenit cam
pioni ai lumii la „libere". A- 
nul trecut, la C.M., luptătorii 
noștri de la „libere" s-au în
tors cu 4_medalii, fapt care a 
constituit un succes fără pre
cedent. în plus, în clasamen
tul pe națiuni, la lupte libere, 
echipa R. D. Germane s-a cla
sat a doua după puternica re
prezentativă a U.R.S.S.

Dacă vom face o compara
ție intre valoarea luptătorilor 
de la cele două stiluri, balanța 
va atîrna net in favoarea ce
lor de la „libere". Motivele ? 
Mai întîi pentru că luptele 
libere se bucură de mai multă 
popularitate în rîndurile tine-

TEODORA UNGUREANU 
PE LOCUL II LA PECS
PECS, 10 (prin telefon). Cam

pionatele internaționale de 
gimnastică ale Ungariei au 
continuat în sala sporturilor 
din localitate cu exercițiile 
impuse, la finele cărora au fost 
desemnați învingătorii, la in
dividual compus. La feminin, 
victoria a revenit sportivei Eva 
Ovari (Ungaria) care a acu
mulat 75,25 p. Teodora Ungu- 
reanu, lideră după prima zi, 
s-a situat pe locul II, cu 74,60 
p. Iată și următoarele clasate : 
Elena Kotova (U.R.S.S.) 74,55 p, 
Erika Csany (Ungaria) 73,85 p, 
Katalina Rensch (R.D.G.) 73,65 
p, Eva Kanyo (Ungaria) 73,55 p. 
La masculin, pe primul loc s-a 
clasat Tim Lafler (S.U.A.) 
110,45 p.

După toate probabilitățile, 
formația României va avea as
tăzi, în primul meci, următoa
rea alcătuire: Toader — Băl- 
teanu, Capmare, Lungu, Bu- 
lancea — Bezușcu, Doroftei — 
Florea, Moraru, Necula — 
Miloaie, Cristei — Văsluianu, 
Ciută, Csoma.
^\\\\\\\\\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

I ...CURAJ Șl VIAȚĂ |
Dincolo de rezultate, locuri obținute, sutirtil de secunde șl sur- 

prize din această lume de cifre, piloțli de formula 1 din auto- 
mobilism ne-au oferit, recent, o altă surpriză. Despre ce este 
vorba ? Cunoscuți ca oameni aspri, cu nervi de oțel, Izolați 
adesea în lumea lor aparte, piloții bolizilor multicolori s-au g 
arătat, de curînd, a fi oameni în adevăratul înțeles al cuvin- 0 
tului, deschiși lumii înconjurătoare. Ei au hotărît să participe 
cu toții la o cursă demonstrativă ce va avea loc în localitatea < 

$ Donningthon din Anglia în ziua de 3 iunie, cu care prilej spec- 
tatorii vor putea vedea din nou pe așii volanului etalîndu-și 

< măiestria și oferind celor prezenți toată gama indemînăril și 
$ subtilității în dirijarea, la mari viteze, a mașinilor.

Căldura cu care a fost .primită, însă, această Inițiativă s-a 
datorat faptului că încasările de la această cursă demonstra- g 

$ tivi vor fi vărsate Fondului Internațional de luptă Impotfiva 
cancerului. Este contribuția, plină de înțelegere și omenie, pe 
care acești sportivi ai curajului, ce-șl riscă viața în flecare g 
fracțiune de secundă, o dau pentru VIAȚA t

| Călin ANTONESCU 0
£ & 
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ATLETISM • Crosul de la Mi
lano a revenit chilianului Ed- 
mundo Warkne, cronometrat pe 
distanța de 31,939 km cu timpul 
de 1 h 07:04.

BIATLON • „Cupa Mondială** 
a fost cucerită de Klaus Siebert 
(R.D.G.), care a totalizat 143 p, 
urmat In clasament de coechi
pierul său Frank Ulrich — 136 p 
șl Viktor Baranșev (U.R.S.S.) — 
126 p. Ultima probă (10 km) a 
revenit norvegianului Slfleif Jo
hansen.

HALTERE • La Meissen 
(R.D.G.) sportivul sovietic Iiurlk 
Vardanian a stabilit Un nou re
cord mondial la categoria mijlo
cie — stilul „aruncat" — cu 211,5 
kg. La „total", Vardanian a rea
lizat 362,6 kg.

LUPTE • Reprezentativa de 
lupte libere a U.R.S.S., aflată în 
turneu In S.U.A., a susținut o 
nouă Întâlnire amicală cu selec
ționata țării gazdă, cîștigtnd ctl
7—3. 

retului nostru. „Se pare că 
spectaculozitatea mai mare a 
acestui stil ii atrage mai mult 
pe copii și tineri — spune 
priceputul antrenor federal 
Wili Tepper — și, apoi, cele 5 
centre de specializare (față de 
4 cite sint la „greco-romane") 
contribuie în mod efectiv la 
ridicarea măiestriei sportivilor 
mei".

CORESPONDENTA DIN DERLIN

Care sint speranțele noastre 
la „libere" ? în primul rînd, 
Uwe Neupert (cat. 90 kg), care 
la recentele campionate națio
nale a arătat o formă deose
bită, ca și in turneul pe care 
l-a efectuat (în cadrul unui 
Iot) la începutul anului in Cu
ba și S.U.A. Cu toate că este 
încă foarte tînăr (21 de ani), 
mecanicul auto din Jena este 
foarte puternic, bun tehnician 
și tactician. Sperăm, de ase
menea, într-o comportare bună 
a lui Harald Buttner, dar și a 
sportivilor Eberhard Probst 
(68 kg), Bernd Radschunat (74

Corespondentă din Budapesta

ECHIPA OLIMPICĂ DE FOTBAL A UNGARIEI
A FOST CONSIDERABIL RESTRUCTURATĂ

Antrenorul Karoly Lakat: „Ne așteaptă un meci greu la Pitești**
La ora cînd apar aceste rîn- 

duri, lotul olimpic lărgit al 
Ungariei a fost definitivat, 
dar încă nu se știe exact care 
vor fi fotbaliștii ce vor evolua 
la 18 aprilie, ia Pitești. Aceasta 
datorită faptului că miercuri, 
11 aprilie, are loc o etapă de 
cupă, fiind angrenate majori
tatea echipelor care au jucă
tori în lot, așa îneît eventua
lele accidentări ale unor selec- 
ționabili pot determina schim
bări de ultimă oră.

Dacă în privința lotului 
restrîns nu putem oferi încă 
informații certe, în schimb 
sîntem în posesia unor date 
privind selecția celor 20. Luni 
seara, comisia de selecție 
condusă de antrenorul princi
pal Karoly Lakat a schimbat 
în mare parte componența lo
tului, avîndu-se în vedere for
ma actuală a jucătorilor sus
ceptibili de cooptare, compor-

TELEX
RUGBY • La Hanovra. tu med 

conttad pentru campionatul eu
ropean (grupa B), selecționata 
Marocului a Învins cu 13—6 (6—3) 
formația R.F. Germania.

ȘAH • In runda a doua a tur
neului zonal pentru C.M. femi
nin de la zalaegerszeg (Ungaria), 
maestra româncă Ellsabeta Poll- 
hranlade, juctnd cu piesele albe, 
a tavtas-o pe maestna bulgară 
Asenova. Alte rezultate din gru
pa a n-a : Csonklcs (Ungaria)— 
Donceva (Bulgaria) 1—0, Klimova 
(Cehoslovacia) — Margareta Mu- 
reșan 1—9. In grupa I, Gertru
de Baumstark a remizat cu Su- 
zana VerGczy (Ungaria), Iar par: 
tida dintre Dana Nuțu șl Orcins- 
ka (Polonia) s-a întrerupt ■ In 
cea de-a 13-a rundă a turneului 
internațional feminin de la Byd
goszcz, maestra româncă Lla 

kg), Peter Syring (32 kg) și, 
îndeosebi, a lui Roland Gehrke 
la cat. +100 kg, care poate 
concura șl la o categorie mai 
mică- Participarea sportivilor 
Bernd Bobrich (57 kg) și Hel
mut Strumpf (62 kg.) este încă 
incertă.

La „greco-romane", șansele 
noastre sint mai mici. Se poate 
spune că reprezentanții R.D. 
Germane sînt pe posturi de
„outsideri". După părerea nou
lui antrenor Klaus Freyer,
speranța nr. 1 este Heinz-Hel- 
mut Wehling (68 kg), în vîr- 
stă de 27 de ani, fost campion 
mondial în 1977. în rest, așa 
cum am mai spus, lotul este 
alcătuit din tineri cu perspec
tive sau din luptători mai ma- K 
turi, dar fără prea mari șan
se : Dietmar Hint (48 kg),
Bemd Drechsel (52 kg), Frank 
Drechsel (57 kg), Peter Man- 
delkow (62 kg), J5rn Lever- 
mann (82 kg) și Klaus-Dieter 
Zindl (+100 kg).

în concluzie, obiectivul nos
tru este de a cuceri cîteva me
dalii la „libere" și ocuparea 
unui loc printre primii 6 la 
„greco-romane".'

ERNST PODESWA

tarea nesatisfăcătoare e unora 
dintre cei care nu de mult au 
jucat în deplasare, la Osjek, 
cu formația iugoslavă din pri
ma ligă (olimpicii unguri fiind 
învinși cu 2—1) și, în fine, a- 
numite opțiuni ale lui Lakat 
după ce a -văzut meciul Roxiâ- 
nia — Cehoslovacia, de la Pi
tești. La reîntoarcerea sa lâ 
Budapesta, antrenorul princi
pal al olimpicilor unguri a de
clarat : „Românii joacă foarte 
bine, și dacă terenul nu ar fi 
fost desfundat victoria în me
ciul cu olimpicii cehoslovaci 
putea fi și mai netă. La Pi
tești ne așteaptă un meci greu, 
de aceea am făcut unele schim
bări, introducînd în lot jucă
tori în formă de la echipele 
fruntașe Ujpesti Dozsa, Ferenc- 
văros, Honved, Diosgyor".

Portar titular va fi Katzirz 
(de la Pecs), care a evoluat 
deja în prima reprezentativă 
(în meciuri amicale), iar re
zerva sa — Toth, de la Uj
pesti Dozsa. Dintre jucătorii de 
cîmp se pune bază în primul 
rînd pe fundașii Salamon și 
Szanto (Diosgyor), Tepszics 
(Ferencvâros), Kovâcs (M.T.K.), 
pe mijlocașii Poczik, Fulop și 
Gymesi (Honvâd), Nagy (Uj
pesti Dozsa), Tieber (Videoton), 
Tatar, Fekete și Mayer (Dios
gyor), Biro (Salgotarjăn).

Lotul pentru Pitești se va 
reuni, în vederea pregătirilor 
finale, joi dimineața (după e- 
tapa de cupă) și va sosi cu un 
avion special, marți, la Bucu
rești, de unde își va continua 
drumul cu autocarul lâ Pitești. 
Imediat după meciul de la 18 
aprilie, echipa se va înapoia 
la Budapesta, deoarece sîmbătă 
(21 aprilie) va avea loc o nouă 
etapă de campionat.

BELA VARGA
„Nepsport" — Budapesta

Bogdan a învins-o în 32 de mu
tări pe Eva Karakasz (Ungaria).1 
Viorica Iile și Margareta Teodo- 
rescu au remizat cu Rita Kasz șl. 
respectiv, Ellsabeta Sosznowska. 
Alte rezultate: Stadler — Guriell 
0—1; Jagodlnska — Michel 0—1; 
Vreeken — Lemadko 0—1. In 
clasament: Nina Guriell (U.R.S.S.), 
10 puncte. Viorica nie (România)
— 8 p (1), Margareta Teodores- 
cu (România), Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria), Annet Michel (R.D.G.)
— 7,5 puncte etc.

TENIS • In turneul de la 
Tulsa (Oklahoma), Dibbs l-a În
trecut cu 7—5, 7—5 pe Bengstom,' 
iar Tom Gorman a dispus cu 
3—6, 6—4, 6—0 da Sherwood Ste
wart. Favoritul nr. 1 al acestui 
concurs este Connors. • Rezul
tate ta primul tur al campiona
telor internaționale ale Republi
cii Arabe Egipt : El Shafei — 
Peter Enter 6—3, 7—6. FeiZl — 
Machette 6—4, 6—7, 7—6, Govta
— Nasser 6—1, 7—5.
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