
VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNELE ȚĂRI DIN AFRICA
• Președintele României salutat cu 
entuziasm, cu manifestări de caldă simpatie 
de minerii angolezi • Miting al prieteniei 
angolezo-române la Dundo • Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU s-a intilnit, la Luanda, 
cu SAM NUJOMA, președintele Organizației
Poporului din Africa

In cea de-a doua zi a vizitei 
in Republica Populari Angola, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ccaușescu au fost oaspeții ora
șului Dundo, capitala provin
ciei Lunda-Norte.

La ora 9,40, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intilnit la Aero
portul „4 Februarie", al orașu
lui Luanda, cu tovarășul Agos- 
tinho Neto, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola, și 
cu tovarășa Maria Eugenia 
Neto. Cel doi conducători de 
partid și de stai, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Maria 
Eugenia Neto se salută cu 
căldură, se întrețin cordial.

Inalfii oaspeți, însoțiți de 
gazde, se îndreaptă apoi, la 
bordul avionului prezidențial, 
spre Dundo, unde aterizează 
după o călătorie de aproape 800 
kilometri.

Un număr mare de locuitori 
din Dundo și localitățile apro
piate au venit pe aeroport pen
tru a ura un călduros bun sosit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Asistăm la o mare sărbătoa
re populară, mulțimea, flutu- 
rînd stegulețe românești șl an
goleze, în sunetele instrumen
telor populare și a ritmurilor 
specifice acestor meleaguri, or- 
ganizindu-se in lungi șiruri un
duitoare de dansatori, totul su
ge rind spontaneitate și bucurie 
pentru vizita înalților oaspeți 
români.

In această atmosferă de pu
ternică însuflețire oaspeții iau 
loc la bordul unui avion special, 
îndreptîndu-se spre perimetrul 
minier al Companiei angoleze 
de diamante.

La una din aceste exploatări, 
situată în zona localități Luka- 
pa, aterizează avionul special la 
bordul căruia călătoresc to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Agostinho Neto, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Maria Eugenia 
Neto. Un mare număr de mi
neri cu familiile lor au venit 
in întîmpinarea oaspeților. Fie-

de sud-vest — SWAPO
care moment al acestei intil- 
niri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și minerii angolezi 
ilustrează pregnant solidaritatea 
dintre clasa muncitoare din 
cele două țări.

După vizitarea minei de dia
mante, avionul cu care au călă
torit tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Elena Ceaușescu, tovarășii 
Agostinho Neto și Maria Euge
nia Neto s-a reîntors in orașul 
Dundo. Inaltil oaspeți români 
au fost invitați să ia parte la 
un mare miting organizat pe 
stadionul orașului.

Aproape Întreaga suflare a 
orașului era prezentă in tribu
nele stadionului, deasupra că
rora fluturau drapelele de stai 
ale României și AngoleL O 
formație de sportivi purtători 
de steaguri descriu un larg are 
de cere în jurul arenei. Sini 
prezente, de asemenea, tradi
ționale formații artistice, care 
prin muzică șl dans sporesc 
atmosfera de vie animație.

Apariția la tribună a celor 
doi șefi de stat și a tovarășelor 
Elena Ceaușescu și Maria Eu
genia Neto e salutată eu vfl 
aplauze. întreaga asistență, in 
picioare, ovaționează .Ceaușescu 
— Neto r.

Arătînd că toți locuitorii 
orașului Dundo și al provinciei 
Lunda-Norte slnt deosebit de 
onorați de vizita inalților oas
peți români, comisarul provin
ciei Lunda-Norte a rugat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
ia cuvintul la mitingul de pri
etenie angolezo-română.

Cuvfntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată cu 
vil și îndelungi aplauze de 
miile de cetățeni.

Sărbătoarea prietenească an
golezo-română a luat sfîrșit in
tr-o atmosferă de puternică în
suflețire, marcată de profunda 
satisfacție față de cursul ascen
dent al relațiilor dintre cele 
două partide, popoare șl țări.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România,
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De mîine pînă la 22 aprilie, la Palatul sporturilor și culturii

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LA BUCUREȘTI
• Pe listele de participare: aproape 300 de concurenți din 21 de țări • La 

start — numeroși laureați olimpici, mondiali și europeni • Reprezentanții țării noas
tre, printre favoriți in cursa pentru cucerirea titlurilor și medaliilor

w ncepind de miine, timp de opt zile, la Pa- 
1 latul sporturilor și culturii din București se 

vor desfășura - pentru prima oară in țara 
noastră — întrecerile din cadrul Campionatelor 
europene de lupte greco-romane și libere, eve
niment așteptat cu interes deosebit de întreaga 
lume a acestui spori al bărbăției, al forței șl, de
opotrivă, al virtuților tehnico-tactice.

La startul importantei competiții continentale 
se vor alinia aproape 300 de sportivi, din 21 de 
țări, printre concurenți aftindu-se numeroși cam
pioni și laureați ai campionatelor mondiale și 
europene disputate in ultimii ani, ai Jocurilor 
Olimpice, precum și tineri dornici să cucerească 
acum, Io București, o cit mai ridicată poziție In 
ierarhia internațională, pentru a-și netezi astfel 
drumul spre podiumul campionatelor lumii, pro
gramate in luna august la San Diego, dar și spre 
cel al Jocurilor Olimpice din anul viitor.

Tuturor oaspeților, le adresăm tradiționalul 
„Bun venit" In capitala țării noastre, însoțind 
această urare cu dorința ca ediția 1979 a Cam
pionatelor europene să contribuie substanțial la 
progresul și popularizarea sportului luptelor pe 
continentul nostru și in întreaga lume.

Așteptăm, de aceea, întreceri de un nivel teh
nic cit mai ridicat, evoluții pe măsura renumelui 
celor mai mulți dintre participant, care să-l răs

plătească astfel pe spectatorii dornici să urmă
rească greua, dar atît de pasionanta cursă pentru 
cucerirea celor 20 de centuri de campioni ai 
continentului.

Așteptăm, de asemenea, cu deplină încredere 
ca luptătorii noștri să se numere, ca și altă
dată, printre protagoniști, ații in întrecerile da 
greco-romane, cit și in cele de libere, să onoreze 
cu noi victorii de prestigiu palmaresul atitor 
succese înscrise, la loc de frunte, in cartea de 
aur a sportului românesc. Așa cum au fâcut-e 
anul trecut la campionatele europene de la Osia 
și Sofia, unde, spre cinstea lor și a tuturor ce
lor care au contribuit la acea admirabilă pregă
tire și evoluție, au cucerit 13 medalii, dintre care 
4 de aur I

Cu aceste ginduri, incepind de miine - intilnire 
la Palatul sporturilor și culturii»

In pag. 4—5 : ,AmpIe prezentări ale paxti- 
clpanțUor, considerați! înaintea lntilnirllor 
inaugurale, amănunte despre eel M de „trico
lori- care vor reprezenta țara noastră, palma
resul sportivilor români la C.B., breviar teh- 
nie pentru spectatorii dornici să urmărească 
evoluțiile celor mal valoroși luptători din Eu
ropa, programul primei zile de întreceri.

„Internaționalele" de gimnastică ale României

UN FRUMOS SUCCES LA INDIVIDUAL COMPUS
AL

Azi
CAMPIONULUI NOSTRU, KURT SZILIER

concursul feminin,
O sală aproape plină, public 

entuziast, sensibil la noutățile 
Întrecerii, concurenți îndrăzneți, 
de bună valoare tehnică, exer
ciții șl combinații de reală 
spectaculozitate, ambianță de 
mare concurs — iată caracte
risticile primei reuniuni a celei 
de a 23-a ediții a Campiona-

Bilanțul sporturilor de iarnă, In perspectivă olimpică

DISCIPLINELE PE GHEAȚĂ IN AVANS

iar miine finalele pe aparate
telor internaționale de gimnas
tică ale României, care au de
butat ieri In sala Floreasca din
Capitală. Ia toate acestea se 
adaugă, parcă pentru a spori 
frumusețea concursului, lupta 
strtnsă, aproape dramatică, pen
tru repurtarea victoriei și, ca 
un corolar, deosebitul succes al 
gimnasticii românești 5 Kurt 
Szilier, campionul absolut al 
țării noastre pe 1978, sportiv 
realmente de nivel european, 
dar capricios uneai, a dat do
vadă ieri de o exemplară pu
tere de luptă, de o mare ambi
ție, tascriindu-șl in palmares 
un prestigios succes, el fiind

gimnastul clasat pe primul lotf 
la individual compus, după ce 
o bună parte a concursului ba
lanța părea să Încline fie bl 
favoarea lui Ion Checicheș, re
cent medaliat in „Turneul cam- 
£ ionilor" de la Londra, fie * 

d Fiodor Kulaksizov, repre
zentant al Uniunii Sovietice. 
Glmnaștil din R.P. Chineză, 
prezențl pentru prima oară la 
Campionatele internaționale ale 
României, așa cum era de aș
teptat, s-au Înscris șl ei prin-

Constantln MACOVB

(Continuare In pag. a t-a)

celor dependente de zăpadă și 
tatr-alta a celor legate de ghea
ță, vom observa că cela din ur
mă sin* ta avana, dacă raportăm 
performantele ta primul rind M 
obiectivul principal : Jocurile D- 
llmplce da iarnă din 1933 (Lake 
Placid). Șl mal trebuie să adău
găm. imediat, că acest avana a 
fost obținut de sporturile pe 
gheată na numai din pricina 
faptului oă ele n-ar depinde <ta 
condițiile atmosferice (argument 
adesea justificat ta cazul spor
turilor pe zăpadă).

FAȚĂ DE
Instalarea tot mal fermă a pri

măverii obligă la o cuprinzătoa
re analiză a sporturilor do lamă. 
La încheierea sezonului, se con
stată o îmbunătățire a activltătH 
In domeniul acestor discipline, 
concretizată ta cîtev» Indubitabi
le sporuri : creșterea substanțială 
a numărului de copii, tineri șl 
adulți care practică spontan, ne
organizat, Îndeosebi ia sflrșlt de 
săptămină, sporturi de Iarnă (cu 
precădere patinajul șl schiul 
alpin) ; creșterea calității dotării 
acestora cu echipament și mate
riale sportive specifice (mal ales 
datorită dezvoltării producției In
digene) ; creșterea rolului tradl— — 
ției localnicilor ta practicarea 
sporturilor de iarnă ; popu
larizarea mal largă a competiții
lor Interne și internaționale, pre
cum și ameliorarea propagandei 
turistice (nemijlocit implicată ta 
trezirea gustului pentru ramurile 
tipice sezonului hivernal). Dacă 
toate acestea vizează mal curtnd 
răspîndirea ta masă a sporturilor 
de iarnă, trebuie să constatăm 
că și ta domeniul sportului de 
performanță stat ta parte Înde
plinite premisele pentru progres. 
Cadrul organizatoric, condițiile de 
natură, baza materială ta con
tinuă dezvoltare, numărul șl 
competența cadrelor tehnice, pre
cum și baza dă selecție deschid 
drum spre rezultate superioare.

Ce ne arată bilanțul sezonului 
de iarnă 1978/1979 (Imaginat ca o 
repetiție a celui din 1980) T Dacă 
acceptăm o convențională Împăr
țire a sporturilor tatr-o grupă a

CELE PE ZĂPADĂ!
ECHIPA NAȚIONALA DE HO

CHEI PE GHEATA — după cum 
se y1- — a *1 obținut calificarea 
pentru Olimpiada albă, datorită 
urcării pe podium la recenta e- 
dlțla a Campionatul oi mondial 
(grapa B> de ia Galați, ta tot 
•ezorral, echipa a jucat destul da 
bina și este tacurajaeoaie mal 
ales tinerețea ei- Cu o nud ri-

Victor BANdULESCU

(Continuare in pag. a S-a)
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MINUNATĂ VACANTĂ H.. RACHETE LORI
Ieri dimineață, pe străzile din 

perimetrul vechii citadele bucu- 
rețtene a „sportului alb*, adi
că cele aflate Intre Opera Ro
mână ți parcul sportiv Progre
sul, puteau fi văzuți sute de 
copii ți tineri In miint ca ro- 
chete, mergind grăbiți spre 
manifestările sportive la care 
urmau si ia parte. Cei trecuți 
de 15—17 ani se îndreptau tpre 
terenurile Progresul, pentru a 
continua meciurile din cadrul 
„Criteriului de primăvară*. Cei 
mai mulți, insă, mai exact 357 
de copii ți juniori, veniți din 

43 de asociații sportive ți clu
buri din Capitală, din Brațov, 
Cluj-Napoca, Cîmpia Turztt, 
Brăila, Municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Timițoara, lăți, 
Ploiețti, Bacău și din alte nu
meroase localități, erau invita
ții Tenis-Clubului bucurețtean, 
urmind a lua parte la a VII-u 
ediție a „Cupei T.C.B.*. Doar 
o parte dintre ei au încăput hz 
instantaneul fotografie, salu- 
tind cu rachetele ridicate înce
perea întrecerilor.



V

CROSUL „CELOR MARI“,
PE UMERII „CELOR MICI»

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, AMPLĂ PARTICIPARE 
A ELEVILOR LA ACTIVITĂȚI SPORTIVE

favorabiltot
copiii, aflați

Am asistat, de curînd, la 
etapa orășenească a Crosului 
tineretului șl Crosului pionie
rilor, desfășurate ia Slatina, în 
pădurea Strehareți, pe o vre
me excelentă. Starturile se dă
deau cu regularitate și printre 
cei care asistau am văzut nu
meroși profesori cu specialita
tea atletism, care urmăreau e- 
voluția celor mai

b^l^semlfon(li9tl fisurai 
Treburile ___

bine cît timp 
de pionieri : la 
aceștia formau 
pacte. Cînd 
nit timpul _ să 
turtle la 
lui, am asistat la un fenomen 
oarecum straniu : pe măsură 
ce vîrsta și înălțimea concu- 
rențiJor creșteau, numărul ce
lor care luau startul se mic
șora. Un raport invers pro
porțional, care ne-a pus pe 
gtoduri și am vrut să-i gă
sim cauzele.

Am dat însă peste o... ciu
dățenie : organizarea Crosu
lui tineretului s-a făcut, de

au mers 
a fost vorba 
fiecare start, 
plutoane com- 
însă a ve- 
se dea star- 

Crosul tlneretu-

fapt, de către... pionieri. A- 
ceastă importantă fază a com
petiției merita, credem, aten
ția forurilor orășenești cu 
răspunderi în sportul „celor 
mari*. Cu atît mai curioasă 
ni s-a părut absența unui re
prezentant al Comitetului mu- / 
nlcipal U.T.C. Slatina. Nu 
era oare firesc ca tovarășul

Gheorghe Vieru, ca
re răspunde de a- 
ceastă problemă în 
comitetul respectiv,

să fie prezent la această im
portantă etapă a crosului, la 
care erau chemați să parti
cipe cit mai mulți uteciști ?

Cre'dem că da. Astfel, n-am 
fi asistat la descreșterea nu
mărului de partidpanți, oda
tă cu creșterea virstei (mo
bilizarea tineretului de către 
organizațiile U.T.C. ar fi fost 
la înălțimea dorită) șl orga
nizarea competiției „celor 
mari* n-ar fi căzut, și ea, pe 
umeri prea mici, adică ai 
pionierilor.

aniversări a Liceului „Vasile 
Boaită- din Rm. Vîleea s-a în
scris șl tradiționala „Zi a spor
tului-, cu participarea celor mai 
buni elevi sportivi din municipiu 
și invitați din alte localități, care 
s-au întrecut la atletism, volei, 
tenis de masă, șah și gimnastică 
ritmică. Printre invitați s-au a- 
flat juniori de la Dinamo Bucu
rești șl trei echipe finaliste la 
campionatul național al juniori
lor și școlarilor din Brașov, Dej 
și din localitate. (Nicolae Popp).

aeuvitățllor sportive 
în vacanță, participă 
organizate sub gene- 

lată 
temă primite la

Deși timpul nu este peste 
in aer liber. In întreaga țară . .
la concursuri și alte manifestări sportive 
ricul competiției naționale „Daclada“, etapa de vară, 
cîteva dintre corespondențele pe această t~_l primicîteva dintre corespondențele 
redacție :

BACAU : In organizarea Clu
bului sportiv școlar „Vasile Alec- 
sandri* a avut loc un turneu de 
fotbal pentru copii născuțl in 
anii 1965—1967. La întrecere au 
luat parte 9 echipe școlare din 

Oradea, Mediaș, Galați, 
Brăila, Iași și din localitatea 
gazdă. (I. Iancu).

CAlArași : Frumosul parc de 
pe malul Bor cei a găzduit un 
reușit cros al pionierilor, cu par
ticiparea a peste 2 000 de purtă
tori ai cravatelor roșii cu trico
lor din municipiul Călărași. Prin
tre cei care au urcat pe podiu
mul premiaților se numără Ma
riana Călin (Șc.
Georgeta Stanciu , _
8), Răzvan Enoiu (Șc. generală 
2) și Gheorghe Bîcă (Șc. gene
rală 10). Este demnă de subliniat 
buna organizare a întrecerii, asi
gurată de Consiliul municipal 
pentru educație fizică șl sport și 
de Consiliul municipal ai Orga
nizației pionierilor și. șoimilor pa
triei. Cîștlgătorilor le-au fost to
rn îna te diplome aile „Daciadei“ și 
premii în materiale sportive. (N. 
Constantinescu).

SUCEAVA : Un număr de 6 
terenuri de tenis (cu bitum) din 
localitate se află la " . 
elevilor acum, în plină vacanță 
de primăvară. In același

Arad,

generală 6), 
(Șc. generală

dispoziția

timp,

de tenis de masă s-au 
în etapa județeană a 

întne-
amatorii 
întrecut — ___ _ __  .
campionatului republican, 
cere In care s-au impus Rodica 
Grigorean (Llc. economic Su
ceava), Elena Luca (Șc. generală 
din corn. Adîncata). loan Axin- 
te (Liceul „ștefan cel Mare" Su
ceava) și Alexandru Ianoș (Șc. 
generala din Șiret). De notat de 
asemenea că, în comuna Dum
brăveni, iubitorii de gimnastică 
au luat parte la un concurs inti
tulat „Prietenii Nadiei", in timp 
ce peste 1 000 de copil s-au în
trecut la cros. (I. Mândrescu).

BRAȘOV : Ample acțiuni spor
tive se desfășoară în aceste zile 
de vacanță in orașul de la poa
lele Timpei. Astfel, la Crosul ti
neretului, desfășurat pe Valea 
Răcădăulul și la crosul care a 
avut loc în vecinătatea parcului 
Tractorul (de la care vă prezen
tăm Imaginea de mai sus) au luat 
startul peste 1 000 de concurent! 
de toate viratele. La baza spor
tivă a Școlii generale nr. 25 au 
fost organizate, de asemenea, în
treceri atletice. Pentru iubitorii 
popicelor au fost organizate con
cursuri pe arenele Rulmentul și 
Hidromecanica, dotate cu „Cupa 
Primăverii" (C. Gruia).

RM. V1LCEA. între manifes
tările dedicate celei de a 59-a

Sever NORAN

Pe traseul micilor orașe ♦

PLUTO, MINI Șl CU DONALD
DAR NICI COPIII NU SE LASĂ

FAC...
MAI

SPORT,
PREJOS!

INITIATIVE Șl ACJIUNI GOSPODĂREȘTI PENTRU
AMENAJAREA DE NOI BAZE SPORTIVE

A venit primăvara, anotimpul 
în care centrul de greutate al 
activității sportive se mută din 
săli pe stadioane și arene în aer 
liber. Dornici de a practica spor
turile preferate, numeroși tineri 
și vlrstnici participă, în orele 
lor libere, la acțiunile pentru 
amenajarea de diverse terenuri 
simple, luna aprilie fiind în acest 

localitățile 
luna reali-

sens considerată, în 
pe care le-am vizitat, 
zărilor de vîrf.
MIZIL : „STADIONUL NOSTRU, 

CA O FLOARE"
Primul gospodar al midi loca- 

Hăți, iov. Mielu Codescu, ne-a 
mărturisit că atunci cînd a fost 
ales ca primar numeroase pro
bleme urmau să fie rezolvate 
pentru ca fostul tîrgușor să do- 
bîndească chipul civilizat al unui 
oraș. Si alături de escavatori^tl, 
flerari-betoniști sau zidari, tine
rii, în orele lor de răgaz, dau 
ajutor la construirea de blocuri, 
magazine, școli, drumuri șl gră
dinițe. Intr-o bună zi, dnd s-a 
pus problema amenajării unei 
baze sportive la nivelul dezvol
tării urbei, oameni 
vlrste șl profesii au 
bc pricep și la așa 
punzlnd la acțiunea 
nostru, ca o floare*1, 
mare, cetățenii au transformat, in 
timp record, fostul teren de fot
bal intr-un cochet stadion, cu 
tribună metalică (din țevi recon
diționate) de 1000 de locuri, au 
amenajat alte terenuri de fotbal 
șl handbal, pistă c.e atletism și 
grup social, lucrări la care s-au 
economisit 250 000 lei.

Alte acțiuni gospodărești s-au 
desfășurat, după un grafic de 
lucru mobilizator, la întreprinde
rea mecanică. Liceul agricol- 
industrial șl Școala generală nr. 
2, care și-au pus la punct bazele 
sportive. „Cote" record s-au în
registrat Insă la Școala generală 
nr. 1 (director — Dan Petre) un
de, in curînd, se vor da în fo
losință terenuri de handbal șl 
volei, o pistă șl sectoare de atle-

de diverse 
dovedit că 
ceva. Răs- 
„Stadionul 

cu mic cu

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ
CENTRUL DE CERCETĂRI 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT organizează vineri 
20 aprilie, la ora 12,30, în sa
la din Ba. Muncii 37—39, o 
masă rotundă cu tema: „Pra
gul aerob-anaerob. Metodolo
gia ce dezvoltare a capacității 
aerobe de efort și modul de 
aplicare la semifond-fond (a- 
tletism)*. Referatele de bază 
vor fi susținute de prof. 
Claudia Simionescu și dr. Ele
na Slătineanu — cercetătoare.

Sînt invitați să participe 
antrenori, profesori oe edu
cație fizică, activiști șl spor
tivi.

tism, un portic de gimnastică și 
vestiarele necesare. Acest mini
complex sportiv este realizat, în 
întregime, prin contribuția vo
luntară a părinților, precum și cu 
forțele școlii și foarte multă mun
că patriotică, în care soții Silvia 
și Victor Gîdiuță, amândoi pro
fesori de educație fizică, an pus 
mult suflet.
URLAȚI: DE LA BINE, SPRE MAI 

BINE
Pe suprafața fostului teren de 

fotba^ din oraș s-au ridicat ha
lele noii filaturi de bumbac, ca
re va intra în producție în cursul 
acestui an. In schimb, primăria 
a acordat aproape două hectare 
din parcul orașului pentru a se 
amenaja acolo o altă bază spor
tivă în locul celei dezafectate, 
mai mare și mai frumoasă, care 
va cuprinde terenuri de fotbal, 
volei, handbal, tenis, pistă de 
popice în aer liber și sectoare de 
atletism. Toate 
realizate— după cum ne-a pre
cizat secretarul adjunct al Co
mitetului orășenesc de partid, loan 
Ceadeș, președintele C.O.E.F.S. — 
prin valorificarea judicioasă a 
unor resurse locale. Si un an
gajament concret : la 23 August 
am fost invitați să asistăm la fes
tivitatea de inaugurare a noului 
complex. Pînă atunci, tinerii din 
Urlați fac sport pe terenurile de 
fotbal, tenis, handbal și volei ale 
I.A.S., Liceului industrial și ale 
școlilor generale, cărora li s-au 
făcut cuvenita „toaletă“ de pri
măvară.
RM. SĂRAT: OBIECTIVE CE VOR 

FI REALIZATE IN CINSTEA 
ZILEI DE 1 MAI

In cursul acestei primăveri, pe
rimetrul sportiv al orașului Rm. 
Sărat se va lărgi considerabil. 
Tovarășul Mircea Crăciun, prim- 
vicepreședinte ai C.O.E.F.S., ne-a 
prezentat, punct cu punct, un 
plan de acțiuni ce au fost sau 
vor fl întreprinse în întimpinarea 
zilei de
• Cei 

grupați 
face să 
intrarea 
menajîndu-se terenuri de fotbal, 
handbal, volei, tenis și două pis
te âe popice în aer liber. • A.S. 
„Ferodoui" va amenaja între 
blocurile de nefamiliști terenuri 
de volei și tenis, precum și cî
teva mese d? tenis din beton. 
• Tinerii din asociația Flamura 
roșie au reparat și re vopsit apa
ratura pistei de popice în aer li
ber și au găsit un loc potrivit 
în curtea fabricii, unde vor juca 
tenis șl volei. • La căminul Li
ceului agro-industrial a „răsărit“ 
un teren de volei. Iar în aceste 
zile de vacanță vor mai apare 
aici un „dreptunghi* de fotbal și 
10 mese de tenis din beton. • 
Amatorii de box de la I.O.A. au 
transformat un vechi vestiar în 
sală de pregătire.

Troian lOANIfESCU

acestea vor fi

1 Mal.
peste 2000 de cooperatori 
în asociația Voința vor 
dispară maidanul de la 
în oraș, în locul Iul a-

...Pluto se ceartă cu o Mini 
zbirii tă foc pentru o minge... 
Guliver se pregătește să ridice 
o halteră... Poznașele veverițe 
Cip și Dalie au făcut din două 
ghinde cite o minge de rugby... 
Donald își duce urmașii la 
înot... Și personajele îndrăgite 
de toți copiii lumii prind viață 
sub pensulele mînuite cu si
guranță de vreo 30 de fete și 
băieți, care au transformat una 
din aleile complexului sportiv 
„Cireșarii" într-o veritabilă 
expoziție. Asistați de prichin
deii parcului, ei pictează cu 
spor. Cine sînt ? „învățăm la 
Liceul industrial nr. 22 de con
strucții — ne spune Cristian 
Știrboiu — și atunci cînd to
varășii profesori au întrebat, 
din clasă în clasă, cine ar dori 
să-și înscrie în planurile de 
vacanță și această activitate, 
noi, cei de aici, am răspuns a- 
firmativ. Motivul? Sînt mai 
multe. în primul rînd, ne păs
trăm... îndemînarea, apoi a- 
ceste lucruri le facem în ca
drul de o deosebită frumusețe 
al acestui parc sportiv. Și, cu 
aceasta, am ajuns la ultimul 
motiv, dar nu cel din urmă. 
Mie și colegilor mei ne place 
sportul". Așa aflăm că interlo
cutorul nostru, elev într-a 
Xl-a C, practică și baschetul la 
Dinamo, iar colegii săi Raluca 
Posea, Adriana Vasiliu, Victor 
Tudor, Bogdan Tofan, Riccucio 
Negomireanu sau Maria Vasile 
și Cornel Enache de la „B'“ 
și-au înscris între pasiuni ci
clismul, popicele, hocheiul, îno
tul, voleiul sau fotbalul. Și, 
astfel se explică de ce, după 
cîteva ore de lucru, ei au pțe- 
* 1 ~ .mute" ideile sportive

practică, 
al Rapidu- 

educație fi- 
a venit îm- 
60 de elevi

placul 
sorul 
se bucură și se joacă, se 
joacă... In final ? O ciocolată 
pentru fiecare...

...Din zid, mingile sar sprin
tene, punînd probleme micilor 
tenismani. în apropierea lor, 
cu priviri admirative, un om 
cu părul alb urmărește efor
turile copiilor /de a recupera 
„bulgării jucăuși". Gavril Le- 
șanu are 69 de ani. A venit 
cu nepotul, Eugen Tudor, care, 
de fapt, la școală este pasio
nat de atletism, dar „acum

lor", ne spune profe- 
O. Niță. Și copiii rîd, 

bucură și

VACANȚĂ SPORTIVĂ

vrea să se mai destindă și 
puțin tenis". Tudor este 
clasa a doua, cu note mari 
sport, dar și la celelalte 

laudă bunicul,

cu 
în 
la 
o-

biecte — îi
care adaugă imediat că „în fa
milia noastră au mai fost spor
tivi". Și arătînd spre terenul 
de rugby de la Parcul copi
lului, ne amintește imediat de 
Leșanu, fostul echipier al XV- 
lui grivitean.

Pentru a __
meniul tenisului, ne îndrep
tăm spre mesele de beton in
stalate sub cîțiva copaci înflo
riți. Adrian Vasile, de 1Q Lie. 
„D. Petrescu", joacă cu Ștefan 
Grigoriu de la Lie. ind nr. 10. 
Primul ne spune că în planu
rile sale de vacanță intră și 
„Brașovul, cu împrejurimile 
sale numai bune pentru dru
meție". Pînă una alta, ei — 
și ca ei, încă mulți alții aflați 
la mesele de șah, pe terenurile 
de baschet, handbal sau fotbal 
— vin aici, la „Cireșarii", în 
fiecare zi pentru că „este tare 
frumos cu copacii săi cu cu
lori albe și roșii, armonizin- 
du-se cu verdele crud ai ier
bii și, mai ales, cu dorința 
noastră de a face mișcare în 
aer l’ber“ — cum ne soune 
viitorul (desigur) arhitect Cris
tian Știrboiu.

„Trenurile vacanței-4 au dus 
spre ospitalierele stațiuni mon
tane sute de copii. Alte sire 
își petrec zilele vacanței acasă. 
Dar nu în... casă ! Bazele spor- 

le oferă un minunat pri
de a-și petrece o parte 
timpul lor liber. Porțile 
larg deschise ’.

râmîne tot în do
ne îndrep-

ferat să „1 
de pe panouri în...

...Fostul fotbalist 
lui, profesorul de 
zică Octavian Niță 
preună_cu aproape

copilului nr. 9. In 
lor costume albas- 
copiii se simt In 

„Noi nu dispunem

de la Casa 
frumoasele 
tre și gri, 
largul lor.
de spațiu pentru joacă și sport 
la școală, așa că, din acest 
punct de vedere, pe timpul 
vacanței am căutat să le alcă
tuim un program cit mai pe

Fmanuel FÂNTÂNEANU

La mesele de tenis, partidele sint in plină desfășurare
Foto : I. MIHÂICĂ

• IN PĂDUREA GIRBOAVELE, 
de lingă Galați, Casa pionierilor 
din orașul dunărean a organizat 
o amplă întrecere de orientare 
sportivă, la care au participat 
purtători ai cravatelor roșii cu tri
color din lași, P. Neamț, Ploiești, 
București, Buzău fi, evident. Ga
lați. Trofeul a fost adjudecat de 
către Casa pionierilor din Galați 
(antrenor - prof. Radu Bălan).
• LA TG. MUREȘ s-o desfășurat
ediția a *' _ _ „*_’_*_*
„Cupa dr. luliu Hațeganu", com
petiție polisportivă inițiată de 
l.M.F. Cluj-Napoca și rezervata 
studenților din medicină și far
maceutică. După disputarea con
cursurilor de inot, cros, tenis, 
baschet și handbal, clasamentul 
arata astfel : 1. Tg. Mureș 42
p ; 2. Timișoara 32,5 p ; 3.
București 28,5 p ; 4. Cluj-Napoca 
27,5 p ; 5. Craiova 25 p ; 6. 
lași 10,5 p. « LA CLUBUL SPOR
TIV ȘCOLAR SIBIU s-a dat in 
folosință o modernă sală de box, 
echipata cu toate instalațiile ne
cesare. Aici se vor antrena pugi- 
liștii celor trei secții existente 
în oraș. Cu prilejul inaugurării 
sălii a avut loc o gala amicală 
între echipa sibiană I.P.A. și 
C.S.M. Cluj-Napoca (scor : 12—6).
• LA ATENEUL TINERETULUI din 
Reșița zeci de tineri sînt inițiați 
In tainele badmintonuluî. Promo
torul acestui sport înrudit cu te
nisul este Instructorul Reimond

V-a a memorial im'ui

Rostek. a NUMEROȘI MUNCI
TORI Șl TEHNICIENI de Io Com
binatul industrial pentru construc
ții de mașini din Bistrița efec
tuează in timpul liber excursii la 
Bistriciorul și Măgura Calului, 
locuri deosebit de pitorești, unde 
s-au construit cabane cu sprijinul 
oamenilor muncii de pe melea
gurile bistrițene. a LA TULCEA o 
început nu de mult „Cupa gaze
tei Dalta" Ic șah, comoetitke 
maraton, cere se va înc^e'a la

toamna. * A.S. GLORIA BUCU
REȘTI a organizat recent o mare 
întrecere de șah, care a fost 
cîștigatâ de I. Gabriel (I.C.M.E.), 
urmat in clasament de N. Aure
lian (Gloria), a UN CONCURS 
DE SCHI puțin obișnuit a avut 
loc zilele trecute in împrejurimile 
cabanei Straja—Lupeni, 
niștii fiind veterani 
mas sport, schiori 
(chiar peste) 60 
iată și cîștigătorll 
rănilor*, competiție

protago- 
ai acestui fru- 

»î 
Dor

Intre 35 
de oni.
„Cupei vete- 
organizatâ în

ex ce lente condiții de către A.S. 
Minerul Lupeni ; probe alpine — 
femei (35—40 ani) : Elena Bă ra
ia n ; peste 40 ani : Terezia Ka 
Io (Lupeni) ; bărbați 35—40 ani ;

Al. Acs (Petroșani); 41-45 ani : 
I. On (Lupeni) ; 46-50 oni : A. 
Kala (Lupeni) ; 51—55 ani : A.
Hegrieduș (Petroșani), 56—60 ani: 
F. Edelin ; peste 60 de ani : V. 
Pop (Petroșani). La fond, printre 
câștigători »-au numărat : Gh.
lupaș (Parcșeni) — 35—40 ani și 
P. Stoica (Vulcan) — peste 60 
de ani. A CEA DE A Vlli-a 
EDIȚIE a „Cupei primăverii* la 
handbal fete, organizată de 
Textile Buhuși, a . even'd formației 
gazda, care a obținut următoa
rele rezultate : 21—14 cu Relonul 

Sâvineștî, 12—12 cu Vulturul Plo
iești și 15-11 cu Voința Odorhei.
• LA CLUBUL MUNCITORESC 
din Ștefonești—Pitești s-au în-
tîlnlt la șah și tenis de maso 
reprezentanții căminelor de nefa- 
milrști din Mioveni, Ștefănești și 
Pitești care aparțin de întreprin
derea de autoturisme Pitești, 
urma disputelor, cupa pusă 
joc a revenit căminului din 
tești, cu 55 p. Pe locul secund 
s-a clasat căminul Ștefănești, cu 
26 p.

In 
în 

Pi-

DE LA : T. Siriopol, 
lonescu, D. Glăvan, 

P. Comșa, O. Guțu,

RELATĂRI
I. Păuș, I. 
O». Toma, - . __  ___
S. Bâloi, I. Vieru ți I. Fețeonu.



interviu cu Nadia Coin fined,

tripla ciinipioanfi olimpica de la Montreal

PUN ÎN EXERCIȚIILE MELE
SI CEVA DIN DRAGOSTEA

COPIILOR ROMANI
PENTRU TOȚI COPIII LUMII"

toate meri- 
din anii co-

— Nadia, ești de cîteva 
luni în orașul nostru, aici 
locuiești, înveți, te antre
nezi. Te-ai obișnuit la 
Deva ?

— Da, îmi place foarte 
mult aici. Este un oraș 
liniștit, unde lucrăm cu 
mult spor, mal ales că am 
avut și bucuria să primim 
în dar o nouă sală de 
gimnastică, aflată chiar la 
poalele vestitei cetăți.

— Noi, cei de o virstă cu 
tine, ne întrebăm deseori 
ce gîndești, ce visuri ai, tu 
care ai și devenit atît de 
cunoscută pe 
dianele. încă 
pilăriei ?

— Vîrsta nu __ „ 
dieă atunci cînd vrei 
faci ceva. Mai ales _
sport. Dar pentru asta tre
buie să muncești de la 
început cu seriozitate, dq- 
siune și perseverență. Cînd 
rnă gindesc la viitor, văd 
în toți copiii, sau mai bine 
zis în toate fetițele, noi si 
noi gimnaste. Asa va fi 
oare ?

— Asta înseamnă, desi
gur, renunțarea Ia multe 
lucruri care nouă, copiilor, 
ne plac atîta : j 
me, drumeții...

— E adevărat, 
să-ți organizezi 
bine timpul și < 
renunți la unele __
Dar. cu toate acestea,

pie
să 
în

joacă, fii

trebuie 
mult mai 
chiar să 

; lucruri.
. __ ------- ------i,—, eu

găsesc destul timp și pen
tru a merge la cinemato
graf, pentru a urmări pro
gramele la televizor, 
citesc sau să ascult 
zică.

— Iți place muzica
— Da. mai ales că 

tru noi, gimnastele, 
foarte important să 
simț muzical. La sol. 
oordanța dintre mișcare șl 
muzică este hotărîtoare. 
Nota poate să se micșo
rez? dacă ai ratat ... o notă 
muzicală. _____ L
dacă ți-a! modelat frumos 
exercițiul

— Cum ți s-ar părea dacă 
ai lucra pe muzică și la 
celelalte aparate ?

— Sînt 
viteza

. să 
mu-

o

pen- 
este 

avem 
con-

sau să crească

pe partitură.

aparate unde 
ex Dcuției nu per-

mite așa ceva. Este greu, 
cred, ca muzica să tină rit
mul cu rapidele mișcări de 
la paralele sau cu cele de 
la sărituri. Cu toate aces
tea, am mai lucrat pe 
fond muzical la bîrnl. Insă 
numai cu ocazia unor 
demonstrații, nu în con
cursuri.

— Se poate Intimpla ea 
in timpul unui exercițiu 
ceva să nu lasă sau să 
greșești. Atunci poți să ta 
corectezi sau să improvi
zezi ceva ?

— Se întîmplă șl așa 
ceva, deși nu e de dorit. 
In orice caz. asemenea lm-’ 
provlzații trebuia si se 
îmbine armonios eu cele
lalte mișcări, tnctt spec
tatorii și, mal ales, juriul 
să nu sesizeze nimic !

— Ai prieten! pretutin 
deni, Nadia. Scrisorii* 
primite sint emoționante. 
In unele țări s-au înființai 
cluburi de gimnastică 
poartă numele tău. 
minunat, nu 7

desigur, 
pe care le
că nu le pot tra- 
cuvinte. Am mult! 
în toată lumea
țin foarte mult,

mi

c»
Eflt«

Slmță- 
încerc

— Da, 
mintele 
aproape 
duce în 
prieteni 
La toți 
Cînd aud aplauzele, 
gindesc adesea că o făr! 
mă din dragostea noastră 
a copiilor români, pen’rt 
ceilalți copii, am reușit să 
o transmit așa cum ani 
gîndlt. Nu pot să ascund 
faptul că deseori 
regretul că nu pot 
punde la toate 
pe care le 
sînt sigură, 
mă înțeleg 
pâră

— încă o 
nu al fi devenit o 
nastă atît de mare, 
ți-ar fi plăcut să fii ?

— Gimnastă .’ -
— Te așteaptă multe 

treceri, 
numele 
îți doresc
.succes.

încerc 
răs- 

scrlsorile 
primesc. Dar, 
prietenii mei 
și nu se sli

întrebare. Dacă 
gim- 

ce

in- 
înfoarte grele, 

tuturor copiilor, 
mult, mult

BLENDEA 
VH-a, LiceeI

Sorin 
clasa a 
pedagogic din Deva

pentru

SPORTULUI
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1979 a fost declarat Anul Internațional al 
Copilului. Această acțiune, printre cele mai im
portante ale O.N.U., are drept scop mobi
lizarea eforturilor tuturor popoarelor pentru so
luționarea unor probleme vitale privind creș
terea și educarea tinerelor generații. Partidul și 
statul nostru acordă cu consecvență o atenție 
deosebită creării tuturor condițiilor pentru 
toți copiii țării să se poată bucura din plin 
cuceririle socialismului. Recenta Hotărire 
Comitetului Politic Executiv al CC al P.CR. 
privire la acțiunile organizate in România 
cadrul Anului Internațional al Copilului subli
niază încă o dată, cu pregnanță, grija tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, pentru a se asigura copiilor con
diții cit mai bune de viață, de învățătură.

Avem copii talentați. inimoși, sirguincioși, har
nici. Depinde numai de noi cum ii creștem. In 

se in- 
educa- 
tineret

acest context, educația fizica și sportul 
senu în cadrul mai larg al mijloacelor 
tive, ele contribuind ia formarea unui 
viguros și sănătos.

Cum vâd copiii sportul ? Ce înseamnă r_____
ei educația fizică ? Ce ginduri îi frdmintâ în 
acest domeniu ? — iată doar trei întrebări din 
atîtea posioile la care încearcă să răspundă 
pagina de față. Spre deosebire de ake ocazii, 
nu redactorii ziarului nostru au realizat-o, prin 
scrisul lor. ci crțiva mici și talentoțî condeieri, 
ilustrația aparținind, de asemenea, unui posibil 
viitor plastician.

Autorii acestei pagini sînt, așadar, copiii noș
tri. Să-i urmărim, cu încredere, cu aceeași dra
goste cu care îi înconjurăm în fiecare zi...

Ca $i colegii lor din întreaga țară, mem
brii cercului de arte plastice al Casei pio
nierilor și șoimilor patriei din Sectorul 1 
al Capitalei găsesc In sport numeroase surse 
de inspirație. Tudor Birsan (cl. a III-a, Lie. 
ind. 6), Nicușor Condeescu și Cristian Cră
ciun (cL a IV-a, șc. gen. 4) sînt printre cei 
mai taler, tați și ne pare rău că nu avem 
spațiu pentru a publica și desenele lor, care 
sint, vă asigurăm, foarte frumoase. Am re
ținut, în schimb, pe cel realizat de RADU 
ISPAȘOIU, elev în clasa a Vl-a la Liceul 
„C. A. Rosetti’, care impresionează prin 
puterea sa de expresie.

ȘOIMII TĂTĂRAȘULUI
Tâtărașul era cindva — 

in timpul marelui /scriitor 
Mihail Sadoveanu — un 
cartier tipic de provincie. 
Căruțele mici se înșirau 
dezordonat ca mărgelele 
unui șirag rupt. Oamenii 
erau liniștiți, iar bătrinii 
iși respectau i 
tabieturile de 
Totul lincesea. 
monoton. Copiii, 
ttnd „liniștea1' 
se jucau izolați, 
liniștea era tulburată 
cine știe ce conflicte 
tre vecini... Piciorul 
intră intr-o groapă, 
împiedic și... cad. Mă 
die și încep să merg. 
Încet, încet, fiindcă l-am 
serintit... Fac doi pași... 
așa de încet, incit durea
ză vreo douăzeci și ceva 
de ani !

A... a...l Ce oameni 
grăbiți l Ce repede se 
mișcă l Sint complet 
schimbați. Blocurile stau 
aliniate unul lingă altul: 
unul in față, altul in spa
te, unul in stingă, 
în dreapta. Dar... 
sînt copiii T

iar 
conștiincioși 

duminică. 
Totul era 

respec- 
celor mari, 

Rareori 
de 
in
imi 
mă 
ri-

altul 
unde

LA VÎRSTA PRIMĂVERII, SPORTUL
ÎNSEAMNĂ ceva mai mult decît

UN SIMPLU mijloc de deconectare
de de mișcare și reușită, peste atmo
sfera tinâră a anotimpului.

Da vîrsta primăverii, sportul în
seamnă oeva 
simplu mijloc oe deconectare interi
oară șl fizică, 
impetuoasă a 
le din spectacolul mușchilor șl al 
voinței emoția bucuriei șl satisfacția 
împlinirii. ‘ ‘

mai mult deci: un

Izbucnit din er.-ergla 
tinereții, el dĂru-

"Jnwmnăii
prinde să 
note.

Soneria zbîrnîie triumfătoare cum 
o făcea altădată bătrinul clopoțel, 
din care a rămas numai simbolul. 
Tăcerea mai stăruie o clipă in ae
rul sobru și, deodată, fuge hăituită 
de culoarea explozivă a vocilor.

Sînt, intr-adevăr, primele dlpe ale 
recreației, ce sosește plină de zgo
mot și farmec, clar parcă niciodată 
îndeajuns de generoasă. Forfota . în
cepe și se stinge Ia fel de 
repede precum s-a înfiri
pat, încordarea unei noi 
ore de curs redevine stâ- 
pînă, iar veșnicul catalog 
fîlfîie din aripile gr?le de

Și, totuși, murmurul culoarelor nu 
s-a stins cu toiul. Zîmbind către șu
ierul soneriei, chipuri vesele de 
adolescent se îndreaptă în fugă spre 
ora lipsită de manuale și bucățele 
de cretă, către lecția pe care din 
grabă tinerească au numit-o simplu 
— sport.

Ce înseamnă pentru nestăvilita vi
goare a tânărului acest unic cuvînt? 
întrebarea își găsește răspunsul în 
trăirile fiecăruia, în viața unei 
încărcate de muncă, ce simte 
voia puternică de eliberare și 
prindere, dincolo de oboseală.

Acum, in clipa totală a jocului, 
frunțile mature de încordare se pre
schimbă, cu naturalețea și dorința 
entuziasmului în figuri 
copil. In cadrul alburiu 
rilor. conjugîndu-se cu __ ____ ,
soarele, trupurile se-nalță suple, avi-

zile 
ne- 

des-

voioase de 
al terenu- 
mingile și

Există ta nervul șl ambi
ția de a trece obstacolul 
acel plăcui sentiment de 
nerăbdare șl Încredere ca
re. Împreună cu tensiunea 

premergătoare saltului. descoperă 
mereu mal mult succesul.

Șl, atund dnd td— victoriei dăi
nuie cu orice preț. Jocul oeriae 
muncă și pasiune, perseverentă șl 
dăruire in ascensijm.'u către perfor
manță.

Privind la școiaru; ce zburdă prin 
inima parcului sau la liceanul ma
rilor transformări, zărim ia ei che
marea comună către pcmspărjt ae
rului șl elasticul mișcării.

E. într-adevir. minunat să-ți în
trec! propria ființă pe fundalul na
turii înmugurite In verde, e minu
nat să te joci acum, cînd sănătatea 
vîrst.i te îndeamnă.

Mariaj MU RASES CU 
anul I A. Liceul ,,MîHai Viteazul* 
București, riștigâtor al OHmp adei 

de Rmba română (fosa pe municipiu), 
membru al C.S.Ș. or. 2

I

Pornesc in căutarea lor. 
Intru in Grădinița cu 
program prelungit numă
rul 22 și văd, de-a lun
gul scărilor, prinse pe 
pereți multe diplome în
rămate. Citesc .• „Premiul 
la aruncări se acordă lui 
Barabancea Petru”: „Pre
miul de aruncări se acor- 

- dă Alinei Săndulescu” ; 
„Premiul la alergări se 
acordă Loredanei Pintea”; 
„Premiul la alergări se 
acordă Mihaelel Costir- 
nache“...

Urc scările, hotărită să 
stau de vorbă cu 
care au obținut 
bune rezultate in 
cerile sportive de 
trecut. (Sint bine 
mată !). Cînd întreb 

mi se spune că...

șoimii 
aceste 
intre- 
anul 

infor- 
de 

ei, mi se spune că... au 
plecat deja la școală. Pă
cat 1 Totuși, sînt curioasă 
să știu ce gindesc despre 
colegii lor mini-sportivi 
ceilalți preșcolari și cum 
le continuă exemplul. Aflu 

'.J un 
cheamă 

acesta 
Loredane! 
deci, in 

lui Călin.

au obținut

■că este in grădiniță 
băiat pe ----- ’
Călin — 
este 
Pintea.
clasa grupei __ _____
Vin lingă mine șase pri
chindei. încerc să 
cunoștință cu ei. Un 
iețel dolofan îmi zice 
cheamă Melinte Z______
Am în față două perechi 
de gemeni : Dragoș și 
Bogdan Coțovan. Marica 
și Iulia-i Pop. Călin este 
șt el In mijlocul celorlalți.

care-l
Pintea și 
fratele 

Intru,

că-l 
Răzvan.

Copiii păstrează 
tanță respectabilă 
scăunelele lor și 
Sint incd timizi. ______
repede, insă, distanța se 
micșorează și începem să 
stăm de vorbă ca niște 
vechi prieteni. Pentru în
ceput, vorbim despre 
sport și despre mini-spor 
tivi.

Călin mi-o descrie pe 
sora lui, Loredana : ochi 
albaștri, amatoare de te
nis și „nu se știe dacă 
este sau nu 
Despre Petru 
îmi vorbește 
„Era înalt, era 
era mereu bucuros și a- 
vea ochi căprui“... Ur
mează povestiri, întîm- 
plări, cîntece, poezii și 
cite și mal cite...

Printre altele, Răzvan 
îmi spune : „Eu am fost 
de două ori la Călin aca
să. O dată se certa Lore- 
clana cu Călin, iar a doua 
oară se certa Călin 
Loredana. Disputa 7 
trebuie lovită 
de ping-pong !“

Pe măsură ce 
trec, încep să 
pasiunile 
mei. Răzvan 
facă „sportiv la 
pong* și vrea să ___
rească ; Iulian ar vrea să 
devină artist sau călăreț ; 
sora lui, Marica, iubește 

. baletul („dansează foarte 
frumos*, o laudă fra
tele) ; Dragoș se face fot
balist sau dentist („Dacă

o dis- 
intre 

mine. 
Foarte

frumoasă-. 
Barabancea 

Răzvan : 
lăudăros,

cu 
Cum 

mingea

minutele 
aflu șt 

interlocutorilor 
vrea să se 

ping- 
călă-

„SA AI AMBIȚIA DE
MEREU, MEREU, FÂRĂ

De ee fac sport ? Cred că 
niciodată nu mi-am pus *- 
ceastă întrebare. Totuși, 
nu cred că este una prea 
dificilă, la care să-mi vi
nă greu să răspund. Ir. 
tot acest răstimp — și sînt 
cițiva ani — in care bas
chetul a devenit o 
pasiune pentru 
m-am convins că sportul 
e nu numai sănătos, dar 
are si o influentă binefă
cătoare, mai ales asupra 
tinărului aflat în formare.

.Mens sana in corpore 
uno* glăsuiește vechiul 
dizaon. născut In mod 
cert din experiența mai 
multor generații. Da. spor
tul nu te călește doar fi
zic. d are șl darul pro
nunțat de a-ți Întări voin
ța, ambiția, spiritul de 
luptă, de colaborare. Prin 
faptul că cere nu numai 
un efort fizic, cl șl unul 
intelectual, te face să poți 
duce la bun sfîrșit cu mai 
multă ușurință sarcinile 
de toate zilele. Cred că în 
fiecare din noi se află un

mare 
mine.

dram da ambiție, de care 
mulți nu știm nimic. 
Sportul est- o bur.ă oca
zie de a descoperi acest 
.dram de ambiție-, deoa
rece pentru a Învinge tre
buie să ai ambiția de a 
lupta mereu. mereu, fără 
a obosi. pentru victorie.

Dar sportul. pe lingă 
toate acestea, contribuie in 
mare măsură și La legarea 
și întărirea prieteniei în
tre tineri. In decursul a- 
nilor am cunoscut și 
m-am împrietenit cu mulți 
tineri din țară șl din 
străinătate. Mă bucură fap
tul că sîntem cu toții ani
mați de aceeași dorință, 
aceea de a face ca rațiu
nea umană să triumfe în 
întreaga lume, spre binele 
întregii omeniri.

Noi, tinerii de azd. vom 
fi cei care vom duce mal 
departe ștafeta. Nu ne este 
indiferent cum vom reuși 
să realizăm acest 
..Mens 
sano- _____ , _ _
dicton și ou doar acum.

sana In 
glăsulește

lucru, 
carp ore 
vechiul

mă fac dentist — zice el 
—; o sd-i pun dinții lui 
Bogdan !a). Cei doi ge
meni seamănă așa de 
bine, incit plnd și numă
rul de dinți căzuți este 
același. Amindoi se fac 
dentiști ori fotbaliști. 
Călin se face tot sportiv. 
Toți vor să devină spor
tivi. Sint sigură, după ho
tărârea i— ----- -----
că așa 
Bogdan 
Dragoș 
invers !

Poate 
îmi fac 
sașe șoimi

Dragoș, Răzvan, Ma
șini in- 

parte

cu care vorbesc, 
va fi. Poate că 
va fi dentist, iar 
fotbalist ! Poate

că, atunci 
mărturisiri, 

Călin,

cind 
cei 

Boq-
dan, _ .. 
rica și Iulian — 
fluențați in mare 
și de faptul cd am venit 
să stau de vorbă cu ei 
despre sport. Dar mal si
gur este cd sînt influen
țați de numărul mare de 
competiții sportive orga
nizate în grădiniță și do
resc din tot suflețelul lor 
mic să se numere printre 
participanta la „Daciadă*.

Dar cite le rezervă vi
itorul ? Timpul a reușit 
să preschimbe cartie
rul Tătăraș, ca și întregul 
Iași. Timpul poate să 
schimbe pasiunile șoimi
lor, dar dragostea lor 
pentru sport sădită cu 
pricepere de tovarășele 
educatoare rămîne con
stantă. Pe cuvintul lor 
de șoimi ai Tătărașului I

Irina MITITIUC
Liceul 
" lași, 
I literw 

celor

clasa a 
..Garabet 
membra a 
„Lîcwîci —

Vlll-a, I 
Ibrăiieanu* 
cenaclului 

cenaclul 
mic'“

A LUPTA
A OBOSI!4

încerc să răspund lacînd 
această întrebare, îmi dau 
seama cită înțelepciune 
poartă în el.

Fac sport pentru că îmi 
place — ca oricărui om — 
să mă joc. Fac sport pen
tru că el te călește, pentru 
că te formează ca om in
tegru și iți oferă prilejul 
legării multor prietenii cu 
tineri de aceeași virstă șl 
idealuri. Iar dacă succe
sul își surîde și, în același 
timp, reprezinți șl culori
le patriei, nu cred că poa
te fi mîndrie mal mare.

la
tu . ,
Infimă, bucuria 
fi măsurată în

victorie îți 
contribuția.

Iar dacă 
aduci șl 
aricit de 
nu poate 
cuvinte.

De ce fac sport 7 O în
trebare la care răspunsuă 
meu a fost unul dintre 
miile posibile...

Ghecrgh» PASCU 
clasa a XIl-a, Liceul 

„Bolyai Farias* Tg. Mureș, 
component al echipei 

naționale de baschet (juniori)

Pagină organizată de Emanuel FANTANEANU



CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE

„CAP DE
Primăvara acestui an, care a îmbogățit atît de mult paleta marilor com

petiții internaționale, ne dăruiește acum, la mijloc de aprilie, prilejul de 
a urmări - in premieră - timp de opt zile un eveniment sportiv cu totul 

remarcabil prin amploarea și importanța sa : CAMPIONATELE EUROPENE DE 
LUPTE GRECO-ROMANE Șl LIBERE, disciplină olimpică in care de ani și ani de 
zile strălucesc, prin victoriile lor, sportivi din numeroase țări ale lumii.

Cu vechi și puternice tradiții, luptele din țara noastră s-au impus tot mai 
mult in arena internațională, școala românească a acestei discipline pregătind 
campioni și laureați olimpici, mondiali și europeni, care și-au cucerit o bine
meritată faimă pe toate meridianele lumii. De data aceasta, generația actuală 
a marilor performeri români are privilegiul de a-și demonstra valoarea și exem
plara pasiune pentru această ramură sportivă în fața iubitorilor de sport din 
țara noastră. Sintem convinși că o vor face la nivelul așteptărilor, oferind spec
tatorilor, 'odată cu spectacolul sportiv de cea mai bună calitate, bucuria de a 
aplauda noi victorii de prestigiu ale reprezentanților noștri.

Pinâ la această oră au sosit la București cei mai mulți dintre participanții 
la ediția 1979 a C.E., iar miine, în Palatul sporturilor și culturii, vor începe mult 
așteptatele întreceri pentru care aproape 300 de luptători, cei mai valoroși 
din Europa, s-au pregătit de multă vreme cu gindul la podiumul de premiere.

Tuturor concurenților : „SUCCES DEPLIN" I

AFIS“ ÎN CALENDARU
9

Cei 4 campioni continentali de la Oslo, L Draica, C. Alexandru, R. Codreanu și Șt. Rusu.

LA GRECO-ROMANE, 4 REPREZENTANȚI Al ȚĂRII NOASTRE 
ÎN LUPTĂ PENTRU PĂSTRAREA CENTURILOR CONTINENTALE
Conform programului de desfă

șurare a campionatelor europene 
de lupte, primele patru zile sint 
rezervate întrecerilor concurenți
lor de la stilul greco-romane Așa
dar, încă de la începutul compe
tiției spectatorii prezenți la Pala
tul sporturilor și culturii vor avea 
prilejul să urmărească evoluțiile 
celor mai renumiți luptători din 
lume, deoarece este știut 
că reprezentanții i 
nostru la acest stil 
foarte rare excepții, 
mondială.

La ediția din acest
pută pentru cele zece
tinentale vor lua startul 148 de
sportivi din 21 de țări : Austria,

întrecerilor concurenți-

faptul
continentului 
domină, cu 
și ierarhia

an, în dis- 
centuri con-

Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca, Elveția, Finlanda, Fran
ța, R.D. Germană, R.F. Germania, 
Grecia, Italia, Iugoslavia, Norve
gia, Olanda, Polonia, Românii, 
Suedia, Turcia, Ungaria și Uniu
nea Sovietică. Din marele număr 
de candidați la medalii se disting 
componenții echipelor Uniunii So
vietice, Bulgariei, Poloniei, Unga
riei, Suediei, R.D. Germane și, 
bineînțeles, reprezentanții țării 
noastre, în rindurile cărora se nu
mără, dealtfel, patru din cei zece 
campioni europeni ai ediției de a- 
nul trecut, de la Oslo : Constan
tin Alexandru, Ștefan Rusu, Ion 
Draica și Roman Codreanu.

tibili ie a fi selecționați. Au confir
mat integral — ta ciuda unor rezul
tate pe care le socotesc Intlmplătoa- 
re — Ștefan Rusu, Constantin Alexan
dru, Ion Draica, Mihai Boțili, Ion 
Păun. In același timp, ne-am convins 
ed trebuie să insistăm pentru perfec
ționarea pregătirii și obținerea formei 
sportive optime a luptătorilor Petre 
Dicu, Nicu Gingă, Vasile Andrei și, 
îndeosebi, a greilor Roman Codreanu 
și victor Dolipschi. In consecință, co
lectivul de antrenori a căutat si fo
losească din plin timpul rămas și a- 
vem convingerea că la ora actuală 
am reușit să alcătuim „cel mai bun 
IC-, capabil, printr-o mobilizare to
tală de-a lungul întregii competiții, 
reediteze bilanțul de la Oslo, unde

s-au obținut opt medalii. Fiecare 
component al lotului are posibilități 
— cel puțin teoretic — să urce pe 
podiumul de premiere și avem încre
derea că ei vor face totul pentru a 
se număra printre laureații acestor 
campionate. Cunoscind valoarea ad
versarilor, dar și capacitatea de lup
tă, voința, dirzenia, nivelul ridicat al 
cunoștințelor tehnice ale sportivilor 
C. Alexandru, Șt. Rusu, I. Draica și 
chiar I. Păun, N. Gingă, avem spe
ranța că aceștia vor fi angajați di
rect, cu mari șanse, in lupta pentru 
centurile de campioni. Ceea ce nu 
înseamnă că și alți reprezentanți ai 
luptelor greco-romane din România 
nu pot aspira la titlurile continen
tale".

PROGRAMUL DE MIINtj

• Oro 10 : Primul tur in coc 
petiția de greco-romane, La c 
tegofiilo 46 kg, 57 kg, 63 kg, 
kg, 100 kg.

• Ora 16,30 : Festivitatea de 
deschidere a campionatelor eu* 
rope ne — ediția 1979, urmată de 
un atractiv program cultural-spor
tiv, cu participarea cunoscutei so
liste de muzică populară Irina 
Loghin—Cernea $1 a unor formații 
coregrafice.

• Ora 17,30 iTururife următoan 
la aceleași oategorii.

a Reamintim că la toate reu
niunile, elevii, studenții și mili
tarii in termen, in grupuri orga
nizate, au cccosul gratuit

LA TOATE CATEGORIILE, CONCURENȚI 
CU IMPRESIONANTE „CĂRȚI DE VIZITĂ"

MIINE, ORA STARTULUI PENTRU 
ALEXANDRU, BOȚILĂ, RUSU, DRAICA, ANDREI

Simpla lectură a numelor înscri
se pe foile de concurs la acest 
stil ne evidențiază faptul că în
trecerile de Ia București vor reuni 
la fiecare categorie de greutate 
mulți luptători cu impresionante 
cărți de vizită, sportivi care au 
înscrise în palmares succese de 
prestigiu și care, firesc, vor încer
ca șă-și îmbogățească colecția 
titlurilor și medaliilor pi cu pri
lejul ediției 1979 a campionatelor 
europene. Amintim doar cîțiva 
dintre aceștia : A. Bozin, K. Fat
kulin, B. Kramarenko, S. Nalban
dian, A. Minnsian, AL Kolcinski 
(U.R.S.S.). D. Hinz, H. Wehling 
(R.D.G.), K. Borisov, A. Milev, P. 
Kirov, I. Șopov, L Kolev, G. Ral
ko v, Al. Tomov (Bulgaria), M. Ja- 
nota, V. Macha (Cehoslovacia), P. 
Michalik, K. Lipien, A. Supron, 
J. Dolgowicz, J. Toznanek (Polo
nia), J. Saantha, L. Racz, L 
Toth, F. Kocsis, J. Rovnyai 
(Ungaria), L. Skiold, Fr. Andersson 
(Suedia) etc. In ultima vreme, 
insă, in marea majoritate a echi- 
pelor europene, care au pregătit 
odată cu întrecerile de la Bucu
rești și participarea la campiona
tele mondiale și, desigur, în per
spectivă, la Jocurile Olimpice, au 
fost selecționați și o serie de tineri 
talentați a căror valoare ii tn-

dreptățește să aspire la • conclu
dentă afirmare și, poate, în unele 
cazuri, la medalii și chiar la 
titluri.

Inceptnd de miine, pe cele trei 
saltele de concurs vor evolua — 
conform cu noile reguli privind des
fășurarea marilor întreceri interna
ționale — numai concurențll de la 
5 categorii de greutate : 43 kg, 57 
kg. St kg. 82 kg șl 100 kg, al căror 
campioni vor fi eunoscuțl marți. 
Celelalte categorii (52 kg. 62 kg, 74

PUTERNIC

Ion Păun iși perfecționează „supleul"
pi, Mihai

în compania colegului său de echi- 
Boțilă.

FORMAȚIA ROMÂNIEI ARE DE APĂRAT 
TITLUL DE CEA MAI BUNĂ ECHIPA DIN EUROPA

In această selectă companie, 
luptătorii români au, desigur, o 
misiune dificilă, ei trebuind să a- 
pere titlul de cea mai bană echi
pă a continentului, cucerit anul 
trecut, la Oslo, eu un strălucitor 
bilanț, care-i onorează atît pe ei. 
cit și pe reputații specialiști care 
i-au condus pe drumul atitor fru
moase izbînzi.

Deplin conștiențl de responsabi
litățile ce le revin, tocmai în con
textul amintit, dar și în calitate 
de gazde, sportivii și antrenorii

noștri an pregătit cu maximum de 
sîrguință, conștiinciozitate și dă
ruire startul lor la ediția de la 
București a campionatelor conti
nentale. După intensele antrena
mente ale lunilor de iarnă, care 
au vizat ta principal creșterea 
capacității de efort, au urmat cîte- 
va participări ia turnee interna
ționale puternice, concluziile des
prinse din aceste întreceri fiind 
folosite pentru orientarea pregăti
rilor din ultima etapă, ca și pen
tru aplicarea cit mai realistă, ști
ințifică a criteriilor de selecție.

kg, 90 kg, +100 kg) stat programate 
tnceptad de luni, Întrecerile finale 
tacheindu-se miercuri.

Așadar, duminică lși vor susține 
primele meciuri clțlva dintre cel 
mal valoroși reprezentanți al țării 
noastre : Constantin Alexandru, Mi
hai Boțilă, ștefan Rusu, Ion Draica 
și Vasile Andrei.

Cu dorința de a realiza o perfor
manță extrem de greu de egalat — 
cucerirea celui de-al S-lea titlu eu
ropean ! — Constantin Alexandru,
deținătorul centurii continentale la 
categoria cea mal mică, va Încerca

opune o 
sa de a

Printre 
medaliat 
Michalik

să-i depășească pe cei 12 adversari 
ai săi, în rfndul cărora se află re
dutabilii luptători Ana toi Bozin 
(U.R.S.S.), Salih Bora (Turcia), Joz- 
sef Saantha (Ungaria), Dietmar 
Hinz (R.D.G.), Roman Klrpacz (Po
lonia).

Mihai Boțilă, vicecamplonul euro
pean al categoriei 57 kg, are printre 
cel 15 parteneri de întrecere adver
sari mal vechi, care îi vor 
dlrză rezistență în tentativa 
urca din nou p? podium, 
aceștia se numără multiplul 
A. Milev (Bulgaria), Piotr
(Polonia), HaraJ ambos Holidls (Gre
cia), Pasquale Passarelli (RJ.G.). 
medaliat cu bronz la C.M. din 
Mexic. Dar, în primul rfnd, Boțilă 
va trebui să-și măsoare forțele eu 
un mal tînăr concurent valoros, 
campionul mondial en titre, sovie
ticul Șamil Serikov.

Participare numeroasă și valoroasă 
se anunță și la categoria 68 kg, unde 
locul de cel mai bun luptător al Eu
ropei, deținut în prezent de Ștefan 
Rusu, este vizat acum și de apre- 
ciații sportivi Suren Nalbandian 
(UJR.S.S.) — absent de la ultimele 
mari confruntări, dar adversar ex
trem de dificil pentru reprezentantul 
nostru —, multiplul medaliat Helmut 
Wehling (R.D.G.), ----- *
(Bulgaria), Karo ly 
Lars Erik Skiold 
Supron (Polonia).

La categoria 82 _
mân Ion Draica, ale cărui mari per
formanțe l-au Impus cu autoritate în 
Europa șl în lume, este principalul 
favorit șl la întrecerile din acest an. 
Deși va avea de ausținut meciuri 
grele în compania unor sportivi ca 
polonezul Jan Dolgowicz (care a 
reușit, în mod surprinzător, să între
rupă în acest început de an șirul 
lung de victorii afle lui Draica) ,Leif 
Andersson (Suedia) și noul promovat 
în formația Uniunii Sovietice, Te
mur Aikhazava.

Debutant In reprezentativa noastră 
națională, într-o competiție de acest 
nivel, Vasile Andrei va încerca să-și 
Justifice selecția, printr-o compor
tare cit mai bună în disputa cu lup
tători cu mal multă experiență com
petition al ă, așa cum sînt Gheorghi 
Baikov (Bulgaria), OIdrich Dvorak 
(Cehoslovacia), Darko Memis evict 
(Iugoslavia), Roman Bierla (Polo
nia), Nikolai Bal boș in (U.R.S.S.).

Nikolai Dimov 
Gaal (Ungaria), 

(Suedia), Andrzej

kg, sportivul ro-

Șl MUL
Un interes crescut față de el 

țiile precedente 11 prezintă și cal 
pionatele europene de lupte 1 
bere, care Încep joi — după I 
celați program de desfășurare I 
și cele de greco-romane. Hem] 
căm de la început faptul că I 
listele de concurs figurează ; 
de sportivi, cele mai mtlite pl 
ticipări înregistrîndu-se la cal 
goriile 62 kg, 68 kg, 74 kg, 1 
startul cărora vor fi prezenți d 
15 luptători. I

Din înscrierile preliminare I 
zultă că principalii favoriți șl 
luptătorii din Uniunea Sovietil 
Bulgaria, R. D. Germană, Turd 
R. F. Germania, Ungaria. Nu s 
Insă, excluse surprizele, întru 
și în celelalte formații vor fi pi 
zenți luptători experimentați, 
bună valoare, precum și tid 
care au progresat mult in u] 
mul an.

Firește, este de așteptat ca I

PE SCURT, DESPRE INTILNiRILE URMĂTOARE

ION CORNEANU: „CEL MAI BUN 10, CAPABIL SĂ REEDITEZE 
BILANȚUL DE LA OSLO - 8 MEDALII"

V
Iată, dealtfel, cîteva din opiniile 

exprimate de antrenorul coordonator 
al lotului, Ion Comeanu :

„In turneele din Bulgaria, R. F. 
Germania și Ungaria — unde au fost 
prezenți principalii adversari pe ca- 
re-i vom intilni acum la București —

am prezentat echipa de bază, uneori 
chiar cu doi reprezentanți la o cate
gorie, tocmai In dorința de a realiza 
o verificare eficientă a pregătirilor 
desfășurate pină la momentul res
pectiv și o estimare reală a posibi
lităților fiecăruia dintre cei suscep-

In „manșa" a doua a întrecerilor 
dî greco-romane vor Intra ta con
curs, tnceptad de luni, Nicu Gingă 
(52 kg), Ion Păun (82 kg), Gheorghe 
Clobotaru (74 kg), Petre Dicu (90 
kg) șl Roman Codreanu (+100 kg).

Principalii adversari al luptătorilor 
români vor fi, ta ordinea categorii
lor, următorii: K. Fatkulin (U.R.S.S.), 
L. Racz (Ungaria), B. Drechsel 
(R.D.G.), K. Borisov (Bulgaria), W. 
Maldakowskl (Polonia), la 62 kg, B. 
Kramarenko (U.R.S.S.), K. Uplen 
(Polonia), I. Frglcl (iugoslavia), I.

Toth (Ungaria), T. Passarelli (R.F.G.), 
la 62 kg, H.K. Helbing (R.F.G.), I. 
Șopov (Bulgaria), V. Macha (Ceho
slovacia), A. Naftulaev (U.R.S.S.), F. 
Kocsis (Ungaria), M. '
landa), la 74 kg, K. 
garia), F. Andersson 
Nlsavici (Iugoslavia), 
(U.R.S.S.), A. Aslan 
kg, AL Kolcinski (
Rovnyai (Ungaria), AL Tomov sau 
N. Dinev (Bulgaria), H. Tomanek 
(Polonia), la +100 kg.

. Huntala (Fin- 
Krumov (Bul- 

i (Suedia), D.
A. Minosian 
(Turcia), la 90 

(U.R.S.S.), J.

Emilian Cristian (74 kg) — me> 
pregătește să urce dii
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•E. din anul 1977 — se 
ie premiere.

Aurelian Rențea (in genunchi) — 
titularul categoriei 48 kg — t-a 
dovedit mai bun decit adversarul 
său, Gh. Rașovan, pe care l-a în

vins in meciul de selecție.

'ORTULUI ROMANESC
ÂRESELE LUPTĂTORILOR ROMANI LA C.E
GRECO-ROMANE

I Locul in 
clasam, 
pe națiuni

1 — 1 — — — IX-X

— â. — e^ — — V11-XV1

1 — 2 — 1 — IV-V

1 1 1 — — 1 III

|s — 1 1 — Xl-XII
1

1 1 — — 1 VIII
1 
le 1 1 3 2 1 ni

1 — 1 2 1 1 V

1 — 5 — — ni

Ihafen 1 1 u 1 1 2 VI

Fd - 4 - 2 2 2 III

3 2 2 2 — n

4 2 2 1 - 1 i

LIBERE
Locul in 

VI clasam.
pe națiuni

Anul și 
locul 
desfășurării

1966 
Karlsruhe I- - -1 1

3 - VI

1967 
Istanbul I- 1 2 1 -1 IV

1968 
Skoplje I- 1 ,1 - - 2 V-Vll

1969 
Sofia 2

1.1
4 f- 1 ni

1970 
Berlin I- - 3 - 1 VI

1972 
Katowice I- 1 3 2 1 1 in

1973
Lausanne I- - - 2 - 2 VIII

1974 
Madrid I- 2 1 4 1 -1 im

1975 
Ludwigshafen I- 1 1 1. - .1 VI

1976 
Leningrad 2 1 1. 1 -1

IV

1977 
Bursa !- - 3 1 1 1 V

1978 
Sofia I-' 3 2

I-
1 zl in

ȚA DE REAFIRMARE
RANȚE LA LIBERE
noștri să facă totul 

baliza o comportare cit 
prin aceasta înțelegînd 
P meritoriilor rezultate 

ediția de la Sofia a 
continentale — cinci 

ntru atingerea acestui 
Le nevoie, desigur, de 
[ întregii echipe, chiar 
lele hîrtiei" dau, deo- 
fima șansă luptătorilor 
Lașu, Emilian Cristian,
cov.
8 lupte libere — ne 
norul Vascul Popovici 
at pregătiri asidue, cu 
I a elimina neajun- 
au determinat o evo- 
șteptări la campiona
te de anul trecut și 
perea că de data a; 
[tivii noștri vor ști 
Bice la nivel maxim 
I, pentru a aduce o 
cit mai însemnată la

bilanțul general al echipelor 
României participante la campio
natele europene organizate de 
(ara noastră**.

Să adăugăm faptul că in lotul 
de lupte libere s-a muncit mai 
eficient și pentru întărirea dis
ciplinei, capitol în parte defici
tar în pregătirea făcută pentru 
C.M. din Mexic. De asemenea, a- 
preciem strădaniile depuse de teh
nicienii noștri pentru a realiza o 
selecție cit mai bună , în care 
dominant a fost criteriul formei 
sportive actuale. Așa se și ex
plică faptul că, de pildă, cei trei 
medaliați cu argint la ediția pre
cedentă a C.E., Gheorghe Rașo- 
van, Aurel Neagu și Marin Pîrcă- 
labu, au trebuit să cedeze locul 
în echipă altor luptători cu pre
gătire superioară le această oră : 
Aurelian Rențea, Petru Brindușan 
și Emilian Cristian.

Dorim ca toate aceste îmbună
tățiri ale pregătirilor să se con
cretizeze, firește, pe fondul unei 
depline mobilizări din partea 
sportivilor, în performanțe care 
să readucă luptele libere din țara 
noastră în elita europeană.

\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

lCEI 20 DE „TRICOLORI1

48 kg. CONSTANTIN ALEXANDRU (Steaua) ; 25 de ani. Pri
mul antrenor Constantin Ofițerescu (CI. Sp. Șc. 2 Constanța) : prac
tică luptele de 10 ani ; cele mai bune performanțe : de patru ori 
campion continental, deținător al centurii de aur la C.M. din 
Mexic, 1978.

52 kg. NICU GINGA (Dinamo București) : 26 de ani ; primul 
antrenor Marin Belușica (Rapid București) ; practică luptele de 
10 ani ; cele mai bune performanțe : de două on campion mondial 
(1973 și 1977), vicecampion olimpic (1976).

57 kg MIHAI BOȚILA (L.C. Dacia Pitești) ; 27 de ani ; primul 
antrenor Cornel Petrescu (C.S.M. Pitești) ; practică luptele de 13 

. ani ; cele mai bune performanțe : de două ori 
la campionatele europene (1976 și 1978). Locul 
nlori (1972).

62 kg. ION PAUN (Dinamo București) 
antrenor Constantin Stan (C.S.O. 
luptele de 11 ani ; cele mai bune 
nental 1977, locul 2 1978.

68 kg.--------------------------------
antrenor 
de 7 ani 
(1977 și 
(1976).

74 kg.
ani ; primul antrenor Ion Donose (Dunărea Galați) ; practică lup
tele de 9 ani ; cele mai bune performanțe : locul I la C.M. juniori 
(1975), medalia de bronz la C.M. 1978.

82 kg. ION DRAICA (Farul Constanța) ; 21 de ani ; primul an
trenor Constantin Ofițerescu (CL Sp. Șc. 2 Constanța); practică lup
tele de 11 ani ; cele mai bune performanțe : de două ori locul I 
la C.E. (1977 și 1978), campion mondial 1978.

90 kg. PETRE DICU (Dinamo București) ; 25 de ani ; primul 
antrenor Teodor Gaiță (M.E.V.A. Drobeta-Tr. Severin) ; practică 
luptele din anul 1972 ; cele mai bune performanțe : locul 3 la 
C.E. din 1978, medalia de argint la C.M. 1977.

100 kg. VASILE ANDREI (Progresul București) ; 24 de ani ; pri
mul antrenor Dumitru Pîrvulescu (Progresul București) ; practică 
luptele de 8 ani ; debutant în echipa reprezentativă ; campion 
național in anul 1978.

+ 100 kg. ROMAN CODREANU (C.S. Arad) ; 26 de ani ; primul 
antrenor Teodor Blidaru (Vagonul Arad) ; practică luptele de 10 
ani ; cele mai bune performanțe : campion european 1978, de două 
ori locul 3 la C.M. (1975 și 1978), medalia de bronz la J.O. 1976.
• Colectivul de antrenori : ION CORNEANU, ION CERNEA, 

NICOLAE PAVEL, SIMION POPESCU, medic NICOLAE PLO- 
IEȘTEANU.

ȘTEFAN RUSU 
Virgil Gberasim 
; cele mal bune 
1978), locul I la

clasat pe 
l la C.E.

de ani ; 
Muscel) ;

locul 2 
de ju-

28
Cimpulung 
performanțe : campion conti-

primul 
practică

Rădăuți) : 23 de ani ; primul 
Șc. Rădăuți) | practică luptele

(Mobila
(CL Sp. . ____
performanțe: dublu campion european 
C.M. din Mexic, vicecampion olimpic

GHEORGHE CIOBOTARU (Dinamo București) ; 25 de

utoe
48 kg. AURELIAN RENȚEA (Rapid București) ; 25 de ani ; pri

mul antrenor Ion Radu (Petrolul Ploiești) ; practică luptele de 
6 ani ; debutant in echipa reprezentativă ; campion național în 
anul 1976, locul 2 la Balcaniada de tineret (1975).

52 kg. DUMITRU IGNAT (Dinamo Brașov); primul antrenor Ion 
Popescu (Dunărea Galați) ; practică luptele de 7 ani ; debutant 
in echipa reprezentativă ; de mai multe ori clasat în primele locuri 
la campionatele naționale.

57 kg. PETRU BRÎNDUȘAN (C.F.R. Timișoara) ; 25 de ani ; pri
mul antrenor Dumitru Dana (C.F.R. Timișoara) ; practică luptele 
de 8 ani ; cele mai bune performanțe ; de două ori campion na
țional, locul 4 la C.E. 1977, campion balcanic (juniori), în 1974.

62 kg. GIGEL ANGHEL (Steaua) ; 24 de ani ; primul antrenor 
Paul Vatrici (Progresul București) ; practică luptele de 9 ani ; 
cele mai bune performanțe : de trei ori campion național, locui 6 
ta C.E. din anul 1975.

68 kg. LAJOS ȘANDOR (Lemnarul Odorhei); 24 de ani ; primul 
antrenor loan Covaci (Lemnarul Odorhei) ; practică luptele de 7 
ani ; cele mai bune performanțe : medalia de bronz la campio
natele europene de la Bursa, 1977. v

74 kg. EMILIAN CRISTIAN (Dinamo Brașov) ; 29 de ani ; pri
mul antrenor Ion Mureșan (Steagul roșu Brașov) ; practică luptele 
de 12 ani ; cele mai bune performanțe : multiplu campion națio
nal, locul 3 la C.E. 1977.

82 kg. TIBERIU SEREGELY (Steaua) ; 24 de ani ; primul an
trenor Francisc Gyarmati (CI. Sp. Șc. Tg Mureș) | practică luptele 
de 8 ani ; cele mai bune performanțe : campion mondial de ju
niori (1975), locul 3 la C.E. 1978.

90 kg. STELICA MORCOV (Dinamo Brașov) ; 27 de ani ; primul 
antrenor Mircea Bidiu (Nicolina Iași) ; practică luptele din anul 
1969 ; cele mai bune performanțe : locul 3 la C.E. din 1976, locul 
5 la C.M. 1975, medalia de bronz la J.O. 1976.

100 kg. VASILE PUȘCAȘU (Steaua) ; 23 de ani ; primul antre
nor Cornel Cristuț (C.S. Onești) ; practică luptele de 6 ani ; cele 
mai bune performanțe: de două ori campion național ; locul 3 
la C.E. din 1978, medalia de bronz la C.M. din 1977.

+ 100 kg. ANDREI IANKO (Dinamo Brașov) ; 21 de ani ; pri
mul antrenor Gavril Ursu (CI. Sp. Șc. Viitorul Cluj-Napoca) | prac
tică luptele din anul 1974 ; cele mai bune performanțe : campion 
național 1978, locul I la Balcaniada de tineret (1978), locul 2 la 
C.E. de juniori (1978).
• Colectivul de antrenori : ION CORNEANU, VASCUL PO

PO VICI, ION CRISNIC, VASILE IORGA, ION BATRÎN, PETRE 
COMAN. medic NICOLAE LAZAR.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ÎN CELE 9 MINUTE...
Din dorința de a înlesni spectatorilor ornwnrtc în

trecerilor continentale, care încep miine ba Palatul 
sporturilor fi culturii din Capitală, cu participarea 
unui mare număr de campioni europeni, mondiali și 
olimpici, prezentăm un sumar breviar teh-.-c, cuprin- 
zînd principalele regali de desfășurare și arbitraj, 
specifice acestei discipline sportive.
• Concursul se dispută după sistemul turneele' e 

minatorii. Un sportiv care a ocumulct 6 puncte ce 
penalizare va ieși din întrecere • De la oceastă seguîâ 
*e exceptează acei luptători acre, ki urma u~*c- re
torii obținute in tururile următoare, ccurx/eczc 4 k. 
mai multe puncte. Deci, condiția rcm'ne- .* in concurs 
este victoria.
• Punctele de penalizare se stab*Iese osf'-s : te o

înfringere prin tuș, descalificare, abandon seu ic c 
diferență de peste 11 p. învinsul primește 4 p, iar 
învingătorul 0 p. Ciștigătcul ba a diferența mc: 
mică de 8 p, primește un punct pe.“-c. zare, iar în
vinsul 3 p. Dacă diferența este intre 8 și 11 p, se 
acordă Invîngâtomlui p și învinsului p. Rea-

«intim CC, in prezent, regulamentul de lupte nu nat 
prevede decizia de meci egal. Dacă, totuși, la te- 
che'e*ea partidei, există egalitate pe tabelele de 
punctaj, victoria va fi atribuită unuia dintre concu* 
ren-ți după următacrele criterii : a) sportivului acre o 
rec izat cele mei multe puncte din acțiune ; b) spor- 
tfirvluî ca-e o reușit cel noi bine apreciat procedeu 
oe stoc : i" cazul in core ri In aceste condiții egali
tatea pe-t stă. vo fi deciarct dțtfgător luptătorul cere 
a rec ret prma ocțiune tehnică.
• Ultimele modificări ore regulamentului F.I.L.A., 

focu'e cu scopul dinamizării Întrecerilor, precizează câ 
ipo-r .ul core duce o luptă pasivă sau iți Împiedică 
adversarul să execute procedee de atac va primi aver- 
tisment. fapt core atrage după sine atribuirea unul 
punct adversarului. Io let se va proceda ți la al doi
lea avertisment. La cel de-al treilea, concurentul res
pect* va fi declarat invîns prin descalificare. Se ex
ceptează de ia această regulă sportivul care, in mo
mentul primirii celui de al treilea avertisment. are 
minimum zece puncte tehnice pe tabela de punctai.

InV-e asemenea situație, luptătorul In cauză va putea 
8 descalificat numai la cel de al 5-lea avert'sment 
sl atonei doar cu acordul șefului de saltea' |l cu 
consultarea unui olt arbitru solicitat In mod special 
pentru asemenea împrejurări. Există si cazuri — mai 
rare — Sad un sportiv poate obține victoria prin 
descalificarea adversarului, fără să fi realizat puncte 
tehnice. In această situație, concurentul cel mai pasiv 
este declarat învins, primind 4 p penalizare. Iar în
vingătorul este ți el penalizat cu 1 sau 2 puncte, In 
funcție de cazul In care a primit șl el (sau nu) aver
tisment. Să mal amintim că un meci se poate în
cheia și cu o decizie de dublă descalificare pentru 
luptă pasivă, ambii concurenți primind cite 4 puncte 
de penalizare.
• Punctele tehnice se acordă in funcție de dificul

tatea și spectaculozitatea procedeelor realizate. Cî- 
teva exemple : fixare Io parter — 1 p tehnic, con
turare laterală, „tur de braț”, „tur de cap", fixarea 
In „pod” și menținerea mal puțin de 5 secunde, 
„scitul”, „supleul” - 2 p, menținerea în „pod” mai 
mult de 5 secunde, „saltul” cu mare amplitudine - 
3 p. Pentru procedeele de mare tehnicitate șl spec
taculozitate se ooordă 1 punct în plus.
• Un meci durează 9 minute de luptă efectivă, îm

părțite In trei reprize cu cite o pauză de un minut 
Intre ele.
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CANOTAJ-FOND

TIMIȘOARA, 13 (prin telefon). 
Zi de primăvară in orașul de 
pe Bega, cu multe întreceri de 
schit programate în cadrul cam
pionatelor republicane de cano- 
taj-fond. Zi splendidă, cu soare 
mult, cu 384 de vîslași și ramerl 
veniți aici din toată țara — 190 
de echipaje — pentru a lua 
startul In primul concurs nautic 
al anului. Zi senină, cu ,.fur
tuni" doar în lumea mică a ca
notajului, cu vîrtejurl stîrnite de 
rezultatele înregistrate chiar în 
primele finale, cele rezervate 
seniorilor.

Reuniunea elitei canotajului 
masculin — întrecerea seniori
lor — a cuprins opt curse (fie
care pe distanța de 8000 m). S-a 
început ou proba de schif 8+1. 
iar la capătul unei frumoase 
dispute, tânărul echipaj al clu
bului Dinamo București și-a ad
judecat victoria. A urmat replica 
sportivilor de la Steaua, ambi
țioși și foarte bine pregătiți în 
acest început de sezon nautic. 
Replică dîrză, „prelungită", o a- 
devărată cursă de... fond, ta 
care vîslașil șl rameril clubului 
Steaua au cucerit 5 victorii con
secutive (în ordine la 4 vîsle, 4 
rame, 4+1 rame, dublu vîsle șl 
dubiu rame).

Cum era de așteptat el au fost 
stopați de către valorosul șl ex
perimentatul echipai dinamovlst 
condus de multiplul campion

ETAPA A Xl-A A DIVIZIEI A LA HANDBAL 
MASCULIN Șl FEMININ

Etapa a Xl-a a Diviziei A la 
handbal (masculin șl feminin) a 
suferit o modificare față de pro
gramarea inițială, întîlnirlle care 
erau anunțate duminică. în 
Sala Floreasca din Capitală, fiind 
aminate pentru luni, ca dealtfel 
și meciul de la Brașov.

Iată programul complet al 
etapei.

MASCULIN. Timișoara : Poli
tehnica — Gloria Arad ; Craiova: 
Universitatea — Universitatea 
București ; Bacău : ȘTIINȚA — 
DINAMO BUCUREȘTI ; Bala 
Mare : H.C. Minaur — C.S.M. 
Boraeștl.

A ÎNCEPUT SEZONUL ÎNTRECERILOR DE OINĂ
• Din inițiativa Consiliului U- 

nlunil Asociațiilor Studenților Co
muniști din centrul universitar 
București a început, pe terenu
rile institutului agronomie „Nî- 
colae Bălcescu", o competiție de 
oină (tur-retur) rezervată studen
ților din Capitală. Iată primele 
rezultate : Universitatea I —
Institutul agronomic „N. Băl
cescu" 12—7, A.S.E. — Universi
tatea II 10—4, Institutul agrono
mic „N. Bălcescu" — Universi
tatea II 11—1, Universitatea I — 
A.S.E. 6—2, Institutul agronomic 
„N. Bălcescu" — A.S.E. 13—12. 
Jocurile returului au loc mîlne pe 
aceeași bază sportivă, de la 
ora 9.

e Prima etapă a „Cupei Româ
niei" șl a campionatului repu
blican al liceelor agricole din re
țeaua M.A.I.A. se află în plină 
desfășurare. întrecerile finale ale 
ace3tor competiții slnt progra

BILANȚUL
(Urmare din nao. D

guroasă pregătire fizică șl cu 
ameliorarea simțitoare a mijloa
celor tehnice (posibilă în cursul 
lunilor care au mai rămas), ho- 
cheiștii noștri pot nădăjdui la o 
frumoasă comportare în arena 
olimpică. La ediția trecută, de la 
Innsbruck (1976), ei au cîștiga» 
grupa B ; de data aceasta, la 
Lake Placid, ar putea viza un loc 
aducător de puncte în clasamen
tul (neoficiali) pe țări.

I.A BOB, sezonul s-a arătat 
mai bun, datorită mai ales per
severenței practicanților. Sporti
vii noștri consacrați se mențin în 
elita mondială (chiar dacă nu cu 
strălucirea pe care o dădea la 
conducerea fiselelor Ion Panțu- 
ru). îmbucurătoare este ascen
siunea unor tineri plloțl care 
s-au remarcat cu prilejul cam
pionatelor europene (Paul Nea- 
gu, locul 2) sau mondiale (Con
stantin Iancu, locul 11). Rezul
tatele acestor curajoși sportivi 
devin lăudabile cind afli că de 
fapt — in decursud sezonului — 
ei nu au totalizat mal mult de 
10 zile de antrenamente și con
cursuri pe pîrtia proprie de la 
Sinaia ! (tn același timp insă, 
nu ne vom sfii a remarca fap
tul că, la un număr neschimbat 
de boberi, a crescut numărul 
secțiilor cie bob — numai la Si
naia coexistând 4 !). Cu șansa 
unei Ierni mal propice, cu ame
najări suplimentare la pistă, cu 
mai multă temeritate in abor
darea coborîrilor șl studierea mal 
temeinică a parcursurilor, bobe- 
ril noștri pot realiza puncte o- 
limpice pe pîrtia de la Lake Pla
cid (aceeași pe care, în 1932, pi
lotul Papană înscria numele tării 
în palmaresul olimpic).

Era greu — după numai doi ani 
de practică internațională — să 
cerem performante la sanie. Lo
cul 16 la campionatele mondiale 
realizat anul acesta de Elena 
Stan (din .31 de participante) ar 
putea fi încurajator, dacă tehnici
enii acestui tînăr sport nu și-ar 
consuma energia în diferende ta 
loc s-o folosească pentru India- 

Sportul

Petre Ceapura care. împreună 
cu Gabriel Bularda, câștigă pro
ba de 2+1 (cârmaci — Ladislau 
Lowrcnschi). tn sfîrșlt, ultima 
cursă, cea de schif simplu a fost 
la discreția specialistului în a- 
ceastă probă, prof. Mircea Ro
man de la C.N. ASE. In rezu
mat, din cele 8 curse disputate 
în Întrecerile de fond ale se
niorilor, Steaua cucerește 5 ti
tluri, Dinamo două, iar C.N. 
ASE — unul.

Rezultate tehnice. 8+1 : 1. Di
namo Buc. 30:46,5 ; 2. Steaua 
31:07,8 ; 3. CNSU Timiș. 34:13,5 ; 
4 vîsle : 1. Steaua 31:48,5 ; 2. Di
namo 31:55,5 ; 3. CNSU Timiș. 
35:12,4 ; 4 rame : 1. Steaua
35:10,8 ; 2. Dinamo 35:27,0 ; 3.
Marina Mangalia 30:50,8 ; 4+1
rame : 1, steaua 36:11,6 ; 1. Elec
trica Constanța 30:46,1 ; 3. Dina
mo 37:17,5 ; dublu vîsle : 1.
Steaua 36:01.5; 2. Dinamo 36:12,6; 
3. C.N. ASE 38:01,0 ; dublu 
rame: 1. steaua 36:12,5 ; 2. Di
namo 38:23,0 ; 3. CSȘ Arad
41:27,0; 2+1: 1. Dinamo 39:4141 
2. CNSU Timiș. 41:02,0 ; 3. CSȘ 
Deva 41:52,0; simplu: 1. Mircea 
Roman (C.N. ASE) 39:46,0 ; 2.
Gheorghe Gali (Mureșul Tg. 
Mureș) 41:00,6 ; 3. Ion Filigaan 
(CNSU Timiș.) 43:01,6.

întrecerile continuă sîmbătă șl 
duminică.

Vasile TOFAN

FEMININ. Tg. Mureș : Mureșul 
— Constructorul Baia Mare ; 
Constanța: HIDROTEHNICA — 
ȘTIINȚA BACAU.

Ia Capitală (Sala Floreasca) 
stat programate următoarele me
ciuri, care vor avea loc luni 16 
aprilie : Steaua — Universitatea 
cluj-Napoca (m) — de Ia ora 16; 
Rapid București — Universitatea 
Timișoara (ora 17,15) șl Conlac- 
țla București — Progresul Bucu
rești (ora 18,25) — feminin.

Tot pentru luni a fost amînat 
șl meciul feminin Rulmentul Bra
șov — Universitatea București.

mate între 1—3 iunie la Manga
lia și. respectiv, 26—37 mal la 
Iași, jocurile zonale ale liceenilor 
se vor desfășura în zilele de 
26—29 aprilie în următoarei* 
orașe : Roman, Caracal, Odor- 
heiul Secuiesc șl Timișoara. K- 
chlpa Liceului agro-Industrtal 
din Hm. Sărat, pentru a treia 
oară consecutiv deținătoarea ti
tlului, se pregătește intens sub 
Îndrumarea apreciatului profesor 
de educație fizică Nicolae Po
pescu, în vederea confruntărilor 
zonale de la Roman.
• Consiliul asociației sportive 

i.Ferodoul" din Hm. Sărat a în
ființat o secție de oină, pe care 
o va afilia la federația de spe
cialitate. Printre membrii noii 
secții se ană șl ctțtva cunoscuțl 
jucători ca : Ivan Voicu, Cositei 
Corcodel, Marin Popa șl Aldea 
Alese.

SPORTURILOR
perisabile cercetări tchnico-știin- 
țiflee. ___

Adepțil PATTNAJULUI-VITE- 
ZA ridică pentru prima oară 
fruntea ta lume. In cursul sezo
nului încheiat, trei candidați ro
mână s-au prezentat la marile 
competiții mondiale sau conti
nentale (Vasile Coros, Andrei Er- 
dely șl Dezlderiu Jenei). Dintre 
aceștia, cd o rată de progres ta 
performanțe programată, vitezls- 
tul Coroș — deși cel mal vîrstnta
— se arată apt a lupta la Olim
piadă (unde se dispută 5 probe 
disparate, fără clasament general) 
pentru un loc printre primii 10 
(la 500 șl 1000 m). Celorlalți doi, 
ca șl unui lot riguros selectat, 
le stat deschise căile perfecționă
rii pentru ediția următoare. Ine
lul de gheață de la Miercurea 
Ciuc este un pas înainte (chiar 
dacă supus capriciilor vremii), 
iar condițiile de pregătire n-au 
lipsit, de vreme ce, pe lingă 
cele 8 concursuri de acasă, s-au 
înregistra* și participări la Zi 
concursuri ta străinătate 1

Din păcate, ta ciuda sporului 
suprafețelor de gheață artificială 
ta țară, PATINAJUL ARTISTIC 
prezintă un tablou general pre
car, pornind chiar de la bază : 
la campionatele naționale ale co
piilor s-au prezentat la ultima 
ediție doar... 6 concurent! ! Șl 
aid antrenorii au tendința dea 
se ocupa de prea multe lucruri 
deodată (de la inițiere pînă la 
înalta performantă), în loc să se 
specializeze.

Dună cum remarcam, și mai 
puțin roză este situația sportu
rilor pe zăpadă, ta care răml- 
nerea în urmă față de elita mon
dială se vădește a fl serioasă. 
Din păcate, decalajul se agravea
ză și într-o ramura pe care prin 
tradiție (prin amintirea locului 5 
la Olimpiadă a Iul Gh. Vilmoș șî 
a titlului de vicecamplon mon
dial obținut de Gh. Gîrniță) 
ne-am obișnuit s-o considerăm 
competitivă : biatlonul. Regre
sul acestui sport — înainte chiar 
de a ti pus în legătură cu defi
ciențele generale din schl-fond
— trebuie conectat la slăbiciunile 
celeilalte jumătăți de specialita
te : tirul, hotărâtor pentru a pu
tea concura sportivi din emi
sfera nordică (cu multe luni de 
zăpadă pentru schi la dispozi
ție).

SCHIUL cere o considerație a- 
parte. Si cel alpin, și cel de

AU FOST DESEMNAȚI „ULTIMII 4“ 
ÎN „CRITERIUL DE PRIMĂVARA'' LA TENIS

Soarele nu a încurajat nlcî Ieri 
strădaniile tenismanilor fruntași 
de a se califica în turneele finale 
ale „Criteriului de primăvară". în 
grupa feminină de elită a găsit 
acces o adevărată „selecționată 
națională", de vreme ce au pro
movat, printre primele 4, jucă
toare din București (campioana 
Maria Romanov), Timișoara (Ele
na Cotuna), Galați (Rodica 
Gheorghe) și Satu Mare (Mariana 
Hadgiu). Nici de astă dată, mal 
tinerele Camelia Chirlac sau Cos- 
mina Popescu nu au reușit să 
facă breșă în frontul consacrate
lor. Situația este aproape similară 
în prima grupă a băieților, din 
care fac parte favorlții Ovidiu 
Pavel (Steaua) șl Dan Nemeș 
(Jiul), dar șl tinerii Silvan Ni- 
culescu (Progresul) și Laurențiu 
Bucur (Dinamo) ; aici însă tre
buie menționate performanțele 
foarte bune ale unor juniori ea 
Mihai Șovar sau Bogdan Toma 
(de la cluburi școlare din Bucu
rești șl Constanța).

Ctteva rezultate mal importan
te de Ieri. Simplu femei, sferturi

CONCURS DE
Așa cum am anunțat, Capitala 

va găzdui duminică 15 aprilie ua 
interesant concurs automobilistic: 
„Cupa Jean Calcianu", de fapt 
prima etapă a campionatului re
publican de viteză pa circuit. Din 
partea organizatorilor, L. Toma. 
președintele comisiei municipale 
de automobilism șl karting, ne-a 
comunicat : „Vom avea un start 
populat, tatrucît pînă acum s-an 
înscris pentru a concura peste 96 
de pitoțl de la diferite cluburi 
și asociații din țară : Dada Pi
tești, Unirea Tricolor București, 
I.T.A. Timiș, Șoimii CluJ-Napoea, 
Cetate Deva, C.S.U. Brașov, Nico
tină Iași, Politehnica București, 
I.N.M.T. ș.a. Plloțl 7 Cel mal 
buni din țară, între care Andrei 
Belu, ștefan lancovid, Nlcolae 
Grigoraș, Ionel Mianoff, Dom 
Gindu, Cornel Căpriță, Mireea 
Ruseacu, Nicolae Mihăilescu pe 
mașini de diferite mărci : Dada 
1300 (grupa I șl. H), Renault 12 
Gordinl, Alfa Romeo, riat 125, 
Autobianchi",

Traseul va fl ta cartierele Tei 
Toboc șl Pipera (str. Petricanl). pe 
o lungime de 3 km In circuit, 
concurențil, ta funcție de clasa 
mașinilor respective, urmtad să 
străbată 16—14 ture.

In campionatul Diviziei A s-au 
desfășurat meciurile restante din 
etapa a XlV-a : FEMEI : • CE
TATEA GIURGIU — VOINJA 
BUCUREȘTI 2583—2584 (scor in
dividual 5—1). Meci foarte dispu
tat, în care toate jucătoarele au 
trecut de 400 p.d. Cetatea a sta
bilit un nou record al arenei 
(v.r. 2558). Cele mal bune jucă
toare au fost : junioara Florie* 
PIslă (C) 445 șl Hiena Andreescu 
(V) 440. (Tr. BARBALATA-co-
resp.) BĂRBAȚI: • RULMENTUL 
BRAȘOV — OLIMPIA BUCUREȘTI 
5298—5240 (4—2). Med frumos, ta

DE IARNĂ
fond manifestă în prezent o evi
dentă scădere de nivel valoric; 
ca urmare a slabului interes fată 
da dezvoltarea acestor ramuri 
sportive ta cluburile șl asociați
ile sportive din zonele de munte. 
Cum să explici faptul că în tri
unghiul Sinaia — Bușteni — A- 
zuga, te plin masiv Bucegi, nu 
există decât 19 sportivi legitimați 
la schl-fond 7 Este Insă adevărat 
că, de ani de zile, In județul 
Prahova nu s-a mai organizat 
nici o finală de campionat na
țional de schi alpin sau fond 
ntd măcar la categoria copil, 
ptrtiile căztad firește în paragină. 
Sau cum să fii de acord cu rea
litatea oare arată, ta aceeași zo
nă, existența a doar doi antre
nori pentru schl-fond, ta timp ce 
pentru... sande stat 5 secții cu 7 
antrenori ! Șl mal alarmantă de
vine situația în județul Brașov 
(furnizor preponderent al loturi
lor olimpice), unde schiul alpin 
nu are nld un maestru al spor
tului, nici un sportiv de clasă 
internațională, d doar 20 de spor
tivi ou categoria 1 de clasificare 
la un total de 20 de antrenori de 
schi-alpln cu normă întreagă I 
Dealtfel, una din prtadpalele 
slăbiciuni ale schiului nostru este 
tocmai procesul învechit de pre
gătire, lipsit de asistența cerce
tării metodice, științifice. Antre
nori blazați, legați de metode 
rutiniere, vor continua să fie 
factor de frinare dacă nu se iau 
măsuri pentru temeinica lor re
ciclare.

In concluzie, pentru foaie spor
turile de iarnă se impune o ac
tualizare și modernizare a se
lecției și pregătirii, de la con
cepție pînă Ia Intensiva ex
ploatare a bazei materiale. Ma
joritatea ramurilor au pier
dut trenul de Lake Placid 
(1980). dar le rămîne deschisă ca
lea spre ediția următoare, avan
tajoasă Drin anroniere ecografi
că, de la Sarajevo (1904). Este 
însă foarte important ca nregă- 
tirile (debutînd cu operațiile de 
deoistare si testare a coniilor) să 
fie inițiate încă de pe acum, 
pentru că, în stadiul in care se 
află aceste snorturi. un ciclu de 
4 ani de nrenarative nu e sufi
cient. Prin initiative imediate, 
folosind intensiv timpul (ba chiar 
sezonul 1979/1986). nutem pregăti 
de pe aciim anortivti candlobți la 
Jocurile Olimpice de iarnă din 
2984. 

de finală ; Ni. Romanov — Chi- 
riac 6—3, 6—3 ; Cotuna — Caraio- 
sifoglu 6—4, 6—1 ; Gheorghe — 
C. Popescu 6—4, 3—6, 6—3 ; Had
giu — Trlfu 7—5, 6—1 ; simplu 
bărbați, optimi : Hărnuțiu — Al- 
măjan 7—6, 1—6, 6—4 ; Niculescu
— Stănescu 6—2, 3—6, 6—2 ; Șo- 
var — Dărăban 6—3, 6—3 ; Pavel
— Geantă 6—4, 6—4 ; Nemeș —
Sălăgean 7—6, 6—2 ; Tăbăraș — 
Pană 6—3, 4—6, 6—1 ; Toma — 
Leonte 6—4, 6—1 ; Bucur — Nagy 
6—2, 7—5 ; sferturi : Niculescu — 
Hărnuțiu 6—3, 4—6, 7—5 ; Pavel — 
Șovar 6—3, 6—4; Nemeș — Tă
băraș 7—6, 2—6, 6—4 ; Bucur — 
Toma 6—4, 5—7, 6—3.

Pe aceleași terenuri din parcul 
sportiv Progresul din Capitală se 
joacă astăzi, Inceplnd de la ora 
8,30, partidele turneelor finale (fe
minin și masculin), precum șl se
mifinalele probelor de dublu, ur- 
mtad ca duminică (începtad tot 
de la 8,30) să se dispute ultimele 
jocuri din grupele finale, precum 
șl finalele probelor de dublu, 
pentru desemnarea ctștlgătorllor 
„Criteriul de primăvară".

VITEZA AUTO
„Cupa Jean Calcianu" va fl 

atribuită pilotului care — pe o ma
șină de fabricație românească — 
va face cel mai bun timp pe o tură. 
Concursul începe la ora t șl se 
termină ta jurul orei 14.

BOGATA ACTIVITATE COMPETIȚIONALA LA HOCHEI
Astăzi șl miine stat programate 

multe jocuri de hochei, atît ta 
prima, cit șl ta secunda grup* 
valorică a Diviziei A, precum șl 
tn cadrul turneului final al ju
niorilor mari, care a Începu* de 
citeva zile la București. In prima 
grupă valorică a Diviziei A te 
vor consuma jocurile etapelor a 
31-a șt a 32-a, ambele fiind pri
mele din ultimul tur al întrecerii. 
La startul acestui ultim act al 
disputei pentru titlu, Dtaamo 
București a luat o serioasă op
țiune asupra victoriei finale, con
ducted te clasament cu un a- 
vans de • p (55 față de 4*) 
înaintea deținătoarei titlului, 
Steaua. Iată jocurile de azi șl 
mline : Dunărea Galați — Steaua, 
Unirea Sf. Gheorghe — Dinamo 
(la Miercurea Ciuc) și A.S.K. 
Sportul «tudențese — S.C. Miercu
rea Clue (Ia București, or* 17,

ACTUALITĂȚI DE PE ARENELE DE POPICE
care j urătorul nr. 1 a fost brașovea
nul I. Tlsmănar, cu 939 p (nici o bilă 
ta gol). De la bucureștenl s-a 
remarcat Al. Vrtaceanu — 90S.
(C. GRUIA-coresp.). a METALUL 
ROMAN — CONSTRUCTORUL 
GALATI 5227—5334 (3—3). Gălă-
țenll au cîștigat la un scor destul 
de concludent, cu toate că au 
jucat fără i. Băiaș (accidentat) șl 
au avut ta formație trei juniori. 
Cel mal preclșl jucători au fost 
C. Lebădă (C) — 956 șl A. Panțl- 
rue (M) — 950.

In urma disputării acestor jo
curi, echipa gălățeană conduce cu 
4 p avans in seria Sud șl este 
virtual calificată pentru turneul 
final al campionatului. Formația 
feminină Voința București, pier- 
ztnd la Giurgiu, ocupă ta con
tinuare locul 4 te clasamentul 
seriei Sud cu 16 p și nu mal are 
șanse de a fi prezentă la ultimul 
act al competiției — turneul fi

SiMBATA
BOX. Sala T.S.B. (str. Ber

zei), ora 17, semifinalele cam
pionatelor municipale de 
juniori.

GIMNASTICA. Sala Floreas
ca, ora 17,30, Campionatele 
internaționale, exerciții liber 
alese femei.

HOCHEI. Patinoarul ,,23 
August", ora 17, Sportul stu
dențesc A.SJS. — Sport Club 
M. Ciuc (Dlv. A).

JUDO. Sala Dinamo, de la 
orele I și 16, finalele con
cursului republican individual 
de copii.

POPICE. Arena GiulcștL. ora 
15, Rapid — Cetatea Giurgiu 
(Div. A fem.).

RUGBY. Stadion Olimpia, 
ora 16, Gloria București — 
Calculatorul București (Dlv. B).

SĂRITURI ÎN APA. Bazi
nul „23 August”, de la ora 
10 și de la ora 16, Campiona
tele naționale de copii.

TENIS. Parcul sportiv Pro
gresul, de la ora 8,30, „Cri
teriul de primăvară".

DUMINICA
AUTO. Cartier Tei-Toboc, 

Ora 8,30, „Cupa J. Calcianu" 
viteză ta circuit, concurs re
publican.

BOX. Sala I.S.B. (str. Ber
zei), ora 10, semifinalele cam
pionatelor municipale de 
juniori.

FOTBAL. Teren Progresul, 
ora 11, Progresul Vulcan — 
Metalul Plopenl (Dlv. B) ; te
ren Metalul, ora 11, Metalul 
București — Electroputere 
Craiova (Dlv. B) ; teren Au-

„CUPA OLIMPIA” 
LA CICLISM

Ieri după-amiază, pe un timp 
friguros, cu vint, s-a dat star
tul, de la km 13 pe șos. Bucu
rești — Oltenița, în prima etapă 
a celei de a 19-a ediții a 
„Cupei Olimpia" la ciclism. In 
pluton au fost prezenți 61 de 
alergători, reprezentanți a 12 clu
buri și asociații sportive din ta
ră, precum și o echipă de șase 
sportivi din localitatea Ketrzyn, 
din Polonia. După 20 km de la 
plecare, din cauza vântului șl 
mal ales datorită ritmului alert 
impus ne V. Teodor, C. Cîrjă. 
V. Ilie — toți de la Dinamo, că
rora li s-au alăturat C. Nicolae 
(Voința Ploiești), C. Bonciu șl 
I. Nica (Steaua), T. Drăgan (O- 
limpla), plutonul s-a fragmentat, 
în frunte rămînînd alergătorii 
enumerați mal sus, precum și I. 
Panea, D. Bonciu (Dinamo) șl 
P. Dolofan (Steaua). La intrare* 
ta Oltenița, caravana a făcut oa
le întoarsă spre București și pî
nă la sosire, la km 13, nu s-a 
mal tatîmplat nimic deosebit 
Etapa a fost cîștigat* la sprint 
de Valentin Ilie, care a parcurs 
91 km ta 2 h 10:17, urmat da 
V, Teodor, C. Bonciu, P. Dolo
fan, C. Cirjă, C. Nicolae șl T. 
Drăgan — toți același timp.

Astăzi, la ora 14.30, etapa a 
n-a : 120 km pe șoseaua Bucu
rești — Alexandria ; dumtat«4 
era 9,30, etapa a ni-a: 120 ktar 
pe șos. București — Călărași.

Gheorghe ȘTEFANESCU

pe patinoarul „23 August").
La Galați se dispută ultimul tur, 

amtaat dta februarie, al grupei 
secunde din Divizia A. tn clasa
mentul acestei întreceri, pe pri
mul loc se află Metalul Rădăuți 
cu 24 p„ urmată de Avlntul 
Qheorghlenl 21 p. Agronomia 
Cluj-Napoca 16 p. Tlrnav* Odor- 
heâ 11 p șl Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc 8 p.

In sfîrșlt, pe patinoarul „21 
August* se va relua azi întrece
rea final* a juniorilor mari. In 
care după 2 etape conduce echipa 
Liceului nr. 1 Miercurea Ciuc, 
pteă acum neînvinsă. Dar, lată 
programul : azi, ora 9 : S. C. 
Miercurea Clue — CI. sp. șc. nr. 
1 Galați ; ora 11 : Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc — Steaua; miine: 
Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc — 
S.C. Miercurea Ciuc, Steaua — 
CI. ap. jc. nr. 2 Galați.

nal —, tatrucît Rapid București 
are deja 23 p, Iar echipele de pe 
locurile 2—3, Voința Galați și 
Laromet București, au cite 20 p.

★
Jucătorii loslf Tlsmănar, dublu 

campion mondial, șl Grigore Ma
rin, din reprezentativa națională 
a României, campioana lumii, au 
plecat ta R.F. Germania, unda 
azi, mline șl luni vor participa 
la turneul Internațional (indivi
dual șl perechi) din cadrul „Săp- 
tâmtnil sportive internaționale" da 
la Sanderhausen.

★
Azi șl miine se dispută etapa a 

XV-a a Diviziei A. L« femei se 
vor juca toate meciurile prevă
zute ta program, ta timp ce la 
bărbați partidele acelor formații 
care au jucători ta turnee peste 
hotare (Rulmentul Brașov. Olim
pia București, C.F.R. Timișoara) 
au fost aminate pentru 23 șl 29 
aprilie.

tomatica, ora 11, Automatica 
București — Tehnometal Bucu
rești (Dlv. C) ; teren ICSIM, 
ora ÎL ICSIM — Mecanică 
fină București (Dlv. C) ; te
ren Abatorul, ora 11, Abatorul 
— Voința București (Dlv. C) ; 
teren Triumf, ora 9, Viscoza 
București — Unirea Tricolor 
București (Dlv. C) ; teren 
Triumf, ora 11, Automecanica 
București — Electronica Bucu
rești (Dlv. C) ; teren Flacăra 
roșie, ora 11, Flacăra roșie 
București — T.M. București 
(Dlv. C).

GIMNASTICA. Sala Floreas
ca, ora 10, Campionatele in
ternaționale, finalele pe apa
rate (feminin și masculin).

HOCHEI. Patinoarul „23 
August", ora 17, Sportul stu
dențesc A.S.E. — Sport Club 
M. Ciuc (Dlv. A).

JUDO. Sala Dinamo, ora 9. 
finalele concursului republican 
individual de copii.

POPICE. Arena Voința, ora 
8.30, Voința București — Pe
trolul Teleajen Ploiești (Dlv. 
A masculin).

LUPTE. Palatul sporturilor șl 
culturii, ora 10 șl 16.30, Cam
pionatele europene de greco- 
romane.

RUGBY. Teren Olimpia, ora 
10, Olimpia — Sportul studen
țesc II (Dlv. B.) ; teren 
Steaua, ora 11, Vulcan Bucu
rești — Petrochimistul Pitești 
(Dlv. B).

SĂRITURI IN APA. Bazinul 
„23 August", de la ora 10 șl 
de la ora 16. Campionatele 
naționale de copii.

TENIS. Parcul sportiv Pro
gresul. de la ora 8.30, „Crite
riul de primăvară".



în tebăra „olimpicilor'1

RECUPERARE, ANTRENAMENTE, SPERANȚE
Azi, un meci de verificare cu Dinamo București

după partida de la 
piteș tenii erau, 
abătuți. Au
„Poli- — și 

jocul
era

Important 
mai bune 
ce trebuie

91, pentru

M-ereuri, 
Timișoara, 
destul de 
meciul cu 
ioc in clasament 
prea mersese. Dar nu 
me de Lamentări, 
era să se tragă cqIc 
concluzii. Să se știe 
tăcut. Din minutul 
această formație și pentru antre
norul el principal, Florin Hala- 
gian, apărea în prim-pLan un 
nou obiectiv, CARE ANGAJEA
ZĂ FOTBALUL ROMANESC, și 
gindurile zburau spre întîlnirea 
de miercuri 18 aprilie, cu echipa 
olimpică a Ungariei, din preli
minariile J.O. După meci. F.C. 
Argeș a luat drumul Aradului, 
de unde au plecat cu avionul la 
București și peste cîteva ore se 
afla acasă...

Da, un nou 
men pentru 
pentru echipa 
confundă,
geș.

Joi la prinz, la Pitești, 
constituit „cartierul general 
olUPF' " - .. ......................

■fima,

fir esc, 
pierdut 
primul 

nu 
vre-

făcut calea 
unor trauma

tax și ei. dar au 
întoarsă din cauza 
tisme. Joi a început programul 
pregătirilor, mai întâi cu recu
perarea după etapele de dumini
că și miercuri. Vineri, medicul 
Lotului, Fi. Brătilă, a procedat 
la un nou control medical, mai 
complex, Împreună cu specialiști 
de La Centrul de medicină spor
tivă „23 August- din București. 
Se fac eforturi ca fotul să fie 
bine. In acest sens, vom spune 
că. adeziunea clubului piteștean 
este exemplară. „Importanța

partidei de miercuri, ne spunea 
I. Barbu, președintele clubului 
F.C. Argeș, ne determină să nu 
ne drărauim eforturile. Așteptăm 
și din partea jucătorilor aceeași 
adeziune**.

Ieri după-amiază, lotul olimpic 
a efectuat un nou antrenament, 
pe stadionul „1 Mai“, iar azi, 
de la ora 16.30, va susține me
ciul de verificare cu 
București, actualul lider al 
viziei A ; deci un test cit 
poate de sever, dacă-1 raportăm 
la posibilitățile oferite de ur. 
partener autohton.

CONTRAATACUL MACINA ATACUL

Dinamo
Di-

Constantin ALEXE

LOTUL OLIMPIC AL UNGARIEI

și pretențios exa- 
fotbalul nostru, 
olimpică, ce sex

_ , aproape, cu F.C. Ar- 
care dă lotului 9 jucători.

s-a

ipicilor*. Piteștenii și-au pri- 
“colegii de la Craiova (Pu- 

.Ima, Ștefănescu, Cămătaru), de 
la Buzău (Al. Nicolae și Stan), 
de la Iași (Bucu) șl București 
(M. Răducanu). Tir goviș tenii. Co- 
man și FI. Grigore s-au prezen-

PENTRU MECIUL
Lotul echipei oiimpice de fot

bal a Ungariei ▼> sosi, în 
cursul zilei de marți. ta Pitești, 
In vederea partidei cu reprezen
tativa similară a țării noastre. 
Iată dteva date despre Jucătorii 
unguri.

PORTARI : 
de ani. de 4 
prima echipă 
Toth (Uj pești

FUNDAȘI :

26 
tai 
Z.

Katzirz (P6as), 
ori selecționat 
a Ungariei ; 
Dozsa) 24, 8.
Szanto (DiosgyOc)

21, 0 ; Salam on (Diosgy&r) 31, • ;

SFAT CU UN MEȘTER
AL FOTBALULUI NOSTRU

Interviu... in ioc fle portret Iui Iconic ianovscm

DE LA PITEȘTI
de 317 ori a evaluat ln meciu
rile de divizia A ; Rab (Ferenc- 
varos) >4. 13 ; Kutasi (D.osgyor) 
39, 2 ; Olăh (Diosgyor) M, 9 ; 
J. Kovăcs (Videoton) 30. 17.

MIJLOCAȘI : Tatar (Diosgyăr) 
27, 6 ; Poczik (Honved) 26, 3 ;
Baranyi (Videoton) 36. • ; Gy-
imesi (HonvM) 22. 2 ; A. Nagy 
(HonvM) 23, 1.

ÎNAINTAȘI : Biro (Salgotar-
jân) 25, 0 ; Izso (Vasas) 23, 1 ; 
L. Fekete (Uj pești Dozsa) 25. 16: 
Major (Videoton) 23, 2 ; Tieber
(Videoton) 30. 1.

Din lotul lărgit___ ____ ,___
portarul CzepScz (Tatahanya) ți 
jucătorii de cimp Zsiboras (Fe
renc văr os) , Tepsics (Ferencvă- 
ros) și Ful op (M.T.K.).

mai fac parte

Vrem sâ atragem atenția asu
pra unui fenomen core pare o 
lua proporț i ,n fotbalul nostru, 
mai precis in D'vizia A : o tot 
■Mii mare și mai pronunțată preo
cupare pentru „betonare" și coo 
troatac in dauna jocului cocnbi- 
nativ, al a tocului veritabil. Știm 
că atitudinea de care ne ocupăm 
este determinată și de unele re
zumate ale ei. Povestea nu e 
nouă și începe cu Internationale 
Miicnc și Helenio Herrera. Dor 
ea aparține trecutului, 
orice echipă 
iormaoță nu 
te trăi doar _ 
cecs:â unilcte'clă 
deloc modernă 
tactică. Ea 
•ă stăpânească toate ______
tactice și - in primul rind — 
lecția atacului combi nativ, cu 
toate mijloacele complexe pe core 
el le presupune. Or. ce obser
văm î Că unele dintre formațiile 
noast e (SG Bocâu, Dine mc, Fo- 
Ntehn'co lașu de exemplu) ou 
ajuns ta c bone cur>oc stere și 
aplicare a „lecției apororii supro- 
numer ce și contraatac". dar au 
scăzut in domeniul organizării 
ofensivei poziționale. Unele des
tui de sigure simptome ale situa
ției le reprezintă și dificultățile 
mai mari pe care au ajuns sâ 
le aibă unele dintre divizionarele 
A pe teren propriu, unde 
pune cu acuitate problema 
fi zării atacului combi nativ 
fața unor adversari care, 
regulă, se „betoneezo- și 
sează rare acțiuni ofensive 
surprindere.

Astăzi, 
de adevărată pe<- 

mai poa- 
prin a-

8* 
armă 

trebuie

PE TEME
DE ACTUALITATE

registrele

se 
rec- 

în 
de 

lan
de

,,Specializarea" nu-i tipica nu
mai fotbalului nostru. „Marea 
drogoste pentru un punct", cum 
o numește comentatorul J. 
hacker, a apărut și in 
natul francez cam sub 
especte și, acolo, s-au aplicat — 
Ic un moment dat — măsuri spe- 
c.cie pentru încurajarea ofensi
ve (ocel așa numit „bonus"). In 
ohe campionate, tot în dorința 

c se~ lupta împotriva menta- 
Irtoțn „să luăm un punct și să 
plecăm occsă", s-a ajuns Ic fi
rn! ta rea numărului de egalități 

permis unei formații 
de-a lungul întregii în
treceri. După atinge
rea acelei limite, e- 
chipa respectivă nu 

mai primește... punctul mult 
visat în clasament chior dacă îl 
obține in teren. Nu pledăm pen
tru o asemenea soluție și in fot
balul nosbu. Dar ceva — pentru 
a forța partici pen tele la cel mai 
înalt eșalon competițional sâ re
nunțe la o „specializare- exage
rată și. pinâ la urmă, deloc ge
neratoare de progres - trebuie 
făcut. F.e și cu modificarea regu
lamentului campionatului care, se 
știe foarte bine, este un regula
ment specific fiecărei țări și 
poate suporta intervenții ; mai
ou seamă docâ ele sint in folo
sul ridicării valorii fotbalului nos
tru, obiectiv care nu moi are ne
voie de pledoarii în privința Im
portanței și urgenței hui.

Ret- 
oampio- 
oceleași

Eftimie IONESCU

Divizia de juniori CRAIOVA— BACĂU ÎN DISPUTA TALENTELOR■•••

„Am venit să stăm puțin de 
vorbă cu dumneata, un mare 
meșter al fotbalului nostru. 
Spuneți-ne ceva despre venirea 
la Pitești, despre ceea ce ați 
reaLzat aici-. „Am venit in 194a 
ca jucător și am activat pină 
în 1956, după care, din 1957, am 
început să lucrez cu copiii. Nu 
știu cum e cu „mare meșter** 
de care spuneți, dar știu, după 
evidența mea precisă, că 39 din 
cei pregătiți de mine au fost 
sau sint jucători de Divizia A 
și 25 de Divizia B. Să vă dau 
nume e greu, că sint mulți, pe 
generații.. Uite : Dobrin, Stancu, 
Speriata, Radu I, Radu II, M. 
Zamfir, Bărbulescu, Chivescu, 
Cirstea, Toma, Mățăoanu, Pre- 
purgel. Numai portari, notează, 
am 5 : Ariciu, Cristian, Speriatu, 
lstrate (la Muscelul C. Lung) și 
Nițu (in prezent la echipa națio
nală de juniori). Dealtfel, la 
naționala de juniori de acum 
(2—1 cu Bulgaria, 3—1 și 1—1 cu 
U.R.S.S.) am trei : Nițu, Turcu 
și Ralea". „Cîți din cei care 
v-au „trecut prin mină-, cum 
se zice, joacă în echipa F.C. 
Argeș de azi ?“ „7 și cu Dobrin 
8**. Ne gîndim să-i punem și o 
Întrebare mai „cu tîlc“, dar ne 
izbim de o apărare beton. „Cîți 
din cei cu care ați lucrat au și 
studiat ?“ „Marea majoritate. 
Peste 100 au studii superioare, 
sint medici, ingineri, avocați, 
cercetători. Am acasă caiet cu 
evidența precisă. Vi-i spun pe 
nume. Din ei, 25 sint profesori 
de educație fizică, ca de pildă 
Dolsrin sau Mihai, fiul meu". 
-ț-Cînd trebuie să înceapă copilul 
fotbalul ?“ „Păi eu zic, copilul să 
inc capă mișcarea de cum înva
ță să meargă și să se despartă 
de ea... tind se desparte de via
ță. La ce să-i îndrumăm pe cei 
mici ? La alergare, înot, jocuri. 
Uite, la fotbal — și meșterul se 
gîndește puțin — zic că dacă te 
apuci la 16—18 ani, e tirziu. La 
7—9 ani e bine, în așa fel incit 
la 14 ani copiii să cunoască toa
te procedeele tehnic o-tactice ale 
disciplinei alese. Așa cum Nadia 
Comăneci știa la 14 ani totul, 
sau Dobrin, tot la 14 ani, debuta 
in Divizia A. La această virstă 
este bine să intri in unități de 
profil, specializate*. O pauză 
neașteptată, Ianovschi iar se 
gîndește și. . ne roagă ceva : 
„fntrebați-mă ce-mi doresc eu 
la 54 de ani, după 40 ani de fot
bal ca jucător și antrenor*. 
„Ei bine, ce vă doriți ?- „Am 
trei dorințe : 1. Să avem în țară 
campionate republicane pentru 
13—14 ani, pentru 15—16 ani șl 

UN „CAVALER Al HUILRULUI" ÎȘI AMINTEȘTE LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

16—18 ani. Fără aceste trei 
trepte nu vom reuși sa creștem 
fotbaliști buni, competitivi ; L 
In țara noastră Intre 1 iunie și 
15 septembrie — in vacanța șco
lară — nu mal avem competiții 
pentru copii. Adică tocmai 
atunci tind ei nu mai au școală, 
tind n-au teze și sint liberi, 
tind terenurile nu sint ocupate. 
Să nu mai existe acest gol ; 3. 
Să se țină seamă de ceea ce... 
se știe : nu poți fi bun fotbalist 
fără cel puțin 3 ore de muncă 
pe zi. Toți știu, dar trec cu 
vederea**. Penultima Întrebare : 
„cine v-a ajutat 7“ „Toți. Să nu 
înțelegeți că-i doar meritul meu. 
Aici, la Pitești, este un climat 
formidabil de bun. Inspectoratul 
școlar, școlile, organele locale, 
clubul F.C. Argeș, cu președin
tele său Barbu, antrenorul Hala- 
gian, toți au pus umărul. O 
mențiune cu totul specială pen
tru Halag ian. El a lucrat splen
did cu juniorii talentați. I-a 
ales, i-a promovat, i-a călit 
pentru „focul* Diviziei A. Este 
marele lui merit că a crezut în 
tineri, că a știut să și-l formeze 
cum trebuie". „Cum și unde îl 
descoperiți pe copii 7- „Peste 
tot. De aceea sint numai ochi. 
Uite, in iama lui *77 veneam 
spre stadion. Pe un teren viran, 
cu zăpadă și mult noroi, luptau 
cu o minge vrea 6—7 puști. Pun 
ochii pe unul. Era „capul", și 
U aduc la club. După o lună 
eram convins că în doi ani îl 
fac fotbalist. N-a durat atît. 
După șase luni, Turcu — căci 
despre el este vorba — a ajuns 
in naționala de juniori. Clar ?*.

Modesto FERRARINI

SE REPETĂ (LA INFINIT?)
Miercuri — chiar în ziua In 

care ln ziarul nostru apărea ști
rea despre sancționarea unor ar
bitri din LOTUL A (din nou 
facem această subliniere) — alțl 
arbitri, din același lot, comiteau 
— la centru sau la linie — gre
șeli nepermise, expresie fie a 
unei neatenții flagrante, fie a 
unei evidente lipse dî curaj.

Astfel, la București, în meciul 
Sportul studențesc — Steaua, tu- 
șierul N. Georgescu n-a semna
lizat o poziție de ofsaid fără 
nici un echivoc. Și trebuie să 
amintim că arbitrul în chestiune 
nu este la prima greșeală în 
acest sens Ga fel, a lăsat să se

Divizia de juniori — competiți? 
al cărei principal scop este acela 
de a descoperi tineri jucători 
pentru eșaloanele superioare ale 
fotbalului nostru — are, de o 
săptămînă, un nou lider : Uni
versitatea Craiova. Este de fapt... 
vechiul lider al Întrecerii, detro
nat în etapa a 20-a de S. C. 
Bacău. Dar, duminica trecută, la 
Craiova s-a disputat derby-ul a-

CLASAMENTUL LA Zi
1. UNIV. CV.
2. S. C. Bacău
3. F. C. Continui
4. U.T.A.
5. Politehnica Tim.
6. Sportul stud.
7. A.S.A. Tg. M.
8. F.C. Baia M.
9. Steaua

10. F.G Olimpia
11. F.C, Argeș
12. GS. Tîrgoviște 
IX Politehnica lași
14. F.G Bihor
15. Dinamo
16. Jiul
17. Chimia Rm. VI.
18. Gloria Buzău

25 18 2 5 68-18 38
25 16 5 4 41-23 37
25 15 4 6 54-18 34
25 14 4 7 32-21 32
25 13 4 8 18-21 30
25 11 7 7 36-27 29
25 11 6 8 58-35 28
25 10 7 8 41-30 27
25 10 7 8 26-27 27
25 10 6 9 33-39 26
25 8 6 11 31-26 22
25 10 2 13 32-39 22
25 8 5 12 36-52 21
25 9 2 14 34-37 20
25 5 6 14 26-42 16
25 5 5 15 19-45 15
25 5 4 16 18-49 14
25 3 6 16 19-67 12

cestui campionat șl echipa lui 
Silviu Stănescu a învins pe cam
pioana primei ediții (1—0) reve
nind pe poziția nr. 1. Numai că 
întrecerea nu este nici pe departe 
încheiată. Craiova și Bacăul vor 
continua, acum, de la distanță, 
frumoasa lor întrecere pentru ti
tlu. Și — implicit — pentru adu
cerea în prlm-plan a altor șl 
altor talente, necunoscute încă.

GREȘELILE DE ARBITRAJ
t

b

înscrie un gol din ofsaid la fi
nala Cupei României, de anul tre
cut). Aflat în apropierea fazei, 
centralul Fr. Coloși (rareori n^a 
fost dat să vedem un arbitraj 
mai gratuit-teatral ca al lui, 
nestăpînind jocul, deși era cazul, 
prin acțiuni ferme) ar £1 putut 
Interveni, împledicînd înscrierea 
unui gol neregulamentar.

Un alt arbitru, I. Chilibar, a 
refuzat o lovitură de la 11 metri 
cuvenită echipei oaspe în me
ciul U.T.A. — A.S.A. Tîrgu 
Mureș. Lucru pe care l-a făcut 
șl Ion Rus în partida Politehnica 
Timișoara — F.C. Argeș.

Așteptăm măsurile cuvenite.

O comportare foarte bună are 
în această ediție a diviziei de 
juniori șl U.T.A^ clubul care l-a 
lansat in etapa de miercuri pe 
Alexandru Caracioni, mijlocașul 
din pasa căruia s-a născut pri
mul gol al echipei arădene. De
butul acestui junior în Divizia 
A a urmat, din păcate, același 
drum ca cel al multor altor ti
neri necunoscuți. Accidentarea lui 
Tisa, plecarea lui Nedelcu și sanc
ționarea cu o etapă suspendare a 
Iul Leac au FORTAT promovarea 
elevului Iul Zoltan Farmati. Și 
iată, el a fost ÎNCERCAT și A- 
PLAUDAT de cel care au asistat

0 ETAPĂ A 
CU PARTIDE DE
Mîine are loc o nouă etapă, a 

24-a, In Divizia B. Programul 
cuprinde citeva „capete de aiiș“, 
intîietatea, in această privință, 
dețlnind-o partida de la Galați 
dintre primele clasate in seria I: 
F.CJM. șl Steagul roșu Brașov. In 
seria a n-a, liderul, Viitorul 
Scomicești, va susține un exa
men dificil la Ir. Măgurele, e- 
chipa locală sltuindu-se în zona 
fierbinte a clasamentului. Trebuie 
să amintim și de meciul de la 
Mediaș, unde formația gazdă, 
Gaz metan, care nu a cunoscut 
infrîngerea In retur, primește vi
zita unei aspirante la locul tatii, 
Rulmentul Alexandria. In seria a 
m-a, rețin, cu precădere, atenția 
partidele ta care se vor tatîtal e- 
chlpele dornice să părăsească 
pozițiile care duc spre „C“.

PROGRAMUL Șl ARBITRII 

JOCURILOR
SERIA I: Victoria Tecuci — 

Delta Tulcea : R. Sttacan (Bucu- 
■ reștl), Constructorul Iași — 
C.S.M. Suceava : N. Rainea (Bîr- 
lad), F.C.M. Galați — Steagul 
roșu Brașov : C. Bărbulescu 
(București), Portul Constanța — 
Muscelul Cîmpulung : I. Puia 
(București), Nitramonia Făgăraș 
— Relon-Ceahlăul P. Neamț : G. 
Dumitru (București). Viitorul Va
slui — F.C. Constanța : M. Mo- 

la meciul U.T.A. — A.S.A. Tg. 
Mureș ! Produs al „școlii- ară
dene, Caracioni are toate șansele 
să demonstreze că debutul său 
nu se datorează doar unui con
curs de împrejurări, ci în pri
mul rînd calităților pe car? le 
are, talentului său. El urmează 
lui Coraș, Ducadam și Bubela și, 
ca și ceilalți coechipieri, va tre
bui să pună vîrtos umărul pentru 
a menține echipa arădeană în 
prima divizie a țării, pe care nu 
a părăsit-o niciodată în ultimii 
35 de ani. De cînd a apărut pe 
firmamentul fotbalului nostru. 
(L.D.).

DIVIZIEI B 
MARE INTERES 

raru (Ploiești), F.C. Brăila — 
Oltul Sf. Gheorghe : C. Maghiar 
(București), Minerul Gura Humo
rului — LC.I.M. Brașov : Al. Io- 
niță (București), Tractorul Bra
șov — Progresul Brăila : D. Nico
lae (București).

SERIA A Il-a : Șoimii Sibiu —
F. C.M. Giurgiu : O. Anderco
(Satu Mare), C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Poiana Cîmpina : M. 
Adam (Cluj-Napoca), Dinamo Sla
tina — Autobuzul București : 
Gh. ispas (Constanța), Petrolul 
Ploiești — Ș.N. Oltenița : Gh.
Racz (Brașov), Chimia Brazi — 
Rapid București : T. Balanoyici 
(Iași), Progresul Vulcan București
— Metalul Plopenl : C. Ghlță 
(Brașov), Chimia Tr. Măgurele — 
Viitorul Scorniceștl : N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea), Gaz metan Mediaș
— Rulmentul Alexandria : C.
Szilaghi (Baia Mare), Metalul 
București — Electroputere Craio
va : Șt. Costea (Brăila).

SERIA A m-a : C.I.L. Sighet — 
Aurul Brad : Al. Ghigea (Bacău), 
înfrățirea Oradea — C.F.R. Cluj- 
Napoca : Fl. Cenea (Caracal), 
Mureșul Deva — F.C.M. Reșița :
G. Dragomir (București). Ind. 
sîrmei C. Turzii — Minerul Cav- 
nic : V. lacob (Oradea), C.F.R. 
Timișoara — Minerul Moldova 
Nouă : V. Gligorescu (Ploiești), 
Dacia Orăștie — U.M. Timișoara : 
D. Preotescu (Craiova). .,U“ 
Cluj-Napoca — Victoria Călan : 
M. Fediuc (Suceava). Gloria 
Bistrița — Chimica Tîrnăveni : 
R. șerban (Craiova). Minerul 
Anina — Metalurgistul Cuglr : Al. 
Mustătea (Pitești).

A apărut prima carte scrisa 
de un fost arbitru : „Fluier 
final-, de Gheorghe Limona. 
Editura „Junimea- din Iași 
se arată, astfel, atentă șl în
curajatoare față de beletristica 
sportivă. Ea anunță, dealtfel, 
continuarea seriei de apariții 
d» acest gen („Avem și alte 
excelente manuscrise-. ne 
spunea, deunăzi, la Iași, di
rectorul „Junimei-, Mircea 
Radu Iacoban). Deci notăm o 
premieră în materie și o sa
lutăm ca atare. Gheorghe Li
mona a adunat, în 278 de pa
gini. ceea ce i-au oferit — 
mai interesant și mal suges
tiv — cei 23 de ani de arbitraj 
sau 1104 meciuri conduse — 
la centru sau la linie —, din
tre care 76 internaționale.

Modalitatea d? prezentare a 
acestor 23 de ani în rolul de 
..cavaler al fluierului- recurge 
fie la prezentarea strictă, do
cumentară, a unora dintre 
jocuri, fie la povestirea mo

mentelor cele mai interesante, 
mai palpitante, ale vieții de 
pe gazon, din viitoarea meciu
rilor, din orele de dinainte 
sau de după meet Cel care, 
poate, nu cunoșteau intimita
tea vieții unui arbitru au po
sibilitatea sâ pătrundă acum 
în zonele ascunse ale acestei 
pasiuni, care ou oferă numai 
satisfacții. Cum o știm așa 
de bine !

Prin virtuțile de ..premieră- 
prin multele pagini atractive, 
realmente stimind curiozita
tea. cartea lui Gheorghe Li
mona merită a fi citită : la fel 
cum inițiativa editurii leș me 
se cuvine a fl și ea eviden
țiată. ea una dintre acțiunile 
de mare folos pentru prezen
tarea ..locurilor și faptelor de 
dincolo de decoruri- ale vieții 
sportive. (Ef. I.).

Gheorghe Limona: „Fluier fi
nal- — Editura Junimea — 

278 pag. — 19 lei.

POSIBILITĂȚI MARI DE C1Ș- 
TIG LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO DIN 17 APRILIE

Agențiile Loto-Pronosport din 
întreaga țară continuă sâ ofere 
bilete pentru apropiata tragere 
excepțională Loto din 17 aprilie, 
la care se atribuie ta număr 
netimitat : AUTOTURISME .Da
cia 1300- și .Skoda 120 L-. cis- 
tiguri ta BANI de 50.000. 25.000. 
10.000 lei etc.. EXCURSII atracti
ve to U.R.S.S. — Finlanda sau 
R. P. Bulgaria — Grecia. Se e- 
fectuează 5 extrageri ta 2 faze, 
cu un total de 42 numere. Cele 
mal avantajoase sint biletele de 
15 lei varianta, achitate 100*.. 
sau 25°». care au drept de parti
cipare la toate extragerile.

Rețineți : luni 16 aprilie este 
ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

MAI MULTE BILETE — MAI 
MULTE ȘANSE DE A VĂ NU

MĂRA PRINTRE MARII CÂȘTI
GĂTORI I

♦

Pentru amatorii de pronosticuri 
sportive : astăzi este ULTIMA 
ZI pentru dep.ir.erea buletinelor 
la ooncursul Pronosport de du
minică 15 aprilie care benefi
ciază de un important report la 
categoria I : 327.723 lei 1

*
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 13 APRILIE 
1375. Extragerea 1 : 82 28 5 86 65 
74 26 32 40 ; extragerea a n-a : 
14 9 46 84 75 18 20 71 30. FOND 
TOTAL DE CÂȘTIGURI : 994.637
lei din care 883.908 lei REPORT 
LA CATEGORIA 1. Plata Cîștl- 
gurllor se va face ta Capitală tn- 
ceptad din 23 aprilie ptaă la 13 
iunie, ta țară aproximativ din 
26 aprilie pină la 13 iunie 1979 
inclusiv, iar prin mandate poștale 
aproximativ din 26 aprilie 1979.

• ACTUALITĂȚI •
• ASTAZI SINT PROGRAMATE 

jocurile etapei a 4-a din faza 
finală a „Cupei F.R.F,-. Se vor 
disputa următoarele întîlniri : 
C.S. Tîrgoviște — Universitatea 
Craiova (ora 15,30), Olimpia Satu 
Mare — Politehnica Iași și Steaua 
— A.S.A. Tg. Mureș (stadionul 
Steaua) — ambele de la ora 16.30.

• CLUBUL PROGRESUL-VUL- 
CAN continuă să organizeze selecții 
pentru copii născuți între anii 
1963 și 1970. Selecțiile au loc în 
flecare dimineață (8—10), precum 
și după-amiaza (14—16).

Sportiil|Pugti7-a



NICOLAE CEAUSESCU
ÎN UNELE TARI DIN AFRICA

(Urmare din pag. I)

s-a întâlnit, vineri, la Luanda, 
cu Sam Nujoma, președintele 
Organizației Poporului din Afri
ca de sud-vest — SWAPO.

Aducind un cald 
varășului Nicolae 
Sam Nujoma, 
SWAPO, a apreciat 
zită a secretarului 
Partidului Comunist 
președintele Republicii Socialis
te România, în unele țări afri
cane constituie un moment isto
ric în dezvoltarea relațiilor 
dintre poporul român și po
poarele africane, reprezentând, 
totodată, un sprijin direct în 
această fază decisivă a luptei 
popoarelor din Africa Australă, 
pentru eliberarea națională șl, 
în mod deosebit, a luptei po
porului namibian.

SWAPO exprimă cea mai a- 
dincă recunoștință președintelui 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului

omagiu to- 
Ceaușescu, 

președintele 
că noua vi- 
general al 

Român,

român pentru sprijinul politie, 
diplomație și material dat cau
zei juste a poporului namibian 
de afirmare a identității sale 
naționale. -

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat satisfacția de a 
se Întâlni cu conducerea SWAPO 
în Angola, la Luanda, și a sa
lutat cu căldură pe tovarășul 
Sam Nujoma, C.C. al SWAPO, 
pe toți luptătorii SWAPO in 
numele C.C. al P.C.R. și al său 
personal.

Arătând că Partidul Comunist 
Român, România au acordat și 
vor acorda și în viitor între
gul lor sprijin luptei de eli
berare din Namibia, tuturor 
popoarelor din Africa Australi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat poporului namibian 
urarea ca prin folosirea și con
tinuarea tuturor căilor luptei, 
inclusiv lupta armată, să pună 
capăt cit mai rapid dominației 
străine.

întâlnirea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE SĂRITURI
uriLuui ■

Tradiționalele Campionate in
ternaționale de sărituri ale 
României, ajunse la cea de a 
12-a ediție, vor fi găzduite 
pentru prima dată de orașul 
Sibiu, beneficiarul noului și 
modernului bazin „Sub Arini**, 
întrecerile vor avea loc săp- 
tămîna viitoare, mai precis 
miercuri, joi și vineri, cu parș 
ticiparea unor reprezentanți ai 
Bulgariei, Franței, R. D. Ger
mane, Poloniei, U.R.S.S. șiț bi
neînțeles, ai României. în ve- 

’ derea acestei competiții, s-a 
stabilit ca loturile țării noastre 

; să cuprindă pe : V. Nedelcu, 
j M. Kaiss, D. Oprean, C. Pop 
1 (trambulină), M. Kaiss, C. Pop,

iniunn, un viwiw

D. Oprean (platformă), Mag
dalena Toth, Ruxandra Ho- 
ciotă, Georgiana Săcăleanu, Fe
licia Cîrstea (trambulină), E- 
lena Cîrstîcă, Felicia Cirstea, 
Georgiana Săcăleanu, Carmen 
Bădescu, Victorița Mîrșică 
(platformă). în lot este selec
ționat ți Al. Bagiu, dar parti
ciparea lui este incertă, din 
cauza unei recente accidentări. 
Antrenori : P. Decuseară și I. 
Ilieș.

întrecerile vor avea loc zil
nic, de la ora 10 și de la 
ora 16.

O NOUA EDIȚIE
A „CUPEI ȚARILOR LATINE"

LA HANDBAL MASCULIN
• Echipa României ra Juca la seria A, alături de reprezentativele 

șl PortugalieiBelgiei, Braziliei
în două orașe italiene — Ri

mini șl Forli — se va des
fășura săptămlna viitoare (17— 
22 aprilie) o nouă ediție a -Ca
pei Țărilor Latine* la handbal 
masculin, competiție care se 
bucură de un binemeritat pres
tigiu. Echipa României face 
parte din seria A, alături de 
reprezentativele Belgiei, Brazi
liei și Portugaliei. Vor face 
deplasarea, printre alții, Ale
xandru Buligan și Valeriu So
lomon (portari), Petre Constan
tin, Ștefan Knuff, Măricel Vol- 
nea. Olimpiu Flangea, Ionel 
Gheonea, Cornel Miele, Viorel 
Croitoru și Mihai Daniel. An-

trenorul handbaliștâlnr români 
este Eugen Trofin.

Iată programul Întregului 
turneu. Marți, 17 aprilie, se
ria A : România — Belgia. 
Portugalia — Brazilia (meciu
rile se joacă la Rimini) | seria 
B : Spania — Italia (In orașul 
Forli). Miercuri 18 aprilie: 
România — Brazilia (la Forli) | 
Portugalia — Belgia (seria A) | 
seria B : Franța — Italia (Ri
mini). Joi, 19 aprilie : Belgia — 
Brazilia | România — Portuga
lia (la Rimini) | Spania — 
Franța (la Forli). Turneul final 
este programat sîmbătă 21 și 
duminică 22 aprilie, la Rimini 
și Forli.

DIN NOU VICTORIE IN TURNEUL F.I.R.A. 
ROMÂNIA - PORTUGALIA 22-0•••

LOTULUI OLIMPIC
DE BASCHET FEMININ

In ungaria, polonia
Șl R.D. GERMANĂ

CM. DE SCRIMA 
(TINERET)

„INTERNAȚIONALELE
(Urmare din pag. 1)

LISABONA, 13 (prin telefon). 
Pe o vreme care continuă să 
fie absolut nefavorabilă — 
foarte frig, ploaie care se o- 
prește doar pentru scurt timp 
— și pe terenuri complet des
fundate, In capitala Portugaliei 
s-au disputat meciurile zilei a 
doua a Turneului F.I.R.A. pen
tru rubyștii juniori. Chiar și In 
aceste condiții improprii, echi
pa României a jucat din nou 
cu glndul la spectacol, reușind 
să realizeze 4 Încercări (Bulan- 
cea 3, Toader), 3 fiind trans
formate de Bezușcu, și să În
treacă la un scor categoric for
mația țării gazdă: 22—0 (14—0). 
A fost folosit următorul XV : 
Bezușcu — Bulancea, Lungo, 
Capmare, Toader — Popa, Do- 
roftei — Florea, Gurămare, Mo
rarii (Vasluiano) — Miloale,

n DE GIMNASTICA

Cristei — Marcu, Gh. Ion, Cso- 
ma.

Din păcate Insă, in duda a 
două victorii și a unui puncta- 
veraj de 48—0, tinerii noștri re
prezentanți își vor disputa du
minică doar șansele pentru o- 
cuparea locului S, eu dorința 
de a nu primi nici un punct. 
Ciudățenia formulei adoptate 
apare și mai vizibilă prin a- 
ceea că ultima adversară a e- 
chlpei României nu va fi alta 
decît.. Învinsa sa de miercuri 
(cu 26—8 I), formația R.F.G. 
(care a Întrecut vineri Ma
rocul cu 14—7) 111 Alte re
zultate : Franța — Italia 10—8 
(meci condus de arbitrul ro
mân Theodor Witting), U.R.SJL. 
— Spania 17—8, formațiile Fran
ței și U.R.S.S. urmlnd să-și 
dispute finala, iar echipele 
Spaniei șl Italiei locul 3. în 
minitumeul de consolare (locu
rile 9—10) : Tunisia — Iugo
slavia 14—0-

După a perioadă Îndelungată 
da pregătiră și participare la 
campionatul național, compo
nentele lotului olimpic de bas
chet vor susține primele testa 
din acest an în cadrul uno» 
turnee internaționale 
avea loc In Ungaria 
kesfehervar. Intre 16 
prilie j iau parte: 
Cuba, Franța, R. D. 
Italia, R.S.S. Lituaniană, Un
garia, România), Polonia (la 
Lodz, intre 22 și 26 aprilie | 
ian parte : Cehoslovacia, Cuba, 
Selecționata Leningradului, 
lonia, Ungaria, România) și in^RL 
R, D. Germană (la Halle, între 
30 aprilie și 3 mai | iau parte s 
Bulgaria, R. D. Germană, Po
lonia, Ungaria, România).

în vederea acestor turnee, 
lotul pleacă astăzi In Ungaria, 
în următoarea alcătuire: Ma
ria Roșianu, Elena Filip, Maia 
Cuțov, - • • - • <" —
tehnica 
dulescu 
Diana 
Mare), 
Gross 
soara), wvuw. ------------------
Gheorghița Bolovan (Universi
tatea Cluj-Napoca), Maria Cri- 
kos (Rapid). Da Halle, se vo» 
produce citeva modificări: In 
locul jucătoarelor Gheorghița 
Bolovan și Doina Prăzaru- 
Mathe (care se vor înapoia li* 
țară, pentru susținerea unor 
examene universitare) vor . e- 
volua Alexandrina Tarantine 
(Olimpia București), Măndica 
Ciubăncan („U" Cluj-Napoca) 
șl Ilona Chvatal (Politehnica 
București).

Conducerea tehnică a lotului 
este formată din: Gh, Lăză- 
resen — antrenor principal, 
N. Martin — antrenor secund, 
V. Cătăniciu — medic.

care vo» 
(la Sze- 
și 20 a- 
Bulgaria, 
Germani,

Ecaterina Bradu (Poli- 
Bucureștl), Liliana Ră- 

(Voința București), 
Bălaș (Mobila Satn 
Bodies Goian, Iudith 
(Universitatea Timi- 
Doina Prăzaru-Mathe,

SOUTH BEND, 13 (prin te
lefon). In această localitate, la 
140 km de Chicago, se desfă
șoară, în sala de sport a Uni
versității Notre Dame, Cam
pionatele mondiale de scrimă 
pentru tineret. La actuala edi
ție participă scrimerî (pînă la 
20 de ani) din 32 de țări. Iată 
cifrele înscrierilor: floretă 
băieți — 73, sabie — 49, flo
retă fete — 59, spadă — 67. 
Competiția a început joi, cu 
proba de floretă băieți, la 
care a participat și spadasinul 
român R. Szabo, care a ajuns 
pînă în turul II al prelimina
riilor. Printre cei rămași în 
lupta pentru finală, care se 
desfășoară vineri, începînd de 
la orele 18,30, ora locală (sîm- 
bătă, ora 1,30 — ora Bucu- 
reștiului) amintim pe floretiș- 
tii italieni Numa și Borella, 
sovieticul Lapițki și polonezul 
Pujianowski, finaliști anul tre
cut la Madrid. în cursul zilei 
de vineri se desfășoară preli
minariile probei de sabie, a 
cărei finală are loc sîmbătă 
(duminică, începînd de la ora 
1,30, ora Bucureștiului). Tot 
sîmbătă sînt programate și 
preliminariile la floretă fete.

tre pretendenții la locurile 
fruntașe, astfel că a rezultat 
un spectacol de bună calitate, 
deosebit de interesant prin 
lupta care s-a angajat pentru 
locurile pe podium între grupul 
fruntaș de 5—6 concurenți.

în primul schimb, Kurt Szi
lier a evoluat la sol cu un 
exercițiu bogat in elemente de 
mare dificultate, incluzînd în
tre altele două dubluri salturi 
înapoi. Din păcate, cel de-al 
doilea nu a fost pe deplin reu
șit, astfel că Szilier a fost no
tat cu 9,20. O frumoasă im
presie au lăsat în această probă 
cei doi gimnaști din Cuba, 
Mario Castro și Enrique Bravo, 
ei impunîndu-se atît prin ușu
rința cu care au lucrat, cit și 
prin dificultatea elementelor 
prezentate. La cal cu minere, 
din nou o prestație bună a 
campionului nostru absolut și 
din nou 9,20. La inele, Szilier 
a evoluat ceva mai slab, cu 
oarecare nesiguranță în ele
mentele de mare dificultate, 
fiind notat cu 9,05. La urmă-

toarele aparate exercițiile au 
fost executate la un nivel sen
sibil mai ridicat si ca atare și 
notele au crescut In valoare : 
9,45 la sărituri, 9,40 la para
lele șl 9,30 la bară fixă. Spre 
final, Xu Zhong Xuan (R, P. 
Chineză) a urcat spectaculos 
pe locul doi la individual com
pus, grație mai ales excepțio
nalului exercițiu de la sol, no
tat cu 9,80, cea mai ridicată 
notă acordată ieri. El a devan
sat astfel pe Ion Checicheș, care 
a pierdut teren atît la cal cu 
minere, cit și la paralele. Fio- 
dor Kulaksîzov a impresionat 
mai ales la inele și sărituri, la 
care a primit cele mai mari 
note. La finele întrecerii, cla
samentul la individual compus 
arată astfel : Kurt Szilier 55,70, 
Xu Zhong Xuan 55,40, Ion Che
cicheș 55,20, Fiodor Kulaksîzov 
55,10, Tong Hei, (R.P. Chineză) 
54,95, Anatoli Sedîh 54,75, Au
relian Georgescu 54,40, Romu
lus Bucuroln 54,15.

Astăzi, de la ora 17,30, are 
loc concursul feminin cu exer
ciții liber alese, iar duminică 
de la ora 10 — finalele pe a- 
parate.

Azi, la Moscova

ÎNCEPE EDIȚIA Nr. 45 Â C.M. DE HOCHEI (GRUPA A)
Astăzi, cele mai bune echipe 

reprezentative de hochei din 
lume tșl vor Începe ta capitala 
Uniunii Sovietice disputa pentru 
cei da al 45-lea titlu 
pioanâ a lumii. In 
începerii acestei noi 
campionatului mondial 
pe gheață, grupa A,

■" — este

ds cam- 
momentul 
«Util • 
de hochei 
deținătoa

rea ~tltl aiul “ este selecționata 
Uniunii Sovietice, care a ciștlgat 
cununa de tauri șl mult invidia
tul titlu anul trecut la Praga, 
când S-a clasat înaintea repre
zentativei Cehoslovaciei ta.- go
laveraj 1

Cete opt formații aa fost îm
părțite In două grupa prelimi
nare, jocurile din cadrul acesto
ra Birui programate ta 14. 15 șl 
11 aoriUe (ÎS apriMe — zi <te 
pauză), după cars prlmete 
două clasate vor evolua ta 
turneul pentru locuirile 1—4, iar 
celelalte două ta turned pentru 
locurile 5—5, ultima clasată ur- 
mlnd să retrogradeze ta grupa 
B. tată șt componența grupe
lor : UJt.SA.. Suedia, 1J. O«r-

TELEX

TURNEUL DE TENIS 
DE LA MONTE CARLO

Turneul internațional de te
nis de la Monte Carlo a pro
gramat mai multe meciuri de 
dublu masculin. Perechea Ilie 
Năstase (România) — Raul Ra
mirez (Mexic) a eliminat cu 
3—6, 6—4, 6—4 cuplul Jose
Clerc (Argentina) — Tomas 
Smid (Cehoslovacia). Rezultate 
din proba de simplu : Borg 
— Higueras 6—4, 6—4 | Pecci — 
Gehring 6—4, 6—7, 7—5 | Ra
mirez — Smid 6—3, 6—3 ț Ge- 

.......... " “ fr-7.rulaitis
6—3, ‘

în sferturi de finală: Ale
xander — Năstase 6—3, 
6—4; Gerulaitis

7—5.
Jauffret

5-7, 
________ Ramirez

6— 9, 6—3 ; Pecci — Noah 8—6,
7— 6; Borg — Clerc 4-8, 6—2, 
6-1.

FEMEIA ȘI SPORTUL
După cum anunță 

ziarul „Corrier: dello 
Sport*, anul viitor se 
va ține la Roma un 
congres mondial avtad 
ca temă ..Femeia și 
sportul". Din Comite
tul de organizare, al 
cărui președinte este 
profesorul Antonio 
Venerando, șeful cate
drei de medicină spor
tivă din Roma. fac 
parte scriitoarea 
monne de Beauvoir, 
Monique BerUoux, di
rectoare Ia CIO, cunos- 
cuțil specialiști ta me
dicină sportiv* profe
sorii Prokop, Luscher 
șl Drinkwater.

MANUSCRISE 
LA.- DISTANȚA

La Jocurile Olimpice 
de la Moscova, prin
tre alte mijloace de 
transmisie a eveni
mentului se va numă
ra și unul foarte mo
dern H anume trans
miterea unui tex* ta 
distanță prin sistemul 
jlnfotek- (copie tete-

Si

caleidoscop
vizată), prin care un 
text este transmis ta 
timp record, folosln- 
du-se reproducere* e- 
lectronică a manuscri
sului original.

MAȘINA „UGIER", 
O IMITAȚIE I

Intr-un Interviu, oon- 
’ “ de

inginerul 
a declarat 

„Llgier*, 
primelor 

focmu- 
an, a 

după 
_______________ Dar, a 
adăugat expertul Ita
lian. noi nu vom face 
un caz din aceasta în- 
trucît ta domeniul cer
cetării aerodinamice 
este vorba de princi
pii de matematică șl 
fizică, iar cel care 
descoperi primul pa

rametril ideali trebuie 
a* Împărtășească și 
celorlalți experiența

structorul italian 
automobile
Carlo ChiU 
că mașina 
câștigătoarea 
două curse 
la I din acest 
fost „imitată* 
, Alfa Romeo*.

de

PREMIUL UNESCO 
CELUI MAI CORECT 

JUCĂTOR—
-.a fost atribuit ju

cătorului polonez W. 
Lubanskl. ------- --
lutad ta 
punerile 
ceea ce 
portarea ______ .___
ta anul trecut, a apre
ciat drept cel mal 
frumos gest de sporti
vitate episodul din 
meciul Polonia — Da
nemarca. cind, la o 
fază critică ta careul 
danez, portarul a foot 
lovi* șt a căzut. Min
gea a ajuns la atacan
tul Lubanskl, care nu 
a ținut seamă c* ar
bitrul nu tatrerupsese

Cotnlslx, 
discuție pre

făcute in 
privește eom- 

fotbalUtUor

joctd și, lutad mingea 
ta mină, s-a apropiat 
ds ce* căzut <“ 
primul ajutor, 
bent ta locul 
gol sigur I și. 
nimeni nu l-a ___
șa* ceva jucătoruăul 
care a dat dovada 
unul pilduitor tair- 
play.

DE LA 17 APRILIE, 
CHRIS EVERT-LLOYD—

Cunoscuta jucătoare 
american* de tenis 
Chris Evert a anunțat 

participa ta 
—* „sezo- 

european* la 
international

dindu-1 
Va 

tuiul 
totuși, 
repro-

că v* 
prima parte a 
nulul 
turneul 
care Începe la 14 mal 
la Viena, la campio
natele internaționale ale 
Italiei, de la Rome. și 
la tradiționalul turneu 
Internațional 
mat la Piaris. 
nitrite de la 
Garros. Chris _____
va purta ta viitor nu
mele de Chris Evert- 
Lloyd, deoarece la 1T 
aprilie se va căsători 
eu tenlsmanul englez 
John Uoyd.

progra- 
pe tere- 

Roland 
Evert

BASCHET • La Chesnay, ta- 
tr-un nou mec* antical feminin i 
Franța—Ungaria M-8X Primele trei 
tntilniri reveniseră baschetballa- 
telor

FOTBAL • în preliminariii» 
olimpice : la Bruxelles, Belgia — 
Spania *—1; la Maubeuge, Fran
ța — Polonia »—4,

HANDBAL • Selecțicoateie mas
culine ale Danemarcei șl B. r. 
Germania și-au tmpărtU victori
ile, In două meciuri amiaale, la 
copenhaga : 15—14 șl zo—14.

NATATIB • La Los Angelee 
se desfășoară campionatele S.UA. 
Cele mai bune performanțe mon
diala ale sezonului au fost ob
ținute de Tracy Caulktas — 
1:01,U p pe 100 y bras (f) șl Ste
ve Lundquist — 54,77 pe 100 f 
bras (m). Alte rezultate: 500 y 
liber (m) — Brian Gotten 4 :17,S7j 
200 y spate (f) — Linda Jezek 
l:5S,7t

ȘAH • După 5 runde, ta tur
neul de la Zalaegerszeg (Ungaria) 
conduce Vadas — 3*/, p (1),
urma* de Ghlțescu, Form tos șl 
Portlsch — s>A p. a în zonalul 
feminin — grupa * ----------
rubskl (Ungaria) 
(Polonia), cu cite 
grupa n lideră 
(Cehoslovacia), cu .................
mată de Polihroiniade (România) 
șl Makal (Ungaria), cu cite 3'h p.

TENIS • tn turneul de la Tul
sa (Oklahoma) : Connors 
drl 7—5, 6—1 ; Gorman 
mondson 6—4, 6—a ; Wilklnson — 
— Marks 6—L 6—2. • La Na
poli, Andrei Dtrzu a fost învins 
de argentinianul Gatinger cu 
2—6, 5—7. • Turneu feminin la 
Hilton Head Island (Carolina de 
Sud) : Navratilova—Jordan 6—2. 
6—1 ; Goolagong — Richards 
6—a, 7—5 ; Forood — Marsikova
6— 1, 5—7, 6—1 ; Dupont — Shri
ver 6—0, 6—7, 6—4 ; Austin — 
Duvall 6—3, 6—1 ; Stove — Bunge ■ \
7— 6, 6—4.

• In zonalul 
I, conduc Po
st Szmacinska 
3'h p. iar In 
este Klimova 

3*/a p (1), ur-

sa- 
Ed-
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