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ELENA CEAUȘESCU
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Tratatul de prietenie fi cooperare dintre 

România și Zambia, semnat ieri la Lusaka, 

consfințește rezultate deosebit de rodnice ale 

intilnirii și convorbirilor dintre președinții 

Nicolae Ceaușescu și Kenneth David Kaunda

La reședinfa „Stale House” 
din Lusaka, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intilnit cu dele
gația Congresului National Afri
can (ANC) din Africa de Sud, 
condusă de Oliver Tambo, pre
ședintele ANC.

Exprimindu-și deosebita sa
tisfacție de a se întilni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu pe 
pămintul Africii, tovarășul Oli
ver Tambo a adresat secreta
rului general al Partidului Co
munist Român un călduros sa
lut din partea conducerii Con
gresului Național African. Pre
ședintele ANC a adus un inalt 
și respectuos omagiu muncii și 
activității prodigioase a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, puse 
în slujba inaltclor idealuri ale 
păcii, libertății și progresului in 
lume, strălucit exemplu de dă
ruire și abnegație, incurajator și 
mobilizator pentru lupta forțe
lor progresiste de pretutindeni.

Exprimindu-și satisfacția de 
a se intilni cu conducerea 
Congresului Național African, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat călduros pe Oliver 
Tambo, pe ceilalți membri ai 
delegației și, prin ei, pe 
toți membrii acestei mișcări. 
Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român a reafir
mat sprijinul activ, material și 
moral pe care partidul, statul, 
poporul român il acordă luptei 
Congresului Național African, 
altor mișcări de eliberare na
țională pentru ruperea lanțuri
lor colonialismului, pentru cau
za dreaptă a popoarelor, în 
efortul acestora de a-și clădi 
o viață nouă și liberă.

în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea intensificării efortu
rilor și solidarității țărilor so
cialiste, a țărilor africane, a tu
turor forțelor progresiste și de
mocratice cu lupta dreaptă a 
populației majoritare din Africa 
de Sud, pentru abolirea anacro
nicei politici de discriminare 
rasială și apartheid, pentru o 
viată liberă, independentă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat conducătorilor Congresu
lui Național African, membri
lor acestei mișcări noi succese 
în împlinirea idealurilor lor de

libertate și independență na
țională, spre binele popoarelor 
lor, al victoriei forțelor păcii 
și progresului din întreaga 
lume.

Intilnirea a decurs intr-o at
mosferă de caldă prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Marți dimineața, la reședința 
„State House” din Lusaka, to- 
»arășa Elena Ceaușescu a primit 
vizita doamnei Betty Kaunda.

Intilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, înțelegere și stimă recipro
că.

★
Marti după-amlază, la Lusa

ka, s-au încheiat convorbi
rile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Kenneth 
David Kaunda, președintele 
Republicii Zambia.

Cei doi președinți au expri
mat deosebita satisfacție pentru 
rezultatele excelente ale vizi
tei și convorbirilor, care des
chid noi și largi perspective 
dezvoltării colaborării româ- 
no-zambiene.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie. stimă și înțelegere reci
procă.

★
Marți seara, la Lusaka, in 

cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la „State House", to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și Kenneth Da
vid Kaunda, președintele Repu
blicii Zambia, au semnal Trata
tul de prietenie și cooperare 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Zambia și 
Comunicatul comun, documente 
de cea mai marc importanță 
care consfințesc rezultatele ‘deo
sebit de rodnice ale dialogului 
la nivel inalt româno-zambian. 
înțelegerile convenite de con
ducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări.

La solemnitate a participat 
tovarășa Elena Ceaușescu.

După semnare, in aplauzele 
parlicipantilor la solemnitate, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth David Kaunda s-au 
felicitat cordial, s-au îmbrăți
șat prietenește, cu căldură.

Azi, 
la Pitești, 

de la 
ora 16,30
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în prima gală a finalelor de lupte greco-romane

TREI TITLURI DE CAMPIONI EUROPENI

A fost o zi, prima din cele două în care se 
desemnează campionii europeni ai ediției 1979, 
încărcată de bucurii pentru toți iubitorii de 
sport din țara noastră. In vibrantele acorduri 
ale Imnului de stat al României socialiste, dra
pelul patriei a fost înălțat de trei ori pe cel 
mai inalt catarg în aplauzele entuziaste ale 
spectatorilor prezenți la primele finale găzduite 
de Palatul sporturilor și culturii.

într-o atmosferă sărbătorească pentru sportul 
românesc, Constantin Alexandru, Ștefan Rusu 
și Ion Draica au primit medaliile de aur, con- 
firmînd și în acest an prcolimpic valoarea cu

CUCERITE
Dl LUPTĂTORII

ROMÂNI :
C. ALEXANDRU 

ȘT. RUSU 
I. DRAICA 

Debutantul V. ANDREI a 
obținut medalia de bronz

Victorie ! Constantin Alexan
dru, pentru a 5-a oară cel mai 
bun luptător european, așa 
cum, pe deplin satisfăcut, ne 
arată in imagine.

Foto : Dragoș NEAGU

totul deosebită a luptelor greco-romane din ța
ra noastră. Pe podiumul de premiere, clasat pe 
locul 3, a urcat și noul component al echipei 
naționale, Vasile Andrei. Cel de al 5-lea spor
tiv român participant la aceste prime finale, 
Mihal Boțilă, a ocupat locul 4, după ce fusese 
la un pas de a-și înscrie, binemeritat, numele 
pe lista laureaților. Să mai consemnăm în acest 
prim bilanț, faptul că sportivii noștri conduc, 
după primele cinci categorii, in clasamentul 
neoficial pe națiuni cu 25 de puncte.

Cu bucuria frumoaselor succese de ieri, aș
teptăm. încrezători, finalele de azi...

„AM TRĂIT, ACUM, LA BUCUREȘTI, CLIPE DE NEUITATĂ FERICIRE"

încă din reuniunea de 
neată, reprezentantul țării 
tre la categoria cea mai 
Constantin Alexandru, era 
găbor sigur al titlului de 
pion european, cel de al 
din glorioasa sa carieră sportivă. 
A fost momentul în care, după 
victoria realizată în meciul de
cisiv cu sovieticul Anatoli Bo
zin, Alexandru nu mai avea de 
așteptat decît acea emoționantă 
festivitate de premiere, pe care 
mii de oameni au aplaudat-o cu 
toată căldura inimilor, aseară, 

modemului edificiu 
țării noastre.
momente de nespu- 
la fiecare din cele 
anterioare ale cam-

dimi- 
no-as- 
mică, 
cîști- 
cam-
5-lea

cucerit titlul, dar medalia de 
aur cîștigată, ‘acum, la Bucu
rești, în fața spectatorilor ro
mâni, care știu că ne prețuiesc 
strădaniile și ne înconjoară cu 
toată dragostea, m-a făcut să 
trăiesc clipe de neuitată ferici
re" — au fost cuvintele pe care ni 
le-a spus “ 
atunci

Constantin Alexandru, 
cînd, încă, se mai auzeau

prelungitedin tribune aplauzele 
adresate învingătorului.

Pregătirea superioară și 
tul acestui mare sportiv 
au fost puse în valoare . 
treg parcursul concursului, 
meciul final, el l-a dominat cu 
autoritate pe A. Eozin. care n-a 
reușit să realizeze nici un punct 
tehnic, spre deosebire de 
xandru, ofensiv în , toate 
nouă minute șl superior 
punct de vedere fizic

talen- 
romăn 
pe în- 

în

Ale- 
cele 
dift

DUPĂ CUCERIREA CENTURII CONTINENTALE, 
CU GiNDUL LA PODIUMUL OLIMPIC

sub cupola 
din capitala

„Am trăit 
să bucurie 
patru ediții 
pionatelor europene la care am

finalelor a fost mai grea 
mai multe emoții pentru 
Rusu, și el unul dintre

ECHIPELE OLIMPICE DE FOTBAL
ALE ROMÂNIEI SI UNGARIEI

Ziua 
și cu 
Ștefan , __ ___  _____
„punctele forte" ale echipei noas
tre, favorit al categoriei G8 kg. 
Sortii au decis ci Rusu să sus
țină ieri două întîlniri cu doi 
dintre cei mai valoroși adver
sari : Ivan Staikov (Bulgaria) și 
Andrej Supron (Polonia). Pe pri
mul l-a înfruntat în reuniunea 
de dimineață, depășindu-1 de o 
manieră impresionantă. După o 
suită de procedee tehnice reuși
te. campionul român a ciștigat 
La puncte, la un scor conclu-

dent : 9—2. Pe cel 
l-a învins seara, în 
cisiv pentru centura ___
lă. A fost o demonstrație 
vingătoare a valorii 
nostru, disputa incheindu-se prin 
tuș, înainte de gongul fina] al 
primei reprize. Cu un tur de cap 
excelent executat.
și-a

de al doilea 
meciul de- 
continenta- 

con- 
sportivulul

. . ____ Ștefan Rusu
dus adversarul la uarter șl

Dan GARLEȘTEANU, Mihai 
TRANCA, Costin CHIRIAC

(Continuare in oaa a 4-a)

DEBUTEAZĂ IN PRELIMINARIILE J. 0
• Opt nume noi în „11"-le echipei ungare sosite ieri la 
Pitești • Au fost stabilite formațiile de start • Meciul 
va fi transmis în direct de posturile noastre de radio și 

televiziune
PITEȘTI, 17 (prin telefon). 

Așadar, a sosit și ziua în care 
echipa olimpică de fotbal a țării 
noastre ia startul în prelimina
riile pentru calificarea in tur
neul final al J.O. de la Mosco
va. Gazda importantei confrun
tări dintre selecționatele olim
pice ale României și Ungariei 
va fi stadionul „1 Mai“ din Pi
tești. unde F.C. Argeș (care dă 
9 jucători lotului actual) a cu
noscut numeroase succese, din
tre care unele cu caracter in
ternațional. Sperăm ca acest 
lucru să fie de bun augur în 
tentativa tricolorilor noștri o-

limpici de a păși cu dreptul in 
preliminariile actuale. La Pi
tești, timpul s-a schimbat După 
vremea splendidă de luni, acum, 
cînd transmitem reportajul, este 
frig, bate vîntul, cerul e înno
rat. Ar fi păcat să plouă pen
tru că terenul, cu gazonul 
proaspăt tuns, se prezintă în 
bune condițiuni.

In taberele celor două loturi 
pregătirile s-au încheiat. Marți 
la ora 11,30 s-au antrenat jucă
torii noștri, adică cei 17 compo
nent) a> lotului. In program : 
pregătire fizică, de menținere, 
exersări ale unor scheme tac

tice. l-am întrebat pe jucători 
cum se simt și ne-au răspuns 
in corpora — bine. Desigur, in- 
tilnirea e de marc importanță, 
dar ținind seama de experiența 
celor mai mulți dintre ei e de 
așteptat ea toți să evolueze la 
potențialul real căci 8 dintre 
componenții lotului au jucat, de 
curind, sau mai de mult, in pri
ma reprezentativă a tării. Tot 
marți, dar la ora 13,40, a sosit 
la hotelul Muntenia (unde este 
cazată) și delegația fotbaliștilor 
unguri in frunte cu G. Szepesi, 
președintele federației, și Lakat 
Karply, antrenorul principal. Joi 
și simbătă, in meciuri de pre
gătire, lotul Ungariei a jucat la

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

Dc azi, In bazinul din Sibiu

SĂRITORI DIN 7 ȚĂRI PARTICIPĂ 
LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 

ALE ROMÂNIEI
Modemul și elegantul bazin 

„Sub Arini" din Sibiu găzdu
iește, de astăzi pînă vineri, în
trecerile ediției a 12-a a Cam
pionatelor internaționale de să
rituri, competiție care reunește 
sportivi din șapte țări : Bulga
ria, Franța, R. D. Germană, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S. și, bine
înțeles. din România. Pentru re
prezentanții țării noastre, ca și 
pentru unii dintre oaspeți edi- 
ția actuală a Campionatelor in

ternaționale constituie o utilă 
verificare a pregătirilor efec
tuate in vederea celui mai im
portant concurs al anului: Cupa 
Europei (Sibiu, 10—12 august). 
In aceste condiții, este aștep
tată cu mult interes evoluția să
ritorilor români în compania u- 
nor parteneri redutabili, așa 
cum se anunță în special cei

(Continuare în pag. 2-3)



IN MARAMUREȘ AU ÎNFLORIT 
CAIȘII Șl... GIMNASTICA

însemnări de la un splendid festival școlar
A tost un spectacol sportiv cu 

totul deosebit — aceasta a fost 
părerea tuturor celor care l-au 
urmărit. • tncerclnd să povestești 
ce a fost la Baia Mare timp de 
două zile — perioadă in care s-a 
desfășurat Festivalul ansambluri
lor artistice școlare de gimnastică 
ritmică modernă — parcă nu știi de 
tinde să începi. De la ambianța 
ospitalieră maramureșeană în 
care s-a desfășurat concursul ? 
De la bucuria elevelor din cele 
trei echipe învingătoare care se 
plimbau prin oraș purtând în 
brațe trofeele, niște păpuși 
mari 7 De la felicitările ce tre
buie să le adresăm celor 320 de 
concurente . _"
sîrguindos un an întreg pentru 
a pleda ta aceste zile cit mai 
convingător pentru frumusețea 
gimnasticii ritmice moderne 1 
Cert este insă că festivalul, ini
țiat și organizat tn flecare an 
(ne-am aflat la cea de a 7-a edi
ție) de către C.C. al U.T.C. in 
colaborare cu C.N.E.F.S., s-a 
bucurat și de astă dată de un 
succes remarcabil.

Concurentele, atît in proba cu 
obiecte (mingi, panglici, cercuri, 
stegulețe ș.a.), cit șl ta exerci
țiile libere, au tacîntat pur șl 
simplu asistența, făcindu-ne să 
regretăm că un astfel de specta
col, însumînd multe, multe are 
de muncă, plin de grație șl fan
tezie, este văzut de atit de putini 
oameni. Exercițiile variate pre
zentate, costumele multicolore 
deosebit de Ingenioase („țărmul 
șl marea", „pinguini" în alb-ne- 
gru. „scafanorl" tn galben ne-

care s-au pregătit

Surid fericite du
pă 
tat 
le

succesul repur- 
reprezentante- 

municipiului 
București

Foto :

Șerban_ IOAN —
MareBaia

daci ș.a.) aude ___
și entuziasmul ce-

gru, costume 
sttmlt emoția 
lor prezenți tn sală. Cine erau 
de fapt protagoniștii 1 40 de echi
pe (de cite opt fete), reprezen- 
ttad 39 de județe șl municipiul 
București, flecare fiind de fapt 
un ansamblu ai unui liceu din 
județul respectiv, ansambluri 
pregătite de profesoare sau 
chiar... profesori (In această ulti
mă situație au fost echipele din 
Sălaj, Tulcea, Neamț, Alba și 
Vrancea, ultimul condus de un 
.veteran" care n-a lipsit de la 
nici o ediție — Marin Stol an).

Referitor la oompetlțla proprlu- 
zlsă. este de reținut ta primul 
rînd splendida evoluție, atit cu 
obiecte cit și fără, a echipei 
munciplului București (profesoa
ră Lla Bârbulescu) — învingătoa
re ta această ediție, dar șl a 
unor echipe din județe, de valori 
foarte apropiate. Iată, oe pildă, 
ansamblurile situate pe locurile 
2—3 șl 4—5 s-au aflat la egali
tate de puncte, fiind departajate

____ ta
cu obiecte. în afara

doar prin punctajul obținut 
exercițiile 
lerahizării pe care ne-o pune la 
dispoziție clasamentul final, do
rim să marcăm declinul lașului 
(câștigător al ultimelor 3 ediții), 
de astă dată pe locul 12 („schimb 
de generații" — ni s-a explicat), 
buna comportare a unor forma
ții (Ilfov — locul 7; Dîmbovița 
— locul 11 ; Gorj — Jocul 18), 
dar mai ales a Aradului, clasa*, 
doar pe locul 6 datorită unor 
erori de arbitraj.

Clasament final : 1. Municipiul 
București (Liceul economic șl de 
drept administrativ : Cornelia 
Mamoiu, Aurelia Ionlță, Stela 
Radovici, Marla Circlumaru, Au
relia Ion, Sanda Ferțeta, Dorina 
Ciucalău, .Ana Bălan), 2. Con
stanța (Liceul de matematlcă-fi- 
zică 1, prof. Anlca Roșu), 3. Cluj 
(Liceul de științele naturii — 
prof. Irina Galister), 4. Timiș, 5. 
Maramureș, 6. Arad, 7. Ilfov, 8—I. 
Satu Mare. Mureș, 10. Alba.

Modesto FERRARINI

Campionatele in plină desfășurare

CINCI ECHIPE IN LUPTA PENTRU TITLU, 
DAR CÎTE PRACTICĂ UN HANDBAL ADEVĂRAT?
In handbalul nostru, lupta pen

tru titlul național n-a fost nlci- 
ctad atit de palpitantă. Cinci e- 
chlpe, formind elita, sint pe „ba
ricade", fiecare dintre ele crezind 
In șansa sa. Dinamo București 
dorește eventul („Cupa României" 
— campionat) încă nereajizat la 
noi, Steaua ișl pregătește cu fan
tastică ambiție revanșa (de unde 
șl o crispare care-1 poate fi fa
tală...), Minaur — ușor obosită 
de îndelungatul marș forțat — se 
Înnoiește și-și trage seva ambi
țiilor din entuziasmul antrenoru
lui Lascăr Pană, știința Bacău — 
revelația acestui campionat — are 
șansa de a fi devenit „vameșul" 
întrecerii, iar Poli Timișoara, cu 
zvlcniri de orgoliu, Ișl amintește 
de potențialul său real, de faptul 
că Timișoara a fost și mai poate 
fi o citadelă ......................
mânesc. 
țlale la 
pe care 
aceea că 
namo — 
dans ta...

a handbalului ro
tată candidatele poten- 
titlu șl prima remarcă 
trebuie s-o facem este 
de la eternul meci Dl- 
steaua s-a ajuns la un 

__  __ . trei, pentru ca acum 
să asistăm la o veritabilă horă. 
Chiar dacă nivelarea nu s-a pro
dus la cel mai taalt etaj al ca
lității handbalului, acest echili
bru de forțe trebuie să ne bucu
re. EI este capabil să urnească 
handbalul nostru — după o lun
gă șl nedorită staționare —, să-l 
amplifice potențialul de luptă.

Condiția reușitei tn această ac
țiune se află șl ta dublarea dîr- 
zenlel cu preocuparea pentru îm
bunătățirea tehnicii, a calității 
jocului. Prea adesea jucătorii — 
cu aprobarea tacită a ----------- *
lor — sacrifică nivelul 
altarul luptei pentru 
Handbalul a devenit 
stotem noi promotorii 
mult un joc al forței, al gaba
ritului și nu arareori al pumni
lor, șl-a diminuat frumusețea, 
spectaculozitatea, puterea de a- 
tracție.-

Ar putea fi oprită această ava
lanșă T Firește. Eforturile se cer 
a fi generale, ale întregii lumi 
a handbalului. Antrenorii au da
toria să promoveze în arenă in
teligența. Iscusința tehnică, cali
tățile atletice, arbitrii pot stăvili 
brutalitățile prin sancțiuni exem
plare, iar publicul devine părtaș 
la această luptă prin atitudinea 
sa. Dezaprobînd tendințele spre

„corrida" șl aplaudtad handba
lul adevărat, pe realizatorii lui, 
el se poate impune In fața echi
pelor. Apropo de această posibi
litate; să amintim că mal de 
mult la Bala Mare a fost lovit 
un arbitru, iar mal de curtad la 
Bacău s-a aruncat cu diferite o- 
blecte în teren. In contrast cu 
aceste atitudini condamnabile, 
luni seara, in sala Floreasca, ga
leria giuleșteană a dat o ade
vărată lecție. Susținătorii echipei 
Rapid au cintat, și-au susținut 
formația cu înfocare dar cu mij
loace adevărat sportive, iar etad 
și-au manifestat nemulțumirea au 
făcut-o civilizat. Se poate, deci, 
șl așa. Se poate, evident, șl este 
tatr-adevăr frumos I victoria ob
ținută ta extremis de giuleștence 
ta fața Universității Timișoara 
reprezintă șl o parte a efortului 
galeriei.

Cele două cafnpionate ale Di
viziei A stat ta plină desfășurare. 
Ele mal programează numeroase 
derbyuri șl am dori ca aceste 
tatnnlri de virf să reflecte do
rința de progres antrenorilor șl 
sportivilor șl nu numai aceea de 
acumulare — oricum - 
lor. Mai devreme sau 
greșelile revin — ca 
rang — asupra celor
comis...
• Etapa a xn-a a

■ a puncte- 
mai tîrzlu, 
un bume- 
care le-au

In tenis, ca în orice sport

antrenorl- 
tehnic pe 

puncte. 
— 81 nu

— mal

• Etapa a XH-a a Diviziei A 
la handbal feminin programează 
duminică 22 aprilie citeva me
ciuri de mare atracție. Desigur, 
derbyul acestei a treia reuniuni 
a returului îl constituie întâlnirea 
dintre ocupanta locului m ta cla
sament, Constructorul Baia Mare, 
șl formația de pe locul i Hidro
tehnica Constanța. Bălmărencele, 
avlnd terenul propriu suspendat, 
vor trebui să joace ta deplasare 
(ta Sala sporturilor din CIuj-Na- 
poca), fapt care, desigur, le in
comodează tatr-o măsură. La 
București, ta Sala Floreasca este, 
de asemenea, programat un meci 
care trebuie văzut: actuala cam
pioană a țării, Universitatea Ti
mișoara — întîinește pe Progresul 
București. Programul complet al 
etapei: BUCUREȘTI: Progresul — 
Universitatea Timișoara; Univer
sitatea — Rapid; Confecția — Mu
reșul Tg. Mureș; BACĂU: Știin
ța — Rulmentul Brașov; CLUJ- 
NAPOCA: Constructorul Baia
Mare — Hidrotehnica Constanța.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AUTOTURISME ȘI MARI CIȘ- 

TIGURI LA LOTO. Tragerile 0- 
blșnulte Loto continuă să furni
zeze participanților frumoase sa
tisfacții. Printre ultimii mari 
câștigători se numără Adrian 
Buraga din Pașcani, jud. Iași, 
care la tragerea din 6 aprilie a.c. 
a obținut la categoria I un AU
TOTURISM „Dacia 1300“ pe un 
bilet achitat 25%. De remarcat 
că, la aceeași tragere, s-au În
registrat 13 variante ciștigătoare 
la categoria a II-a. dintre care 
una, achitată 100%, a adus pose
sorului ei frumoasa sumă de 
23.661 lei. Vreți să vă numărați 
și dv. printre marii ciștigători 7 
Participați la tragerea Loto de 
vineri 20 aprilie. Astăzi șl mîlne 
sint ULTIMELE ZILE pentru pro
curarea bilețelor.

Tragerea Pronoexpres de astăzi, 
18 aprilie 1979, se televizează în 
direct, începînd de la ora 17,45.

I.
27
29

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 17 APRILIE 1979. FAZA 
Extragerea I: 74 32 17 66 12 
69 26 82 Bl 62 64; extragerea 
n-a: 89 49 83 46 22 40 8 71
23 68 48. FAZA a II-a. Extragerea 
a Hl-a: 52 16 47 8 38 1; extrage
rea a IV-a: 88 30 42 10 13 75; 
extragerea a V-a: 41 36 21 25 85 
69. FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
1.412.821 lei.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 APRILIE 
1979 Categoria 1 (12 rezultate) = 
11 variante 25% a 47.639 lei; ca
tegoria 2 (11 rezultate) ■= 94,25
variante a 2.499 lei; categoria 3 
(10 rezultate) = 1.420,00 variante 
a 249 lei. Participantul ZAMFIR 
ION, din Constanta, avlnd două 
cîștiguri a 47.639 lei. a obținut 
un autoturism ..Dacia 1300“ șl 
suma de 25.278 lei.

a Din cauza descompletăm lo
turilor mal multor echipe, al că
ror jucători iau *“ “
zile, Ia „Cupa 
(competiție care 
Italia), etapa a 
masculine A se 
28

NOTATII DUPĂ CAMPIONATELE 
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Radu VOIA

auzi in scurtă

SCARA PERFORMANTEI TREBUIE 
URCATĂ TREAPTĂ CU TREAPTĂ

ta sezonul international 1977, 
reprezentanții tenisului românesc 
au fost prezenți pe locuri cie virf 
In majoritatea competițiilor mon
diale pentru echipe de tineret și 
juniori (cu o singură excepție — 
„Cupa Galea"). In schimb. In se
zonul imediat următor — 1978, 
echipele noastre „dispar" din a- 
proape toate turneele finale (un 
singur loc 7 ta „Cupa Armie 
Soisbault"). La distanță de un 
singur an, performanțe diame
tral opuse.

Fără Îndoială, cronicarului 
sportiv nu-i este la inimă să 
consemneze, ta domeniul pe care 
îl cercetează, existenta unul re
gres. Oricui 11 place să urce, nu 
să coboare. Deși, poate că, in ca
zul de față, o concluzie negati
vă este prematură. Ne-ar fi greu 
să acceptăm că, față de posibili
tățile arătate de multi dintre ti
nerii noștri tenismani, ca șl față 
de condițiile superioare de pre
gătire și întrecere care le stau 
la dispoziție, ei se vor menține 
la cota acelor rezultate scăzute. 
Așa că așteptăm nelntirztat co
rectivul, kt performante viitoa
re, oanforme cu ' '
jucătorilor noștri.

Referindu-ne ta 
la sezonul *78, nu 
ce a fost nevoie 
arătată in promovarea 

echipei

forța reală a

relatăi 
acest

neul final (locul 1—4) la „Cupa 
Galea" — va fi urmărit cu mal 
multă atenție și simț oe răspun
dere. Echipierii celor două repre
zentative s-au pregătit încă din 
iarnă, sub conducerea maestru
lui emerit al sportului Gheorghe 
Viziru, căpitanul nejucător pentru 
„Cupa Davls". In rindul sporti
vilor pe care-i conduce, nu mai 
puțin de patru — A. Dîrzu, Fi. 
Segărceanu, L. Mancaș, L. Bucur 
— sint susceptibili de a repre
zenta culorile țării la „Cupa Ga
lea". Lor le-a fost asigurat un 
program competițional de anver
gură. Dîrzu șl Segărceanu joacă 
in Circuitul italian de turnee. 
De asemenea, Bucur șl Mancaș 
urmează să plece ta Grecia, la 
finele acestei luni, însoțiți de an
trenorul Dumitru Viziru, cel care 
va prelua conducerea tehnică a 
lotului de tineret ta preajma 
starturilor oficiale, ta iulie viitor.

Am avut, de la telefoanele re
dacției, câteva convorbiri cu Gogu 
Viziru, aflat tn Italia cu primul 
nostru eșalon de jucători. Fostul 
campion ne spunea : „Tinerii au 
taceput bine acest circuit. Am 
căutat să le dozez programul zil
nic la 5—6 ore de joc, comple- 
ttad timpul consumat in partide
le de concurs cu ore de antrena
ment. Turneul de 
ma a fost deosebit 
ta calificări fiind
nu mai puțin de 128
ren ți din toate continentele. Re
zultatele obținute (n.n. Fi. Segăr
ceanu calificat ta semifinalele 
probei de simplu, iar A. Dirzu ta 
„sferturi") stat promițătoare pen
tru taceput de sezon ta aer li
ber. Consider că numai rodind 
acești jucători In turnee puterni
ce, punindu-i mereu în fața unor 
adversari noi, diferiți ca forță și 
stil de joc, vom putea să-i pre
gătim la nivel corespunzător pen
tru abordarea cu succes a celor 
mai mari competiții, să-i facem 
apți de rezultate tot mai bune".

De ce insistăm asupra acestei 
laturi a activității tinerilor tenls- 
mani ? Fiindcă înțelegem că pro
movarea lor trebuie făcută nu
mai cu real suport valoric, după 
ce el și-au câștigat galoanele 
consacrării în confruntare directă 
cu colegii lor de generație de 
peste hotare, sau cu alte rachete 
de acum reputate. Scara perfor
manței trebuie urcată treaptă cu 
treaptă. Așa e bine.
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de acea grabă 
tinerilor 

la nivelul echipei de .Cupa 
Davis" (seniori), făcută cu prețul 
slăbirii reprezentativei de .Cupa 
Galea" (tineret), cea căreia le 
erau ta principal destinați prin 
virstă șl capacitatea ce a obține 
un rezultat Înalt. Am expus, la 
vreme, datele problemei șl rămi- 
nem la concluzia trasă atunci, 
anume că s-a comis o greșeală, 
txlmitind pe Andrei Dîrzu și Flo
rin Segărceanu să joace la Fraga 
un med fără miză cu echipa 
Cehoslovaciei, ta loc ea d să 
meargă la etapa aemlflnală a 
.Cupei Galea", unde, chiar dacă 
n-ar ti ocupat locul tatii, puteau 
face o figură frumoasă, ta Între
cere cu jucători de aceeași ca
tegorie.

Pentru sezonul actual, viziunea 
celor care au ta grijă reprezen
tarea tenisului românesc ta com
petițiile Internaționale pare sub
stanțial ameliorată. Federația de 
specialitate menține pregătirea ta 
comun a jucătorilor din loturile 
de seniori șl tineret (care a exis
tat șl anul trecut), dar este neîn
doios că obiectivul fixat celor 
din urmă — calificarea ta tur-

zen't

ua). 
a 
part 
din
nen

parte, ta aceste 
Țărilor Latine" 
se desfășoară ta 
XII-a a Diviziei 
va desfășura Joi

aprilie.
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STEAUA 
Dinamo Buc. 11 
H.c. Minaur 
Poll. Tlm. 
știința Bc.
C.S.M. Borz. 
Univ. Cj.-N.
Gloria Arad 

Cv. 
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11
11
11
11
11
11
11
1,1
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11
11
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9
8
8
5

POZIȚIILE FRUNTAȘILOR

Rubrică realizată de
Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

Urmtad exemplul din gimnas
tici, din natație, federația de 
specialitate a Început pregătirile 
schiorilor de la o virsta ce pînă 
nu de mult era considerată a fi 
prematură. Astfel, acum citeva 
luni s-a hotărit înființarea unul 
lot de schiori copii (între 10 șl 
U ani), pentru probele alpine. 
Grupul selecționat a fost încre
dințat unor tehnicieni dornici a 
face tot oe le stă ta puteri pen-

A X-a edi(ie a Campionatului national școlar de lupte

150 DE TINERI PE URMELE 
LUI ION DRAICA...

„La prima vedere, na 
mare diferența intre . 
pentru care se Întrec aici,

este 
rațiunile 

„_________________ ______ ta
Brașov, in finala campionatului 
școlar de lupte, acești 150 de e- 
levl, pentru care ne Întreceam noi 
acum 40 de ani. Și ei, și noi doream 
să vedem, in primul rind, care 
este cel mai bun" — ne spunea 
profesorul Florian Mateiaș de la 
Grupul școlar industrial din Ora
dea. Numai că tinerii de acum 
40 de ani, din comuna profeso
rului Mateiaș — Tlșca — așezare 
pierdută undeva prin văile Bi
horului, se luau Ia trtată dreaptă 
ta iarba poienei din spatele casei 
părintești ca să poată privi cu 
mîndrie tn ochii fetelor din sat. 
Iar cei de azi, din sala spațioa
să a grupului școlar de pe Ungă 
întreprinderea de autocamioane 
din Brașov, se întrec pentru a-și 
demonstra lor, șl poate, cîndva, 
lumii, că pot deveni un Ion 
Draica, un Ștefan Rusu, un Con
stantin Alexandru. Că pot repe
ta, adică, același drum parcurs 
de sportivii care se numără prin
tre cei mai tar! pe glob, că pot 
„sări" de la niște campionate 
școlare, lipsite de cine știe ce* ră
sunet, pînă la podiumul întrece
rilor mondiale sau olimpice.

„Ne adunam feciorii toți din 
satul Tișca — continuă profeso
rul. Unul era cel mai tare. Noi, 
ceilalți, voiam să-1 dovedim, să-I 
Intrecem. Și tot voiam, pînă tre
cea duminica !“ Acum, flăcăii se 
adună în fiecare an ia finalele 
pe țară, venind și de la Iași, și 
de la Craiova, și de la Constan
ța.- șl de la Arad. Numai că

lns pectoral Traian Predețeanu, 
din Ministerul Educației și Invă- 
țămintulul, dorește să convingă 
că aria geografică a practicării 
sportului luptelor școlare este tot
una eu harta țării. El zice: „îna
intea finalelor pe țară se orga
nizează finalele P« ministere, cel 
al construcțiilor de mașini, al 
comerțului interior, al petrolului 
și geologiei, al energiei electrice. 
Toate, cu sute de participanți. 
Dar recordul aparține Ministeru
lui industriei constructoare de 
mașini: 768 de luptători. Atlția 
s-au prezentat la finalele dispu
tate la Collbași". Ceea ce vrea 
să însemne că această a 18-a e- 
dlțle a campionatului național 
școlar de lupte a fost cea mal 
onorată șl din punct de vedere 
al numărului, mult sporit, de 
luptători. „Un mare progres ca
litativ, o pregătire tehnică supe
rioară, o rezistență mai bună ca 
in alți ani s-au făcut vizibile ta 
cele citeva zile de întreceri" — 
susținea o notorietate ta materie, 
Dumitru Pirvulescu, unul dintre 
arbitrii întrecerilor.

Reporterul n aprobă din toată 
inima, ca unul care a fost de 
față, după cum se simte dator 
să consemneze și reflecția pro
fesorului bihorean Mateiaș: „Tu
turor finaliștilor adunați la Bra
șov le-au tresărit inimile de do
rul voiniciei, al. trlntei drepte, 
prin care bunii și străbunii noș
tri ii desemnau pe cel ma! tare, 
dar și pe cel mai cinstit dintre 
ei".

Radu TIMOFTE

tru formarea și per
fecționarea acestor 
tinere talente în 
vederea marii per
formanțe. Prof, ion 
Bogdan și Marin 
Focșeneanu alcătu
iesc un cuplu de 
tehnicieni despre ale 
căror rezultate. ta 
munca cu lotul în
credințat, vom 
vreme.

Copiii, după un 
gătire, au și fost

stagiu de pre- 
___ _____ „ ____  aruncați in fo
cul întrecerilor. Mulțl dintre ei 
au cucerit titluri de campioni na
ționali la categoria de vîrstă res
pectivă, au fost prezenți chiar și 
la competiții internaționale, iar 
recent, la campionatele republi
cane de juniori, au ocupat locuri 
fruntașe în compania unor con- 
curenți mal mari cu 4—5 ani. 
Micuța Anca Moraru (10 ani și 
jumătate) s-a clasat pe locul 3 
ta cursa de slalom special a ju
nioarelor n 1 Dar nu numai ea 
se află printre evidențiațl. Emi- 
lian Focșeneanu (12 ani) se arată, 
de pe acum, un talent de excep
ție. Aceleași aprecieri șl pentru 
Liliana Ichlm, Ion și Marcel Fră- 
țilă, Ortvin Fruhn — nici 
nu a împlinit 12 ani ! — 
tacep să se bată pe pîrtii 
sportivi mai experimentați, 
mai mulțl ani de practică 
schiuri. Dealtfel, la campionatele 
naționale ale juniorilor, secretarul 
Federației de schi-biatlon, Mihai 
Dragomirescu îmi spunea: „«Șoa
recii- au început să... muște. In 
doi-trei ani sper să putem pre

Fră- 
unul 
care 

cu 
cu 
pe

Campionatele republicane de 
canotaj-fond s-au desfășurat și 
anul acesta la Timișoara. A fost, 
fără îndoială, o ediție record, cu 
aproape 200 de echipaje la start, 
cu patru zile de soare plin, cu 
spectatori mal mulțl ca oricînd, 
cu o organizare la înălțime.

tn prima reuniune, pe apa li
niștită a Begăl, au alunecat 
schiturile seniorilor. Ca de obi
cei, lupta pentru întâietate s-a 
dat Intre canotorii cluburilor 
bucureștene Steaua și Dinamo. 
Au învins, anul acesta, echipaje
le de la Steaua : 5 victorii in ce
le B probe disputate (la 4 visle, 
4 rame, 4+1 rame, dublu visle și 
dublu rame). Cei prezenți au a-
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rece, D. Popescu șl coechipierii 
săi au început să atace mai vigu
ros. A fost rîndul lor să benefi
cieze de două situații de superio
ritate, la capătul cărora Rus și 
Munteanu au redus din handicap, 
primul avînd încă 2—3 situații 
bune de a marca. Toată lumea 
aștepta forcingul românilor care 
făceau eforturi evidente pentru a 
egala. Din păcate însă, alte gre
șeli de apărare au permis lui Po- 
lici și Manojlovici să mărească 
avantajul echipei lor la 6—2. A 
urmat o nouă perioadă de atacuri 
furibunde ale tricolorilor, dar 
portarul Vezilici — în zi deose
bită — a apărat aproape totul. 
Numai Răducanu în două situa
ții dificile a reușit să găsească 
ținta și scorul a devenit 4—6.

Ultima repriză. Echipa Româ
niei se află din nou în inferiori
tate, este sancționată și cu un pe
nalty, dar Florin Slăvei (care a 
luat locul Iul Spînu) nu a putut 
fl învins. Cu 90 de secunde îna
inte de sfîrșit, Claudiu Rusu în
scrie (5—6) șl se părea că vom 
reuși să egalăm. O nouă supe
rioritate numerică — a cîta oară 7

— a tăiat însă elanul românilor 
și în loc de un eventual 6—6... 
7—5 (Trifunovici) pentru adver
sari.

După aspectul jocului un rezul
tat egal ar fl fost mai echitabil. 
Poloiștii Iugoslavi au știut însă 
să se apere cu strășnicie în mo
mentele grele și au învins cu 
7—5 (4—0, 0—2, 2—2, 1—1). Au
arbitrat : Asencio (Spania) și 
Thibou (Belgia).

Selecționata secundă a Româ
niei a întîlnit marți, pe rînd, re
prezentativele Italiei și U.R.S.S. 
De fiecare dată secunzii noștri 
au evoluat cu muK curaj, făcînd 
față adesea unor adversari mult 
superiori. Rezultate tehnice : Ita
lia — România B 7—5 (3—1, 1—0, 
1—2, 2—2) ; U.R.S.S. — România 
B 5—2 (2—1, 1—1, 1—0, 1—0). în 
ultimul meci : Ungaria — Italia 
7—8 (2—1, 1—5, 2—1, 2—1).

Miercuri, reprezentativa Româ
niei întîlnește formația Ungariei 
(dimineața), Iar dupâ-amlază va 
juca cu selecționata secundă a 
țării noastre.

Adrian VASILIU
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DISPUTA APRIGA PENTRU...
CUPA BALCANICĂ!

'E • COMPETIȚII • CAMPIONATE
CARE A LOTULUI DE BOX
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rii la față și corp. în ultimul 
rund, cei doi s-au contrat reci
proc, fiind numărați in același 
timp. Mai eficient în atac, Cer
cei a primit decizia la puncte. 
Accidentat, cu mina dreaptă în 
gips, Simion Cuțov nu a partici
pat la gală. La categoria lui, u- 
șoară, a evoluat Carol Hajnal în 
compania tânărului Ion Cornea- 
nu (Farul). Deși a ciștigat par
tida, Hajnal a boxat modest, fă- 
cîndu-ne să regretăm și mai 
mult accidentarea lui Cuțov. 
„Mijlociul mic“ Vasile Girgavu 
(lot) i-a decepționat pe selecțio
neri. Evoluind lamentabil, fricos, 
Gîrgavu a fost învins de Marcel 
Sîrba (Electroputere). Ar fi posi-

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

din R. D. Germană, U.R.S.S. și 
Polonia .

Programul întrecerilor: 
miercuri, de la ora 10 : tram
bulină (f) — 7 sărituri, de la 
ora 16 : trambulină (m) — 8 
sărituri, de la ora 17,30 : tram
bulină (f) — finala, 3 sărituri ; 
joi, de la ora 10 : platformă (f) 
5 sărituri, de Ia ora 16 : tram-

CAMPIONATELE DE
Recent, la Sibiu, s-au desfășu

rat campionatele republicane de 
Înot pe echipe pentru copil In
tre 11 și 14 ani. La Întrecere au 
fost prezențl 250 de înotători din 
Întreaga țară. Cu acest prilej au 
fost stabilite 41 noi recorduri re
publicane. Un bilanț remarcabil 
au Înregistrat Înotătorii de la 
Clubul sportiv școlar Brăila, care 
s-au clasat pe primul loe In În
trecerea pe echipe, clasament 
FINAL: 1. C.S.Ș. Brăila 4256 p, 
2. Lie. de lstorie-filologie Bucu
rești 3991 p, 3. Șc. gen. 25 Plo
iești 1797 p, 4. C.S.Ș. Constanța 
1642, 5. C.S.M. Baia Mare 1580, 6.

bil ca după această Intilnire cel 
care va obține biletul de avion 
pentru Koln la ..mijlocie mică" 
să fie... gălăteanul Sandu Tîrllă, 
aseară doar spectator ia Flo- 
reasca...

Alte rezultate : Cat. semlușoa- 
ră : Dragomir Hie (lot) b.p. 
Florin stan (Dinamo) : semlmij- 

locie : ion Budușan (lot) b.ab.2 
Valentin Simion (Mangalia) ; 
mijlocie : Valentin Sllaghl (lot) 
b.p. Nicolae Vișan (Metalul 
Buc.) : semigrea : Georgică Do- 
nld (lot) b.p. Constantin Florea 
(Rapid). „Greul" Ian Cernat 
Got) a boxat fără decizie, cite 2 

reprize, cu D. Micu șl C. Chiracu 
CB. C. Galați).

Petre HENȚ
DE SĂRITURI
bulină (m) — finala. 3 sărituri ; 
vineri, de la ora 10 : platfor
mă (m) — 7 sărituri, de la ora 
16 : platformă (f) — finala, 3 
sărituri și platformă (m) — fi
nala, 3 sărituri.

Cîștigătorii de anul trecut : 
Magdalena Toth (România) și 
R, Godjinski (Polonia) la tram
bulină, Martina PrBber (R.D.G.) 
și T. Knuts (R.D.G.) la plat
formă.

ÎNOT pentru copii
Llc. de lstorie-filologie Galați 
1565 p. Iată citeva dintre noile 
recorduri (la categoria de vtrstă 
11 ani): 200 m bras (f): Noeml 
Lung (C.S.M. Cluj-Napoca) 3:01,5; 
100 m' liber (f): Monica Groza 
(Crlșul Oradea) 1:06,9; 400 m mixt 
(f) Noeml Lung 5 :31,1; 400 m mixt 
(b): Robert Pinter (C.S.M. Bala 
Mare) 5:28,6; 100 m liber (b): 
George Lupu (Llc. lstorie-fllo- 
logie BUC.) 1:04,0; 400 m liber (fȚ: 
Monica Groza 4:56,6; 400 m li
ber (b): Cezar Ceomea (Șc. gen. 
25 Ploiești) 4:46,9.

Hie IONESCU — coresp.
c.s. școlar miercurea ciuc a ciștigat 

„CUPA SPERANȚELOR" LA HOCHEI

...Șl BACĂUL 
S-A TINUT

DE CUVlNT 1
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Pe patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc cei mal tineri ho- 
chelștl din tara noastră, copiii, 
s-au Întrecut timp de 5 zile In 
cadrul turneului final al „Cupei 
speranțelor". Au luat parte 8 e- 
chlpe: C.S.Ș. Triumf București, 
Dunărea Galați, Liceul nr. 1. 
Miercurea Ciuc, C.S.M. Suceava 
— seria I; Steaua, C.S.Ș. Rădăuți, 
C.S.Ș. Tg. Secuiesc, C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc — seria a Il-a. 
în general, disputele din serii au 
fost echilibrate; Steaua — C.S.Ș. 
Rădăufi 5—5, C.S.Ș. Triumf Bucu
rești — C.S.M. Suceava 3—2, 
Steaua — C.S.Ș. Tg. Secuiesc 2—1, 
Dunărea — C.S.M. Suceava 1—0 !

O superioritate evidentă au 
manifestat cele două echipe lo
cale, care au dovedit, prin aceas
ta, că la Miercurea Ciuc hocheiul

rămlne sportul nr. 1 In rtadu- 
rile tineretului. Mai bine pregă
tite și mal omogene, cele două 
formații din Miercurea Ciuc au 
ciștigat disputele din seriile pre
liminare la scoruri categorice: 
Liceul nr. 1 cu C.S.M. Suceava 
8—0, cu Dunărea 6—2 șl eu C.S.Ș. 
București 6—2 ; C.S.S. M. Ciuc 
24—0 cu C.S.Ș. Tg. Secuiesc, 16—1 
cu C.S.Ș. Rădăuți șl 10—2 cu 
Steaua. Iată șl rezultatele jocuri
lor finale: pentru locurile 1—2: 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc — Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc 9—1, pentru 
locurile 3—4 : C.S.Ș. Triumf Buc. 
— C.S.Ș. Rădăuți 9—2. pentru lo
curile 5—6: Steaua — Dunărea 
Galați 5—3, pentru locurile 7—8: 
C.S.M. Suceava — C.S.Ș. Tg. Se
cuiesc 5—2. (V. PAȘCANU — co
resp.).

APELE S-AU LIMPEZIT IN CAMPIONATUL DE HOCHEI 
AL JUNIORILOR...

Penultima etapă a campionatului 
republican de hochei al Juniorilor 
mari a oferit Ieri, in Capitală, în- 
tîlnirea derby dintre Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc și C.S.Ș. 2 Galați, 
în care prima formație a obți
nut o prețioasă și meritată vic
torie CU 4—2 (1—1, 1—0. 2—1).
Medul a fost foarte echilibrat șl 
a dat loc la o dispută dîrză, de 
bună calitate. Au marcat : Csata 
2, Szatmari și Magyar!, respec
tiv Maxim șl Ion Glonl. Cu •- 
cest succes echipa Liceului nr. 1 
este virtuală campioană naționa
lă. Au condus O. Barbu, A. Dl- 
bernardo și Gh. Bănică. în a-

ceastă partidă au fost dictate 
două pedepse de med (Bineață 
șl Ion Gionl de la C.S.S. 2).

In al doilea meci al zilei. S.C. 
Miercurea Ciuc a întrecut Steaua 
cu 5—4 (4—1, 1—3, 0—0) după un 
joc mult mal echilibrat decît 
fusese cel din tur (9—0 pentru 
hocheiștii din M. Ciuc). Marca
tori : B. Csiszer 2. Miklos. Pavel 
șl Moricz. respectiv Iordăchlo'u, 
Neagu, Pogăceanu. Pahonțu. Ar
bitri : A. Dibemardo, R. Crlstes- 
cu șl C. Covaliu.

Cu meciurile de astăzi, de la 
ora 9, competiția la sfîrșit. ' 

Andi VILARA — coresp.

i————Mi—   ii ■ ■ihinn ---------------------------------------------

SCHIFULUI NOSTRU ALUNECĂ CEVA MAI RAPID...
iilor de chllibrate. Fetele de la C.S. Vii-
probele torul au trecut primele de oele
u curat, mal multe ori linia de sosire :
Mircea la 8+1, 2 vtsle și «+1 visle. Cele

lala de de la clubul Dinamo au cîștîgăt
ă anul cursa de 4+1 rame, steaua a ob-
aân nu ținut locul I la 2 rame, iar Voin-
lionate- ța Timișoara — prin Maria Ma-
că au coviciuc — a cucerit titlul la
: rele- simplu. Nimeni însă nu s-a emo-
?. ta to iii. țlonat în fața acestor rezultate,
secțiilor amtnînd entuziasmul după „mon-
stipra- dialele" din acest an din lugo-

pectlve. slavia. Pe bună dreptate, dacă
iri mai avem în vedere trecuta autocri-
ledt la tică a specialiștilor care au în-
deschl- soțlt canotajul feminin la ultima
zervate întrecere din cadrul C.M . des-
mai e- fășurată în Noua Zeelandă.

In sfîrșit. cursele finale ale ju
niorilor și Junioarelor au avut, 
ca întotdeauna, un plus de in
teres, oglindind preocuparea sec
țiilor nautice pentru selecție. In 
general, Întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane de ca
notaj fond au arătat un Început 
de sezon promițător. Marea barcă 
a schitului nostru alunecă ceva 
mai rapid,. dar vor trebui eforturi 
colective — și susținute — pentru 
a ancora în dreptul podiumuri
lor de premiere ale viitoarelor 
întreceri internaționale.

Vasile TOFAN
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SImbăta trecută s-a disputat e- 
tapa a 4-a a Cupei F.RJ„ faza 
a doua, aceea In care au intrat 
ciștigătoarele celor patru grupe 
preliminare șl cărora 11 s-au a- 
dăugat Steaua — campioana țării, 
șl Universitatea Craiova — câști
gătoarea Cupei României. Rezul
tatele înregistrate au complicat șl 
mai mult situația din clasamen
tul acestei competiții, înaintea ul
timei etape neflind cunoscută nici 
una din echipele calificate pentru 
finală. Pentru că, . —— _
vede regulamentul întrecerii, clș- 
tlgătoare va fl nu echipa clasată 
pe primul Ioc, cl ‘ 
unul meci de baraj susținut — 
pe teren neutru — de formațiile 
de pe locurile 1 d > după des
fășurarea jocurilor etapei a 9-a. 
Așa stlnd lucrurile șl privind 
cum se prezintă clasamentul, se 
poate lesne observa că TOATE 
echipele au șanse să se califice in 
finală, iar meritorii nl se par 
comportările echipelor Steaua sl 
Universitatea Craiova, cele care 
în unele partide susținute au fost 
obligate să joace cu formațiile 
lor de juniori, deoarece majori
tatea titularilor au fost convocap 
la diferite loturi reprezentative. 
Astfel, la Iași. Steaua a avut în 
teren dintre jucătorii primului 
lot doar pe iordache șl Zahiu, Iar 
Universitatea Craiova numai pe

așa cum pre-

învingătoarea

BoldicL ȘL firește, rezultatele 
fost favorabile ieșenilor, *~ 
gătorl cu 4—2 și 4—0 I

Născută din necesitatea asigu
rării unei activități continue • 
divizionarelor A în perioada de 
Întrerupere a campionatului. Cupa 
FJl.F. — mai ales In ■ doua el 
fază — a stlrnlt un oarecare In
teres, deoarece oferă cîștlgătoarel 
posibilitatea participării la Cupa 
Balcanică. Numai că ea a deve
nit — din păcate — șl un fel de 
regulator al cartonașelor galbene, 
foarte mulți jucători efectuînd e- 
tapa de suspendare In cea de 
Cupa F.R.F. de regulă pro
gramată la mijloc de săptămlnă 1 
Ceea ce nu nl se pare a fi chiar 
tn spiritul falr-play-ului. Adică 
să săvîrșești Iregularități tn cam
pionat si să HI absolvit de ele 
tn Cupa F.R.F„ tn a doua ei par
te jucind numai 6 din cele U 
chipe 1

Etapa a 5-a este programată 
U mai. Iar partida finală la 
mal

au 
învln-

la
27
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STEAUA 
Politehnica Iași 
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. M. 
Olimpia
C.S. Tlrgovlște

4 2 1
4 2 6
4 11
4 12
4 12
4 11
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5- 6
5-9
9-7

5
4
4
4
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HULIGANISMUL NU ARE CE CĂUTA
I1IWI 111 I fallkll,

— O activitate de peste 1# ani 
tn Divizia C s-a spulberat In nu
mai 15 minute — ni se destăinuia 
cu amărăciune Tlberiu Grigore, 
președintele secției de fotbal 
I.R.A. Clmpina.

Intr-adevăr, actele nesăbuite 
s-au petrecut ta sfertul de oră 
ce-a urmat lntUniril cu Viitorul 
Gheorgheni. De fapt, uni! supor
teri prea .subiectivi", cu capul 
tafterbtatat oe băutură șl care se 
aflau pe marginea terenului de 
joc, lșl manifestaseră ostilitatea 
față de arbitri ta minutul 74. In 
acel minut, la scorul de 1—0 în 
favoarea oaspeților, conducătorul 
Jocului, S. Necșulescu, a * 
golul marcat de localnici 
faultul comis de Grosu 
portarului advers, Blriș. 
Gh. Enache, jucător al 
I.R.A. (în acea zl nu a

anulat 
pentru 
asupra 
Atunci, 
echipei 

_____  __ _____ ___ __  _ figurat 
pe foaia de arbitraj), Împreună 
cu alte elemente turbulente au 
intrat tn teren șl au Încercat, 
fără succes însă, să-1 determine 
pe arbitru să schimbe decizia. 
Acestei decizii 1 s-a mal adău
gat un alt moment fierbinte, în 
minutul următor : eliminarea *“* 
Radu (I.R.A.) pentru lovirea 
versa rului.

Imediat după ce au salutat . 
bllcul, echipele s-au Îndreptat
spre cabine. Au Încercat șl arbi
trii, dar n-au reușit. Clțiva
spectatori, printre care se aflau 
Gh. Enache și un alt jucător de 
la I.R.A., l-au înconjurat pe ar
bitrul S. Necșulescu și l-au lovit. 
Tușierul Gheorghe Petre a sărit 
să-și apere colegul, dar, primind 
citeva lovituri, s-a văzut nevoit 
să fugă din teren șl să se ascun
dă într-o magazie. Au trecut 
multe zile de la săvîrșirea acestui 
act nesăbuit, condamnabil. Co
misia centrală de competiții și 
disciplină a adoptat hotărîri dras
tice : echipa I.R.A. a fost exclu
să din activitatea competițională, 
Gh. Enache și C. Mureșan — sus
pendați pe cite doi ani. Firesc 
era ca asociația sportivă I.R.A., 
organele locale să-i depisteze pe 
toți făptașii reali, iar aceștia 
să-șl primească răsplata pe mă
sura faptelor. Dar și acum per
sistă incertitudinea in ceea ce îl 
privește pe huligani și 
care s-a aflat împreună 
che în grupul acestora, 
spectatorii recalcitranți 
jucătorul cu numărul 8

co+ cu acest număr l-a purtat 
C. Mureșan), precum șl Enache" 
— a declarat S. Necșulescu ; 
.Jucătorul din grup purta nu
mărul I* — confirma Gheorghe 
Petre : .Mureșan era la mare 
distanță de busculadă, Iar In grup 
se aflau jucătorii Manta Șl Gro- 
su, însă nu l-am văzut lovindu-1 
pe arbitru" — susține cu tărie 
Ion Mircea, președintele asocia
ției I.R.A. ; .Stăteam pe margi
nea terenului, împreună eu alți 
colegi de echipă ; In grup erau 
Manta si Grosu** — se apără ju
cătorul c. Mureșan.

După cum se vede, declarațiile 
sînt contradictorii și pun sub 
semnul întrebării sancționarea 
Iul C. Mureșan. Se impune cla
rificarea situației, după cum este 
de datoria consiliului asociației 
I.R.A. ca jucătorii vinovațl să fie 
sancționați. Dar nu numai jucă
torii, ci și 
prejudicii 
sportului.

spectatorii care aduc 
Întrecerii sportive.

PompiHu VINT1LÂ

lui 
ad-

PU'

jucătorul 
cu Ena- 
„Printre 
se afla 
(n.n. tri-

„Bacăul a ridicat mănușa..." 
Așa se intitula o notă apărută 
nu de mult in ' coloanele zia
rului, în care se sublinia că, 
tn vacanța de primăvară a ele
vilor, Clubul sportiv școlar „Va
sile Alecsandri" va organiza o 
competiție de amploare, in RE
PLICA la atractivele turnee care 
au avut loc in Sala sporturilor 
din Pitești in vacanța de iarnă. 
Și băcăuanii s-au ținut de cu- 
vint. „Cupa 1 Mai", cu partici
parea a 14 echipe (împărțite pe 
două categorii de vlrstă, 11—12 
Și 13—14 ani), s-a desfășurat pe 
terenurile din Complexul sportiv 
„23 August" și s-a bucurat de 
mare succes, întrecerea fiind 
înscrisă și In cadrul amplelor 
manifestări organizate tn cadrul 
Anului internațional al copilului, 

gazdele 
catego- 
echipa 
unani- 

compo-

Cum efa de așteptat, 
n-au ratat victoriile. La 
ria 13—14 ani a învins 
prof. I. T. Ion. Sufragii 
me au întrunit, insă, ___
nenții dștigătoarei la 11—12 ani, 
formația pregătită de Mihai 
Bile, lat-o t V. Burlăcuț — v. 
Guțu, I. Pușcuță, Gh. Bartașu, 
S. Alecsescu, D. Pușcașu, S. Ig-• . .. fCe[

12 goluri 
G. La- 

Gloria 
au taio- 

ciștigă-

nat, L. Grozavu, v. ri 
mai eficace jucător, cu 
marcate In 4 meciuri), 
zăr. G. Oancea. C.S.S. 
Arad și F.C.M. Galați 
nat de aproape echipa 
toare. Dar, dincolo de locul ocu
pat, altceva ni s-a părut de 
subliniat din afirmațiile lui 
D. Varodin, directorul clubului 
sportiv școlar băcăuan, cel care 
ne-a oferit toate detaliile com
petiției.

1. In vacanță fiind, un număr 
apreciabil de copii (peste 200) 
AU JUCAT FOTBAL. Mult și 
intr-un cadru foarte bine orga
nizat, in condiții excelente.

a relevat un 
de veritabile talente, din 
grup făcind parte, printre 
D. Seredal șt B. Martini 
Automecanica Mediaș (e- 
model de disciplină), D.

. _ și L Chebao (F.C.M. Ga
lați), R. Mihailovici și D. Cuedan 
(Gloria Arad), V. Cosmescu 
(Politehnica Iași), A. Rădulescu 
și V. Anghel (F.C. Brăila), B. 
Clolacu, D. Florescu și N. Mihai 
(Șc. gen. 11 Pitești). Toate aces
te SPERANȚE, pentru a se 
transforma tn... CERTITUDINI, 
vor trebui să fie înconjurate cu 
mare grijă in anii care urmea
ză, anii lor de urcuș spre matu
ritate și maturizare ca jucători.

3. De neînțeles REFUZUL unor 
Cluburi cu mari posibilități de a 
participa la „Cupa" băcăuană l 
Dinamo, Steaua, Rapid, Relon-Cea- 
hlăul p. Neamț, Politehnica Timi
șoara au fost așteptate la Ba
cău, dar ele nici măcar n-au 
răspuns Invitației... Poate o vor 
face la anul, deoarece competi
ția se va permanentiza. Tocmai 
pentru că s-a născut din NECE
SITATEA ca măcar in vacanță 
copiii să joace cit mai mult 
fotbal.

Laurențiu DUMITRESCU

2. întrecerea 
grup 
acest 
alta, 
de la 
chipi 
Zeld

DEBUT IN preliminariile j.o.
(Urmare din pag, 1)

Tatabanya cu divizionara A din 
localitate de care a dispus cu 
scorurile 4—1 și 5—1. Tehnicie
nii echipei oaspete sînt mulțu
miți de evoluția formației lor, 
care a dovedit o bună eficacita
te, deși se pregătea un meci de 
deplasare. In rindul echipei se 
află mulți internaționali A, din
tre care se remarcă Fekete, 
Rab, Tatar, Katzirz, J. Kovacs, 
Gyimesi. Dealtfel, media de 
virstă a echipei este de 26 de 
ani (doar un jucător are 22 de 
ani), ceea ce ne dezvăluie fap
tul că oaspeții vor neapărat să 
obțină un rezultat favorabil, ei 
neavînd deloc intenția formării 
unei echipe de perspectivă. An
trenamentul jucătorilor unguri, 
de aproape o oră, a avut ca
racterul unei reveniri, al unui 
program de menținerea condiți
ei fizice. Antrenorii loturilor

ne-au. comunicat și formațiila 
cu care vor începe jocul-:

ROMANIA : Speriatu — M. 
Zamfir, Ștefănescu, Cirstea, Ivan 
II — Bărbulescu, Augustin, Io- 
vănescu — D. Nicolae, Radu II, 
Stan. Rezerve sînt : Bucu, Pu- 
rima, Stancu, A. Nicolae, M. 
Răducanu și Cămătaru.

UNGARIA : Katzirz — Szanio, 
Salamon, Rab, Kutasi — Olah, 
Tatar, Poczik — Gyimesi, Izso, 
Fekete. Rezerve : Toth. Baranyi, 
Nagy, Majer, Biro, Tieber, J. 
Kovacs. Doar trei dintre jucăto
rii prezenți la Pitești au jucat 
în recentul meci de verificare 
cu olimpicii iugoslavi, de la 4 
aprilie.

Partida va începe la ora 16,30 
și va fi transmisă in întregime 
Ia radio și televiziune. Reamin
tim că arbitrii 
TALAT TOKAT 
Ilmaz Onen și 
toți din Turcia.

intilnirii sînt 
— la centru — 
Ishan Turk —

LECȚIA... BĂTRÎNILOR
Am fost, împreună cu alți 

16 000 de spectatori, în tri
buna stadionului din Ploiești, 
la cuplajul Chimia Brazi — 
Rapid, Petrolul —- Ș.N. Olte- 
zuța. Despre primul joc s-a 
mai scris. Al doilea a fost 
un meci lipsit de calități teh
nice, sub nivelul pe care E 
pretindem în con
tinuare fostei di
vizionare A Pe
trolul. Dar, în toa
tă această lipsă de strălu
cire a ieșit in evidență, final
mente, „bătrânul- Florian Du
mitrescu, unul dintre puținii 
jucători Ia care se simțea o 
gîndire aplicată.

Printr-o coincidență (oare?), 
în aceeași duminică. In ca
drul derbyului de la Galați, 
au ieșit în evidentă, mult 
deasupra celorlalți jucători, 
ex-con3tănțeanul Constantines- 
cu și brașoveanul , Pescaxu, 
decani de vârstă ai echipelor 
lor. Ei au impresionat nu nu
mai prin maturitate, așa cum

relatează martorii oculari, ci 
și prin dăruire. Dacă mai a- 
dăugâm șl faptul că foarte 
multe din echipele noastre da
torează foarte mult „bătrâni
lor44 (vezi cazul lui Lucescu, la 
Hunedoara, cel al lui Dem- 
brovschi, la Timișoara, vezi 
chiar cazul iui Dinu — mai 

tlnâr, e adevărat, 
decît toți ceilalți), ne 
dăm seama că vîrsta 
fiziologică este ade

văratul buletin de identitate al 
jucătorilor în cauză. Vrem să 
spunem că, în viața unui fot
balist, ceea ce contează este 
atitudinea față de fotbal, o 
atitudine din care se naște 
curajul de a depăși toate pre
misele de bătrânețe. Am pu
tea spune că, în fotbalul nos
tru, tot mai multe sînt cazu
rile în care bătrînli... întine
resc echipa. Ce părere aveți, 
tineri fotbaliști 7 • (D. MORA- 
RU-SLIVNA).

ȘTIRI... ȘTIRI...
• FORMAȚIA BRAZILIANA

F. C. Sao Benta șl-a început 
turneul în țara noastră întîlnind! 
Ieri la Cluj-Napoca, echipa lo
cală Universitatea de care a dis
pus cu 1—0 (0—0). A marcat
Dedeo. (I. LESPUC-coresp.)
• ASTAZI, UN INTERESANT 

CUPLAJ PE STADIONUL PRO
GRESUL. Iubitorii fotbalului din 
Capitală vor putea urmări astăzi,1 
pe stadionul Progresul (str. dr. 
Stalcovlcl), un interesant cuplaj. 
De la ora 15,15 se vor întîlnl e- 
chipele de old-boys ale cluburi
lor Progresul-Vulcan și Dlnamo, 
Iar în continuare, de la ora 16,30. 
este programată partida dintre 
primele echipe ale celor două 
cluburi bucureștene.
• ASTAZI, pe terenul Auto

buzul din Capitală, de la ora 
16,30, va avea loc partida ami
cală dintre echipele bucureștene 
Steaua șl Autobuzul.
• SELECȚIE LA SPORTUL 

STUDENȚESC. Clubul Sportul 
studențesc organizează selecții 
pentru copiii născut! intre anii 
1964—1971. Doritorii se pot pre
zenta zilnic, între orele 8—10 șl 
îs—17. la stadionul politehnica 
(Regie).



1RH TITLURI Dt CAMPIONI EUROPENI 
CUCERITE DE LUPTĂTORII ROMÂNI

(Urmare din pag- 1)_____
nu l-a mai slăbit pină ce arbi
trii n-au consemnat „tușul".

După titlurile cucerite anul tre
cut la C.E. șl C.M., ștefan Rusu

adaugă acum colecției sale de va
loroase trofee încă o centură de 
campion continental, dovedin- 
ttu-se un Îndreptățit preten
dent șl la cea mal Înaltă treap
tă a podiumului olimpic.

PENTRU A TREIA OARA PE CEA MAI ÎNALTA TREAPTA 
A PODIUMULUI EUROPEAN

Pentru cucerirea celui de al 
treilea titlu continental, Ion 
Draica a trebuit șl el să depună 
mari eforturi în două partide la 
fel de Importante, care hotărau 
dealtfel ierarhia valorică a cate
goriei 82 kg. Dimineața, sportivul 
nostru l-a învins prin descalifi
care pe suedezul Leif Andersson, 
ocupînd o poziție foarte avanta
joasă în rîndul candidațllor la 
medalii. In acest fel, drumul lui 
spre prima treaptă a podiumului 
îl era deschis, chiar șl în even
tualitatea unei înfringeri la punc
te în meciul următor.

In disputa cu T. Abhazava 
(U.R.S.S.). Ion Draica a aplicat 
tactica cea mai potrivită, condu
cted lupta de o asemenea manie

ră Incit să se ajungă la o deci
zie de dublă descalificare, care, 
practic, îl scotea pe partenerul 
lui de întrecere din cursa pentru 
primul loc. Tactica i-a reușit. 
Abhazava clastndu-se astfel pe 
locul 3, iar sportivul român râ- 
mînînd pentru încă un an cam
pion al Europei.

Tinărul sportiv constănțean, 
descoperit de antrenorul Con
stantin Ofițerescu, deține, la SI 
de ani, performanțe puțin obiș
nuite : campion european de ju
niori, de trei ori medaliat cu aur 
la „europenele" de seniori, un loc 
n la C.M. șl titlul de cel mal 
bun luptător al lumii, cucerit în 
anul 1978, la Ciudad de Mexico.

Ștefan Rusu, campionul categoriei 68 kg, pe 
prima treaptă a podiumului. Ceilalți doi meda- 
li ați : I. Staikov (Bulgaria) — argint și A. Su
pron (Polonia) — bronz

O nouă medalie de aur cucerită de Ion Drai- 
ca (cat. 82 kg). Pe locurile următoare : J. Doi- 
gowicz (Polonia) și T. Abhazava (U.R.S.S.)

Foto : Ion MIHĂICĂ

LA DEBUT, UN „BRONZ- CARE PUTEA FI „ARGINT" I

După mulți ani, de cind Nico- 
lae Martincscu a abandonat acti
vitatea competițională, echipa de 
lupte a României obține o nouă* 
medalie la categoria 100 kg. Rea-

vasile andrei

lizatorul acestei performanțe este 
Vasile Andrei, debutant în re
prezentativa țării, clasat pe locul 
3. Acest prim succes putea fi și 
mal mare, dacă sportivul nostru 
ar fi manifestat mai multă în
drăzneală in disputa cu multiplul 
campion continental șl mondial, 
N. Balboșin (U.R.S.S.) și dacă 
arbitrii ar fi apreciat în spiritul

regulamentului o excelentă exe
cuție tehnică (tur de cap, cu 
mare amplitudine) a lui Vasile 
Andrei. Dar, n-a fost așa și acel 
punct neacordat l-a privat pe 
luptătorul nostru de medalia de 
argint. Oricum, comportarea nou
lui component al echipei naționa
le a justificat pe deplin selecția 
sa, dîndu-ne. speranța acoperi
rii valo-rice la un nivel ridicat 
șl a acestei categorii.

apoi și condus in repriza se-

UN PUNCT CARE A ÎNSEMNAT ENORM DE MULT

Urmărind partida dintre Mihai 
Boțilă și Joszelc Krysta (Ceho
slovacia) , disputată dimineața, 
am avut multă vreme speranța 
că luptătorul nostru va fi și el 
prezent în rîndul medaliaților 
categoriei 57 kg. Timp de aproa
pe opt minute, Boțilă a luptat 
foarte bine, a avut în permancn-

ță avantaj, conducted cu 1—0, 
3—2, 4—3. El a încercat, insă, să 
forțeze mal mult victoria, dar 
fără să-șl pregătească suficient 
de bine acțiunea, a fost contrat, 
fixat ta „pod" și depășit cu un 
singur punct, dar care a însem
nat enorm de mult. EI nu 
tut califica în finala de

s-a pu- 
trei.

CURSA MEDALIILOR CONTINUĂ...
Cu toate că, în mod firesc, a- 

tențta celor prezenți la reuniuni
le de ieri a fost îndreptată spre 
meciurile categoriilor ia care ur
mau să fie desemnați campionii, 
aproape ]* ---- - ■ 
dovedit a 
curențUor 
competiția.

fel de interesante s-au 
fi șl întrecerile con- 
care vor încheia azi

57

48

62

adversar.
(R.D.G.),

Șt. Rusu (România) b.t.

FIȘIER
Finale: C. Alexandru (România) b.p.P. Hristov (Bulgaria) b.p. A, Bozin

CLASAMENTUL FINAL
1. Constantin Alexandru (România), campion european, 2. P. Hristov (Bulgaria), 3. A. Bozin (U.R.S.S.), 4. S. Bora (Turcia), 5. R. Kierpacz (Polonia), 6. J. Santha (Ungaria).

T<rrul 3: K. Borisov (Bulgaria) b.p. B. Drechsel (R.D.G.), N. Gingă (România) b.p. R. Mersisian (U.R.S.S.), L. Racz (Ungaria) b. tuș H. Diefenthal (R.F.G.), A. Jelinek (Cehoslovacia) b*. descalificare W. Maldakowski (Polonia) ; turul 4 : N. Gingă (România) b.p. K. Borisov (Bulgaria), R. Mersisian (U.R.S.S.) b.t. H. Die- fenthal (R.F.G.), L. Racz (Ungaria) b. diferență puncte A. Jelinek (Cehoslovacia).

A. Bozin (U.R.S.S), (U.R.S.S).

Turul 5: J. Krysta (Cehoslovacia) b.p. M. Boțilă (România), S. Șerikov (U.R.S.S.) b.p. G. Molnar. (Ungaria), P. Passarelli (R.F,G.) b.p. Gh. Donev (Bulgaria) : finale : Ș. Șerikov (U.R.S.S.) b.p. J. Krysta (Cehoslovacia), $. Șerikov (U.R.S.S.) b.d.p. P. Passarelli (R.F.G-).
CLASAMENTUL FINAL

1. Șamil Șerikov (U.R.S.S.), campion european, 2. P. Passarelli (R.F.G.), 3. J. Krysta (Cehoslovacia), 4. M. Boțilă (România), 5. Gh. Donev (Bulgaria), 6. G. Molnar (Ungaria).
Turul 3: I. Toth (Ungaria) b.d. T. Passarelli (R.F.G.), K. Lipien (Polonia) b. superioritate puncte I. Frgici (Iugoslavia), L. Malmkvist (Suedia) b.p. P. Kirov (Bulgaria), B. Kramarenko (U.R.S.S.) b.d. D. Ciuffrida (Italia), S. Migiakis (Grecia) n<i “------ - ... .... — .................. (Polonia),

(U.R.S.S.)avut adversar : turul 4 : S. Migiakis (Grecia) b.p. K. LipienI. Toth (Ungaria) b.t. L. Malmkvist (Suedia), B. Kramarenko n-a avut
AQ Turul 5: A. Supron (Polonia) b.p. H. finale : Șt. Rusu (România) b.p. I. Wehling Staikov (Bulgaria),A. Supron (Polonia).'

CLASAMENTUL FINAL
1. Ștefan Rusu (România), campion european, 2. I. Staikov (Bulgaria), 3. A. Supron (Polonia), 4. H. Wehling (R.D.G.), 5. Al. Aleev (U.R.S.S.). 6. M. Owermark (Finlanda).
74 Turul 3: Gh. Ciobotaru (România) b.p. L. Lundell (Suedia),

F. Kocsis (Ungaria) b.d. K. Kasap (Iugoslavia), M. Huthala d.p. T. Gelal (Turcia), N, Nedev (Bulgaria) b.t. F. Ma«(Finlanda) __ __ __ _ _ ____rotto (Italia),’ A. FranaS (Polonia) b.p. K. Helbing (R.F.G.), V. Ma- karticev (U.R.S.S.) n-a avut adversar ; turul 4 : V. Makarticev (U.R.S.S.) b.t. L Lundell (Suedia), F. Kocsit (Ungaria) b.d. T. Gelal (Turcia), N. Nedev (Bulgaria) b.p. K. Kasap (Iugoslavia), A, Franas (Polonia) n-a avut adversar.
Q9 Turul 5: I. Draica (România) b.d. L. Andersson (Suedia),LF— finale : I. Dolgowia (Polonia) b.d. T. Abhazava (U.R.S.S.),I. Draica (România) descalificat împreună cu T. Abhazava (U.R.S.S.).

CLASAMENTUL FINAL
1. Ion Draica (România), campion european, 2. J. Dolgowicr (Polo* nia). 3. T. Abhozava (U.R.S.S.), 4. L Andersson (Suedia), 5. O. Susan (Turcia). 6. M. Hegedus (Ungaria).
QA Turul 3: N. Notiny (Ungaria) b.t. R. Wrockawski (Polonia). •* Petro, (Bulgaria) b.t. G. Posidis (Grecia), P. Dicu (România) b.d.p. F. Pitschmann (Austria), A. Minosian (U.R.S.S.) b.p. P. Paulidis (R.F.G.), Fr. Andersson (Suedia) n-a avut adversar : turul 4: Fr. Andersson (Suedia) b.s.p. N. Notiny (Ungaria). I. Petrov (Bulgaria) b.d. R. Wrockawski (Polonia), P. Dicu (România) b.d. A. Minosian (U.R.S.S.), P. Paulidis (R.F.G.) n-a avut adversar.
1 AA Finală : N Balboșin (U.R.S.S.) b.p. V. Andrei R, Bierla (Polonia) a luptat cu N. Balboșin în cu V. Andrei (în fața câruia a obținut victoria la puncte)

CLASAMENTUL FINAL
1. Nikolai Balboșin (U.R.S.S.), campion european, 2. R. lonia), 3. V. Andrei (România), r. “ _sevici (Iugoslavia). 6. A Dimitrov (Bulgaria).

(România) ; turul 4, Iar in turul 3.
__, . _ Bierla (Po-4. T. Gay par (Ungaria), 5. R. Memi-

-L 1(ȚO Turul 3: E. Kenan (Turcia) b.d. A. Lapenna (Italia), ■ R. Codreanu (România) b.d. I. Proslav (Iugoslavia), Al.Tomov (Bulgaria) b.d.. H. Tomanek (Cehoslovacia), J. Rovnyai (Ungaria) descalificat impreu-nâ cu Al. Kolcinski (U.R.S.S.).

Nicu Gingă 
ieri, meciul 
de specialiști 
gorlei 52 kg. _ _ ___ __  ...
sovieticul R. Mersisian, un luptă
tor rapid, puternic și cu un bo
gat bagaj de cunoștințe tehnice. 
Prezentîndu-se înlr-o formă care 
a dat mari speranțe tehnicienilor 
noștri, campionul român a con
dus cu multă inteligență lupta, 
acumulînd încă de la început 
punctele necesare victoriei. Ega-

a susținut, 
care este
drept finala cate- 
E1 l-a întîlnit pe

încă de 
apreciat

lat . _ .
cundâ, Nicu Gingă a avut resur
sele fizice necesare pentru a se 
detașa, din nou, ta finalul parti
dei, pe care a inclieiat-o cu suc
ces (8—6). Cu un salt reușit ta 
primul minut al reprizei secunde, 
Gheorghe ciobotaru (74 kg) a 
luat avantaj ta disputa cu sue
dezul L. Lundell, pe care l-a de
pășit la puncte (6—2). Și Petre 
Dicu a terminat victorios la 
puncte întâlnirea din turul III, 
elimlntadu-l din concurs pe aus
triacul F. Pitschmann.

Un pas decisiv spre podiumul 
de premiere a făcut greul Roman 
Codreanu, care l-a dominat ta 
permanentă pe iugoslavul proslav 
Ilici, determlntadu-i pe arbitri 
să-l descalifice pe Ilici in ultima 
repriză. în urma rezultatului de 
dublă descalificare din meciul 
J. Rovnyai (Ungaria) — A. Kol- 
clnski (U.R.S.S.), reprezentantul 
nostru și-a asigurat un loc în fi
nala de trei, rămîntad în lupta 
pentru medalii, alături de Al.

Tomov (Bulgaria) și turcul Ke
nan Ege-

In reuniunea de după-amiază 
au mai evoluat încă trei sportivi 
români Ia categoriile ale căror 
finale se dispută astăzi. Nicu 
Gingă a mai făcut un pas impor
tant spre treptele superioare ale 
clasamentului categoriei 52 kg, 
invingtadu-1 la puncte (6—3) pe 
bulgarul Krum Borisov. Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg) a obținut o 
victorie spectaculoasă șl rapidă 
(tuș min. 5,15) în fața unui ad
versar puternic, finlandezul 
Mikko Hunthala, neînvins pină 
în turul IV, păstrînd astfel șanse 
să urce pe podiumul de premiere.

Un succes deosebit de prețios 
a realizat Petre Dicu (90 kg), 
care a luptat cu o dîrzenie dem
nă de toată lauda ta confruntarea 
cu sovieticul A. Minosian, pe 
care, după ce l-a condus cu 6—2, 
l-a învins prin descalificare (min. 
5,52). In urma acestui rezultat, 
beneficiind azi șl de un tur li
ber, Petre Dicu are asigurat un 
loc ta finala de trei.

DE AZI

V'

• Ora 10 :
71 kg, 99 kg,

• ora 17,:»

PROGRAMUL
Palatul sporturilor șl culturii :

întreceri semifinale la categoriile 52 kg, 62 kg, 
+100 kg,
: FINALE la aceleași categorii.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
TENISMANII NOȘTRI 

EVOLUEAZĂ LA PALERMO
Circuitul italian de tenis con

tinuă în această săptămină la 
Palermo, cu întrecerile celui 
de-al treilea turneu Internațional, 
Ia care sînt prezenți șl echipierii 
reprezentativei României. In tu
rurile preliminare, o suită de trei 
victorii a obținut Dumitru Hără- 
dău, ultimul său învins fiind 
fraqpczul Boudet, la scorul de 
6—0, 6—3. In schimb, Traian Mar- 
cu a fost eliminat de spaniolul ~ ~ . 5_7_ Ceilaițj

tinerii An-
Soler, cu 4—6, 6—4, 
doi jucători români, _____ ____
drei Dîrzu și Florin Segărceanu, 
stat direct calificați pe 
probei de simplu, în urma rezul
tatelor înregistrate în preceden
tele două turnee.

La Napoli, finala a fost cîști- 
gată de tenismanul Uruguayan 
Damiani, învingător cu 6—0, 6—2 
asupra chilianului Pierola.

TURNEE DE $AH
în turneul internațional mascu

lin de șah de la Zalaegerszeg 
(Ungaria), după opt runde con
duce Vadasz (Ungaria), cu 6 p 
(1), urmat de Barczay (Ungaria) 
— 51/, P (1), Theodor Ghițescu 
(România) — S*/3 p.

în runda a 7-a, Ghițescu a cîș
tigat la Iugoslavul Deze, iar ta 
cea de-a 8-a a remizat cu Me- 
leghedi (Ungaria).

★
Cu o rundă înainte de termi

narea turneului internațional de 
la Zagreb, ta clasament conduce

tabloul

marele maestru iugoslav Kovace- 
vld, cu 3’/2 puncte. Victor cio
cănea se află pe locul 10, cu 5 
puncte. Rezultate din runda a 
12-a : Mordja — Kovacevid 
0—1 ; Ciocâltea — Cebalo 0—1 ; 
Bulcal — Rodriguez 1—0 ; Juva- 
kovlci — Rukavlna remiză.

SPARTACHIADA ARMATELOR 
PRIETENE LA JUDO

Participind — în U.R.S.S., La 
Lvov — la întrecerile de judo 
din cadrul Spartachiadei arma
telor prietene, doi reprezentanți 
ai A.S. Armata Tg. Mureș — E. 
Lăcătuș șl V. Burlea — au avut 
evoluții bune, fiecare 
locul 3 (primul la cat. 
secundul la cat. 95 kg).

Clasamentul final pe echipe : 
T.S.K.A. Moscova, ‘ 
Kiev, 3. S.S.V. “ 
der, 4. A.S.A. 
T.S.K.A. Lvov, 
via, 7. Dukla Praga.

C.M. DE SCRIMĂ TINERET
SOUTH BEND, 17 (prin tele

fon). Ediția 1979 a campionatelor 
mondiale de scrimă pentru tine
ret s-a Încheiat cu finala pro
bei de spadă. Pentru stabilirea 
ordine! finale a fost necesar un 
baraj ta patru 1 lată clasamen
tul final : 1. Kuceriavi (U.R.S.S.) 
3 V d.b., 2. Lis (Polonia) 3 v 
d.b., 3. Latișev (U.R.S.S.) 3 v d.b., 
4. Falcone (Italia) 3 v d.b„ 5. 
Mazzoni (Italia) 1 v, 6. Stralska 
(Polonia) 1 v. Reprezentantul nos
tru. Rudolf Szabo, a ratat cali-

obținind
86 kg,

7.

1.
2. Ț.S.K.A. 

Frankfurt pe O- 
Tg. Mureș, 5. 
6. A.Z.S. Varșo-

ficarea ta finală, pierzinc după 
un asalt foarte disputat in fața 
lui Falcone, cu 10—9. Ediția ur
mătoare a „mondialelor" de tine
ret se va disputa in Italia.

PATRU ECHIPAJE
IN „RALIUL SACHSENRING-
Intre 19 și 21 aprilie se va 

desfășura în împrejurimile ora
șului Zwickau „Raliul Sachsen
ring". cantînd pentru competiția 
de raliuri „Cupa Păcii și Priete
niei". întrecerea măsoară 1 200 km 
și cuprinde 20 de probe speciale. 
La startul competiției sînt pre
zente aproape 200 de echipaje 
din Cehoslovacia. R.D. Germană, 
Polonia, U.R.S.S., Ungaria șl 
România. Tara noastră va fi re
prezentată de 4 echipaje alcătui
te din Șt. Iancovici—P. Vezeanu; 
I. Olteanu—O. Scobai ; A. Salai— 
C. Zărnescu și D. Banca—I. Mă- 
lăuță.

FRANȚA - ROMÂNIA 
81-80 LA BASCHET (f)

In turneul internațional femi
nin de baschet de la Szekeszfe- 
hervar (Ungaria). selecționata 
Franței a întrecut la limită, cu 
scorul de 81—80 (48—44) formația 
României, principalele realizatoa
re ale echipei române fiind Ro- 
șianu (20 p) șl Rădulescu (17 p).

Intr-un alt meci, reprezentativa 
Cubei a cîștigat cu 95—79 (51—40) 
ta fața selecționatei R.D. Ger
mane.

ATLETISM « Tradiționalul 
maraton de la Boston a revenit a- 
merlcanulul Bill Rogers, cronome
trat pe distanța de 42,195 km în 
2h : 27, urmat oe Seko (Japonia) 
— 2hl0 : 12. — -----
2h 12 :30. 
unul dintre 
pe locul 11,

BASCHET 
(R.F.G.) au 
turneului de . 
„Cupa A. Schweitzer", 
rezultate: Cehoslovacia 
79—61.
Iugoslavia

Hodge 
Canadianul 

favoriți,' 
în 2h 14 : 47.

(S.U.A.) — 
Drayton, 

s-a situat

Mannheim 
Întrecerile 

dotat cu 
Primele 
Olanda 

U.R.S.S. — Belgia 93—90, 
------ ia — Bulgaria 106—67 a 

In orașul austriac Llnz s-a în
cheiat turneul de calificare pen
tru C.E. (junioare). In faza fi
nală, programată in Sicilia, s-au 
calificat echipele Bulgariei și Bel
giei. Ultimele 
Irlanda 64—62 
tria 133—35.

p La 
început 
funiorl

rezultate: Belgia — 
șl Bulgaria — Aus-

Turneul de juniori 
a fost cîștigat de 

‘ ’ tnvingătoa-

Turneul U.E.F.A. (preliml-In ...
narii), echipa Maltei a învins cu 
scorul de 3—0 (2—0) selecționata 
Liechtenstein. în meciul disputat 
la Vaduz.

HOCHEI • După o zl de re
paus, la Moscova a fost reluat 
campionatul mondial (grupa A). 
Intr-un meci echilibrat, selecțio
nata Canadei a învins cu scorul 
de 5—4 (1—1. 3—1, 1—2) formația 

Echipa S.U.A. a 
o surpriză, terml- 
egalitate : 2—2 (1—1

cu selecționata 
med,

SCHi « Pentru a doua oară 
consecutiv, polonezul Josef Luszc- 
zek a terminat învingător în 
cursa de 30 km de la Kiruna 
(Suedia) cu timpul de lh 31. Pe 
locul al doilea, norvegianul Od- 
dvar ~ "Braa lh 32,38.

FOTBAL a 
de la Cannes 
echipa Uruguayului 
re cu 1—0 (1—0) în finala cu se
lecționata Coastei de Azur. •

Finlandei, 
furnizat 
ntad la 
1—1, 0—0) __ ___
Cehoslovaciei. Intr-un alt ____
formațiile R.F. Germaniei șl Po
loniei au terminat, -------------
nedecis : 3—3 (1—0.

NATAȚIE a In 
concursului de la ___
Robert Jackson (S.U.A.) a cîști
gat proba masculină de 100 y 
spate cu timpul de 49,52, iar Steve 
Lundquist (Suedia) a ocupat pri
mul loc la 200 y bras ta 1:59,18.

de asemenea, 
2—1, 0—2).
ultima zl a 
Los Angeles.

ȘAH 
patru 
Banja 
tinărul 
parov ___ . _ ....
de Knezevici, Vukici (ambii Iu
goslavia), Andersson (Suedia) și 
Adorjan (Ungaria) cu cite 2'/i p. 
In runda a IV-a: Kasparov — 
Hernandez 1—0, Adorjan — Gar
da 1—0. Vukici — Kuraiița remi
ză. Petrosian — Matanovici 
miză, Șibarevicl — Andersson 
miză.

• După consumarea a 
runde, în turneul de la 
Luka (Iugoslavia) conduce 
jucător sovietic Gări Kas- 
(16 ani) cu 3’/2 p, urmat

re- 
re-

a
Tulsa 

cu

TENIS a Jimmy Connors 
cîștigat turneul de la 
(Oklahoma): 6—7. 7—5, 6—1
Eddie Dibbs. în finala probei de 
dublu: Teltscher. Gonzales — Di- 
bley, Tom Gullikson 6—7. 6—4, 
6—3.
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