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Campionatele europene de lupte de la București

ECHIPA ROMÂNIEI, PE PRIMUL LOC
rezultatele fructuoase

Miercuri, 18 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au incheiat 
vizita oficială de prietenie în
treprinsă in Republica Zambia 
la invitația președintelui Parti
dului Unit al Independentei 
Naționale, președintele Republi
cii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda, și a doamnei Betty 
Kaunda.

Așa cum au apreciat ambit 
președinți, vizita a fost deose
bit de fructuoasă, atit pe planul 
relațiilor bilaterale — o dovadă 
elocventă constituind-o impor
tantele documente incheiate —, 
cit și pe planul vieții interna
ționale, inscriindu-se ca o con
tribuție de seamă la cauza păcii 
și cooperării intre toate po
poarele, la eforturile pentru 
Instaurarea unor relații inter-

Primire deosebit de călduroasă, entuziastă, 
făcută inalților oaspeți romăni la sosirea 

in Maputo, capitala MOZAMBICULUI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit, la 18 aprilie, într-o vizită 
oficială de prietenie în Republi
ca Populară Mozambic, la invi
tația tovarășului Samora Moises 
Machel, președintele FRELIMO, 
președintele Republicii Populare 
Mozambic, și a soției sale, 
Graca Machel.

Mii și mii de locuitori din 
Maputo au sosit încă din pri
mele ore ale dimineții pe aero
portul Mavalane pentru a ura 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros bun venit pe pămîntul 
țării lor libere, independente și 
suverane.

Primirea deosebit de căldu
roasă care a fost pregătită șe
fului statului român reprezintă 
o expresie concludentă a sti
mei și respectului poporului 
mozambican față de personali
tatea tovarășului Nicolae

Ieri, la Pitești, în preliminariile J.

FRUMOASĂ VICTORIE A „

ale vizitei in ZAMBIA
statale noi, de deplină egalitate 
și avantaj reciproc.

Ca și la sosire, locuitorii ca
pitalei zambiene au rezervat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu vil 
și impresionante manifestări de 
prietenie, de considerație.

La aeroportul orașului Lusa
ka, un grup de artiști aparți- 
nind ansamblului national de 
dansuri prezintă un original 
spectacol folcloric, exprimin- 
du-și din nou bucuria de a pu
tea saluta astfel pe solii po
porului român.

O unitate de gardă prezintă 
onorul. Apoi, in timp ce se in
tonează imnurile de stat ale 
României și Zamblei, sint trase 
21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
trece in revistă garda de onoa
re.

(Continuare tn pag. a 4-a)

Ceaușescu, față de realizările 
României socialiste, față de po
litica sa activă, dinamică și 
constructivă, de solidaritate mi
litantă cu popoarele africane. 
Este, in același timp, expresia 
recunoștinței locuitorilor capi
talei, a tuturor locuitorilor ță
rii pentru ajutorul pe care 
România socialistă l-a acordat 
patriei lor mozambicane in a- 
nii grei ai luptei pentru obți
nerea independenței, precum și 
in anii reconstrucției naționale.

Ora 11,15, aceeași ca și la 
București. Este momentul cere
moniei prezidențiale de întîm- 
pinare. Cîteva mii de cetățeni 
au transformat aeroportul in
tr-un adevărat buchet uman 
multicolor, in plină mișcare, 
care ciută, aclamă, agită ste- 
gulețe românești și mozambi- 
eane.

La scara avionului prezi
dențial, in intimpinarea inal-

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎN CLASAMENTELE PE NAȚIUNI
• BILANȚ GENERAL DUPĂ ÎNTRECERILE DE GRECO-ROMANE : 3 MEDALII DE 
AUR, DOUA DE ARGINT Șl DOUA DE BRONZ •' IERI, AU URCAT PODIUMUL 
DE PREMIERE NICU GINGĂ Șl ROMAN CODREANU (LOCUL li), PETRE DICU 
(LOCUL HI) • DE ASTAZI, INTRA IN CONCURS SPECIALIȘTII STILULUI „LIBERE*

Cupa pentru cea mai valoroasă reprezentativă europeană de lupte greco-romane 
nou, României. Antrenorul coordonator al lotului, Ion Corneanu, 
a podiumului cu prețiosul trofeu cucerit de

Cu cele două reuniuni de ieri s-au incheiat 
întrecerile campionatelor europene de lupte 

greco-romane, desfășurate timp de patru zile, în 
prezența a mii și mii de spectatori, la Palatul 
sporturilor și culturii din Capitală. Competiția, 
care a stîmit un interes deosebit în lumea spor
tului luptelor, reunind la startul ei sportivi va
loroși din 21 de țâri ale continentului, a con
stituit, prin nivelul tehnic al partidelor, un ex
celent prilej de verificare a potențialului luptă
torilor vizați să participe la Jocurile Olimpice 
de anul viitor și, în același timp, un important 
mijloc de propagandă pentru acest sport in con
tinuă dezvoltare pe toate meridianele globu
lui.

ECHIPA ROMÂNIEI, care s-a aflat în ultimii 
ani de fiecare dată în rîndul formațiilor fruntașe 
în arena internațională, A REUȘIT ȘI DB 
DATA ACEASTA SĂ SE DOVEDEASCĂ CEA 
MAI BUNA DIN EUROPA. Ea a reeditat strălu
citul succes de anul trecut, de la Oslo, ocupind, 
din nou, primul loc in clasamentele pe puncte 
și medalii. Reprezentanții țării noastre, pregătiți 
cu pricepere și responsabilitate de colectivul de 
tehnicieni coordonat de antrenorul emerit Ion 
Corneanu, au cucerit 3 TITLURI, prin Constan
tin Alexandru, Ștefan Rusa și Ion Draica, DOUĂ 
MEDALII DE ARGINT — Nicu Gingă și Roman 
Codreanu — și DOUA DE BRONZ — Vasiio 
Andrei și Petre Dicu.

Cea de a doua zi a finale
lor de lupte greco-romane, deși 
a fost mai puțin fructuoasă 
pentru sportivii români, a îm-

0. de fotbal

OLIMPICILOR»

pe cea 
sportivii țării noastre.

bogăjit bilanțul echipei noas
tre reprezentative cu încă trei 
medalii : două de argint și una 
de bronz.

Am urmărit, pentru început, 
tentativa lui Nicu Gingă (52 
kg) de a intra în posesia cen
turii continentale. Evoluțiile 
sale anterioare îl recomandau 
ca principal favorit al catego
riei și a lipsit foarte puțin ca 
el să aducă formației noastre

revenit, din
treaptă

a
mai înaltă _____
Foto : Ion MIHAICĂ

cel de al 4-lea titlu european. 
Nicu Gingă a început, însă, 
prea încrezător în forțele sale 
și în reala lui superioritate dis
puta finală cu La jos Racz (Un
garia), neprevăzînd o replică

Dan GARLEȘTEANU, Mihai 
TRANCA, Costin CHIRIAC

(Continuare !n vag. a 4-a)

NOȘTRI: 2-0 [1-0] CU UNGARIA Duminică, la București, In cadrul Campionatului european
Atmosferă impresionantă, ieri, 

pe stadionul „1 Mai” din Pi
tești. La început, 15 000 de oa
meni au cîntat Imnul țării. 
Apoi, fete si băieți, în portul 
nostru popular, au adus în te
ren 25 de buchete de garoafe 
pentru jucători și arbitri.

Momentul atît de așteptat a 
venit. A început meciul dintre 
echipele olimpice ale României 
și Ungariei. Oaspeții au cons
truit primul atac, dar la mar
ginea careului jucătorii noștri 
au intrat în posesia balonului, 
în minutul 3, am consemnat 
primele faze la poarta echipei 
Ungariei, la centrările lui Băr- 
bulescu (de pe dreapta) și Ivan 
(de pe partea cealaltă). Re
plica oaspeților nu s-a lăsat 
așteptată și în min. 5, la cen
trarea fundașului Szanto, Fe- 
kete ne-a creat emoții, cînd a 
trimis cu capul, peste poartă. 
Ritmul • era destul de alert, de 
la început. în min. 7, o ac
țiune bună a echipei noastre, 
pe partea stingă, dar la centra
rea lui Stan a apărut statura 
impozantă a portarului Katzirz, 
care avea să lase o impresie 
foarte bună. în min. 10. a în
ceput să picure. Norii amenin
țau stadionul.

Ca un motor care se amba-

p n centrarea lui M. Zamfir, Radu n a reluat cu capul și a 
mjrcat cel de al doilea gol, cu toată opoziția lui Nagy (nr. 13) 

Foto : Dragoș NEAGU

lează — treptat, treptat — 
spre turația maximă, echipa 
noastră insistă în acțiunile o- 
fensive, cu Stan pe post de 
„buldozer”. După combinația 
cu Radu, buzoianul trimite cu 
capul, însă portarul reține 
(min. 15). Același lucru îl va 
face Speriatu, peste cîteva se

cunde, la lovitura de cap a lui 
Olah. Echipa noastră păstra 
mingea pînă în „treimea” par
tenerei de joc, de unde oaspeții 
ieșeau destul * de periculos în

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2-3)

ROMÂNIA - ITALIA, LA RUGBY
Pentru rugbyștii tricolori se 

apropie ora startului interna
țional in anul 1979. Mai sînt 72 
de ore pînă cînd arbitrul fran
cez Jacques Saint-Guilhem va 
chema la întrecere (duminică 
dimineața. în Parcul Copilului) 
echipele naționale ale Româ
niei și Italiei, care se vor în
trece într-o partidă oficială 
din cadrul Campionatului e- 
uropean. Pentru sportivii noș
tri. acest al treilea joc din 
întrecerea continentală (după 
partidele cu Polonia 30—9 și 
Franța 6—9) va însemna o 
treaptă care va trebui trecută 
cu succes astfel ca speranța 
clasării finale pe poziția a 
doua a podiumului (după Fran
ța, care și-a terminat jocurile) 
să devină realitate.

în tabăra noastră, acest al 
18-lea meci România — Italia 
este pregătit cu multă sîrgu- 
ință, deoarece, să nu uităm, 
„azzurrii” ne-au fost mai în
totdeauna adversari incomozi. 
Făcînd abstracție de acel ultim 
(și uimitor) 69—0 I, de pe Giu- 
lești, de acum doi ani, rezul
tatele cu rugbyștii italieni au 
fost, de regulă, strînse: 3—3 

la București în 1975 ; 12—13 la 
Parma — 1976 ; 10—10 la Reggio 
Calabria — 1977, ca să ne măr
ginim doar la ultimii trei anL 
,Nu ne este permis nici un 
pas greșit” — ne spunea an
trenorul federal Valeriu Irf- 
mescu, care, împreună cu co
legul său clujean Alexandru 
Paloșanu, se ocupă de pregă
tirea naționalei noastre.

Ieri dimineață, la Snagov, a 
avut loc, la ora meciului (11), 
un al treilea joc de verificare, 
cu divizionara A Dlnamo.

După ultima etapă de cam
pionat, care a fost destul du 
aspră, doctorul N. Gheracopol 
a avut de lucru, dar veștii» 
pe care le primim sînt liniș
titoare. „Tricolorii” se simt 
bine și sînt apți de joc, in
clusiv apreciatul Enciu Stoica, 
care contractase o rană pro
fundă la picior, în partida cu 
Farul. Doar Lucian Matei (caru 
ar fi avut o șansă certă să 
joace în cadrul liniei du

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare la pag. 2-3)



MARILE ÎNTRECERI UN STROP DE VARA In turneul

ALE MICILOR COMPETITORI TIMIȘORENI
Acum, elevii au început să 

privească spre ghiozdane. Dar 
câte zile de veselie, de joacă în 
aer liber, nu a cuprins vacanța I 
L»a Timișoara, cînd a sunat „re
creația mare de primăvară", toți 
șoimii, toți pionierii și școlarii 
erau de mult înscriși pe listele 
întrecerilor sportive I Un ooman- 
dament județean ai vacanței or
ganizase acest lucru și, cu expe
riența anilor trecuți, simplificase 
— spre a obține eficiență — con
cursurile rezervate copiilor de pe 
malurile Begăi. Stabilise, adică, 
o singură mare întrecere — 
„Cupa vacanței de primăvară** — 
care să cuprindă toate opțiunile 
micilor sportivi. Cum preferințele 
erau numeroase, iar listele com
petitorilor foarte lungi s-a hotă
rât ca toate bazele sportive să fie 
puse la dispoziția elevilor.

Cunoscutul Centru de șah al 
cflubului sportiv universitar Me
dicina din Timișoara a găzduit, 
spre exemplu, întrecerile din ca
drul „Cupei vacantei de primă
vară" la șah. Cu alte cuvinte, in 
frumoasele săli unde s-au des
fășurat atâtea concursuri inter
naționale de șah, unde au jucat 
atiți maxi maeștri internaționali, 
unde fosta campioană mondială 
Nona Gaprindașvili a avut numai 
cuvinte de laudă la adresa aces
tui centru, aici și-au disputat în
tâietatea amatorii eșichierului. Am 
Început cu întrecerea lor pentru 
a respecta o tradiție, o ierarhie 
a locului ce-1 ocupă s<ahul în 
rîndurile tineretului timișorean. 
Pentru edificare, vom mai adău
ga : președintele Comisiei jude
țene de șah este prof. dr. docent 
Pius Brînzeu. Timișoreanca Ligia 
Jicman este prima profesoară de 
educație fizică din țară cu spe
cializarea șah. Ea activează la 
C.S.Ș. din localitate, are două 
grupe a cîte 34 de elevi șahiști 
și a condus Întrecerile din „Cupa 
vacanței de primăvară". Ajutată, 
desigur, de un competent corp 
de arbitri, de secretarul acestei 
comisii, prof. Aurel Jicman — 
arbitru șl antrenor de șah — 
tatăl Ligiei și al Monicăl Jicman, 
studentă în anul II la medicină, 
șl ea tot șahistă, categoria I.

Desigur, nu de aici venea lar
ma veselă din timpul vacanței 
de primăvară. Marile Întreceri 
cu sute de competitori, cu neo- 
bosite galerii, erau organizate la 
cluburile de vacanță înființate pe 
lingă școli cu o mai bogată zes
tre sportivă, unde veneau și alte 
școli pentru a-și disputa întâie
tatea. La rindui lor, aceste ciu- 
buri — cu sdecționateLe lor de 
minifotbal, de handbal, de bas
chet etc. — mergeau pe terenuri 
neutre, pentru a desemna cele 
mai bune echipe școlare. Mer
geau, vrem să spunem, pe tere
nurile puse la dispoziția lor la 
stadionul „1 Mai“, bunăoară, la 
complexul sportiv din Circumva- 
lațiunii etc. Mergeau însoțiți de 
profesori și instructori sportivi, 
„Cupa vacanței de primăvară"
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Vacantă
presupuinînd competență, răspun
dere colectivă.

Cronica sportivă, fie ea și de 
vacanță, reclamă obișnuita case
tă cu rezultate. Vom proceda ca 
la fotbal : stadion — toate baze
le sportive din municipiul Timi
șoara ; timp — excelent, soare 
mult In majoritatea zileflor de 
vacanță ; spectatori — aproxima
tiv 23 000, adică fiecare competi
tor însoțit de cineva de-acasă ; 
formațiile — la minifotbal (no
tăm doar numărul reprezentati
velor de școli : 29), la minibas- 
chet (echipele școlilor generale 
nr. 1, 24, 21, 16 etc.), La tenis de 
masă, înot, atletism (centrele de 
vacanță de pe lingă școlile ge
nerale nr. 2, 5, 6, 13, 19 etc.) ; 
au condus : de nota 10 prof. Ma
rius Lugojan, Martin Bauer, Va
sile Fanteziu, Ligia Jicman șl 
mulți alții ; scor final în între
cerea cu vacanța : 1—o pentru 
sportul pitic timișorean ; Ia pau
ză — n-a fost nici o... pauză ; a 
înscris — „Cupa vacanței de pri
măvară" !

Vasile TOFAN

1

CINE I VA ÎNVĂȚA

întrerupere de mai 
tradiționalele con- 

oină

INTR-UN OCEAN DE IARNĂ
Central de greutate al vacan

ței sportive a școlarilor brașo
veni s-a mutat sus, în Postă
varul...

Aprilie n-a fost prea darnic cu 
elevii. N-a venit cu soare și cu 
timp uscat. A adus, în schimb, 
o lapoviță greu de suportat, tem
peraturi scăzute, făcând jos, în 
oraș, aproape imposibilă activi
tatea sportivă în aer liber. în a- 
ceste condiții, iubitorii mișcării, 
adevărații iubitori ai mișcării, 
și-au căutat alte posibilități de 
a face sport, unii dintre ei re- 
trăgîndu-se... spre interior. Pro
fesorul Herman Goss de la Școa
la generală nr. 10 ar putea spu
ne chiar că e mai mulțumit. El 
gîndește cam așa : „Fotbalul an-

se bălăceau în lege, învă- 
în acest aprilie capricios să 

Ei, cel puțin, nu vor

sportivă
trenează membrele inferioare, vo
leiul pe cele superioare, iar sin
gurul sport complet și, prin a- 
ceasta, cel mal folositor unor 
copii în formare și dezvoltare 
este înotul**. In consecință, dacă 
după-amiezile lucrează la Centrul- 
de turism, contribuind la înde
plinirea unor sarcini de cazare 
a vizitatorilor orașului de sub 
Tîmpa, diminețile contribuie e- 
fectiv la micșorarea marelui de
calaj ce există, încă, între nu
mărul total aJ elevilor din Bra
șov șl <al celor care cunosc tai
nele plutirii. »M-a îngrijorat din- 
totdeauna faptul că din cei 30 de 
elevi ai unei clase, în medie cam 
20 schiază, vreo 5 înoată șl alți 
5 schiază și înoată. Și cum schiul 
se poate practica doar 3—4 luni 
pe an, lucrurile nu sînt de na
tură să bucure pe cineva, în spe
cial pe noi, dascălii de sport**. 
Din acest motiv, profesorul Goss 
își fiace, în vacanță, program 
dublu, întrucît de la ana 14 or
ganizează lecții de înot cu elevii 
săi la bazinul I.C.I.M. Cînd l-am 
vizitat noi era înconjurat, în 
apă, de vreo 30 de copilandri

care 
ținu
Înoate. Ei, cel puțin,, nu 
simți, la vară, frica de apă.

Cu totul altfel a venit însă 
vacanța de primăvară la Poiana 
Brașov. Fără ploaie, dar cu ză
padă ! Și cum, brașovenii trag cu 
ochiul spre Poiană, ca să afle 
cum e cu fiecare fulg de nea, 
tncepînd cam de prin 7 aprilie 
elevii, cu mic cu mare, au în
ceput să se adune la punctul de 
plecare al autobuzului cu desti
nația Poiana. Telecabina șl tele- 
s ca unul s-au pus în mișcare și 
doar ceața l-a mai deranjat, din 
cînd în cînd, pe 
tiv 3 000 de copii 
în năvalnicele lor

Nu . , ,___
Pașii ne-au conduc spre patinoar, 
unde 
bitor .
sionarul Ștefan Borșol. La 62 de 
ani, e încă tânăr. In flecare se
zon li învață patinajul pe apro
ximativ 50 de copii între 3 și 9 
ani. „Cînd termină clasa I, un 
copil trebuie să știe să patineze 
corect ; cînd termină pe a n-a, 
cunoaște și execută elemente de 
acrobatică ; iar dacă are talent, 
lntr-a IH-a trece „admiterea* ja 
secțiile de performanță**. Pe ne
obositul descoperitor de • talente 
vacanța l-a găsit la... post, adică 
pe gheață. Vacanța lui a însem
nat, însă, mal multă muncă. Dar 
a fost bucuros să poată lucra de 
două cri pe zi, cu cite două serii 
de copii. Așa că. acum, nu vine 
la patinoar doar dimineața. Adi
că vine dimineața dar, în 
plece la prlnz, pleacă în 
serii.

Inima vacanței sportive 
vene s-a mutat, în acest 
ca In noiembrie, sus, în 
varul. Adică acolo unde le place 
atât de mult localnicilor să-șl pe
treacă timpufl liber. $1 poate că 
n-a fost deloc rău.

ne-am oprit,

cei a proxim a- 
ai Brașovului 

coborîrl...
însă, pe pîrtii.

am intîlndt un alt mare ta- 
al copiilor sportivi : pen-

ioc să 
faptul

brașo- 
aprilie,
Postă-

Radu TIMOFTE
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CAMPIONATE • COMPETIȚII »

ECHIPA ROM
ȘI PE CAM

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin tele- 
fon). Așadar, după trei reuniuni, 
în „Cupa României" la polo nu 
mai există echipă neînvinsă. In
tr-un meci de mare miză, dis
putat în reuniunea de diminea
ță, s-am întâlnit formațiile Româ
niei și Ungariei. A fost o par
tidă așteptată cu mare interes. 
Polclștii noștri nu reușiseră pînă 
la acea oră nici un rezultat fa
vorabil în fața echipei ungare, la 
Cfluj-Napoca, iar ultima lor vic
torie asupra formației conduse 
de Gyarmati data din 1975 (4—2 
La Torino). Cu atât mai mare a 
fost ambiția tricolorilor, deciși, 
în plus, să uite cH mai repede 
șocul de marți seara (5—7 cu 
Iugoslavia).

Românii au trecut repede peste 
emoțiile debutului (45 de secun
de în inferioritate) și au deschis 
scorul prin Scher van la om ta 
plus, dar acesta a fost imediat 
eliminat și Kuncz a restabilit e- 
galitatea : 1—1. Echipa română a 
atacat 
nervos, 
zii. Șl 
situații 
Slăvei 
za secundă 
pentru români : Popescu a fost 
eliminat pentru a treia oară și 
echipa noastră a jucat pînă la 
sfîrșit fără căpitanua ei. Claudiu

în continuare mult prea 
ratând câteva bune oca- 
adversarii s-ara aflat în 
de a marca, dar Florin 

a apărat totud. în repri- 
un nou handicap

După o 
mulți ani, ___
cursuri universitare de ___
au fost reluate din inițiativa 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din cen
trul universitar București, care 
a organizat o competiție la 
care își anunțaseră participa
rea mai multe echipe din Ca
pitală. Dar, la start s-au ali
niat numai două formații ale 
Universității și cîte una de la 
A.S.E. și Institutul agronomic 
„Nicolae ” “ ’ —: “, 2___ L;__ ,
Institutul politehnic a venit cu 
o echipă incompletă, iar . _ 
prezentanții I.E.F.S. nici n-au 
onorat competiția ! Lectorul 
Vlad Dogaru, responsabilul 
subcomisiei de oină de pe
lîngă comisia sportivă a Con
siliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din
București, ne spunea că re-

Bălcescu**; în schimb,

re-

Punctul pe i

gretă în mod deosebit nepar- 
ticiparea tinerilor de la 
I.E.F.S.

După cum se poate vedea, 
cu toate că profilul facultă
ților și institutelor care au 
prezentat echipe nu are nimic 
comun cu educația fizică, în 
cadrul lor a început să se 
practice oină, joc care dez
voltă îndemînarea, viteza, re
zistența și influențează pozi
tiv formarea unor calități psi
hice ca disciplina, spiritul co
lectiv, combativitatea și cu
rajul. Paradoxal, viitorii pro
fesori de educație fizică, adi
că tocmai cei care vor trebui 
să-1 introducă pe elevi în tai
nele jocului cu mingea și 
bastonul, stau departe de te
renurile de oină. Credem că 
făcînd publică această situa
ție rectoratul I.E.F.S. va pune 
punctul pe 1, luînd măsuri 
pentru inițierea unor acțiuni 
concrete, întrucît învățarea și 
practicarea oinei de către cel 
care vor avea datoria, prin 
natura meseriei lor, să ajute 
la răspîndirea acestui sport, 
reprezintă o necesitate.

Troian IOANÎȚESCU

BASCHETBALISTELE JUNIOARE, LA TURNEUL 
DE CALIFICARE PENTRU C.E.

Finlanda (iau parte Finlanda, An
glia, Norvegia, Olanda, Suedia) și 
în Austria (iau parte Austria, 
Belgia, Bulgaria, Scoția și Spa
nia). Sînt calificate direct echi
pele U.R.S.S., Poloniei, Ceho
slovaciei, Iugoslaviei, Ungariei și 
Italiei.

Printre 
român se 
Magdalena

Prima dintre reprezentativele 
de baschet ale României care va 
debuta anul acesta in competiții 
oficiale este cea de junioare. A- 
ceasta va lua parte, vineri, sîm- 
bătă și duminică, în Israel, la 
Haiffa, la turneul de calificare 
pentru campionatul european 
programat în Italia, între 20 și 
30 iulie. Sportivele românce &e 
afilă în grupa B, alături de se
lecționatele Israelului și Franței ; 
primele nouă clasate se vor ca
lifica pentru campionatul euro
pean, așa cum se va petrece și 
după disputarea celorlalte două 
turnee care se vor desfășura în

In Divizia

componentele lotului 
află Carmen To cală, 

Pali, Rodica Pană, 
Sanda Ioncscu, Katalin Szabo, 
Constanța Fotescu ș.a. Antrenori: 
Gh. Roșu și M. Fleșeriu.

« La Deva, în 
le : România — 
la juniori, 81—69

de popice
RAPID BUCUREȘTI Șl VOINȚA TG. MUREȘ 

ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE
(4—2). Fruntașa seriei Nord 
dispus de echipa clujeană 
plasare, ceea ce constituie 
priză. S-a>u evidențiat : 
(Tg. M.) — 453 șl Rednic 
431. • Gloria București
trom Brașov 2508 — 2476 (4—2).

MASCULIN : • Aurul Baia 
Mare — Voința Cluj-Napoca 5475 
— 5118 (5—1). Joc la discreția 
campionilor, care au câștigat la 
un scor categoric, datorită, ta 
special, iui Vuță (644 p d) și ju
niorilor Boariu (918) și Naszodi 
(917). De La.oaspeți, cel mal mare 
rezultat l-a obținut Fodor — 871. 
(L. CHIRA — coa"esp). • Pro
gresul Oradea — Electronmreș 
Tg. Mureș 5235—5037 (4—2). Frun
tașa seriei Nord a fost învinsă la 
scor de către orădeni, de la care 
s-au evidențiat Malciu — 913 șl 
Galflo — 90S. De la mureșeni cel 
mal bun a fio®t Bice — 880. (I. 
GHISA — coresp.).

DIVIZIA B LA HANDBAL (ETAPA A Xl-a)

ÎNVINGĂTOARE
In campionatul Diviziei A la 

popice a avut lo*c o minietapă 
(au fost devansate jocurile echi
pelor cu jucători în laturile na
ționale de juniori care La sfârși
tul acestei săptămlni vor evolua 
în Polonia). Iată rezultatele par
tidelor cântând pentru etapa a 
XVl-a :

FEMININ : O Laromet Bucu
rești — Voința Galați 2497 — 2415 
p <1 (scor individual 4—2). Meciul 
dintre cele două echipe fruntașe 
ale seriei Sud a revenit bucureș- 
tenoelor, care au avut în Elena 
Nichita și Silvia Raiciu cele mai 
bune jucătoare — 447 p d șl, res
pectiv, 431. De la Voința s-a re
marcat Elena Radu — 410 pd (C. 
VALENTIN, coresp.) « Voința Plo
iești — Rapid București 2312—2319 
(3—3). Principalele realizatoare : 
Mioara Coman (V) —426 șl Elena 
Stan (R) — 417. * Voința Cluj-Na
poca — Voința Tg. Mureș 2349—2440

MASCULIN. Seria I : Metalul 
Vaslui — Relonul Să vines ti 22—21 
(13—9) ; Petrolul Teica jen — Trac
torul Brașov 23—16 (11—7) ; Dina
mo Brașov — Unirea Tricolor 
Brăila 13—10 (16—6) ; C.S U. Ga
lați — Universitatea Iași 27—20 
(11—7); Seria a n-a: Independen
ța Sibiu — Metalul Hunedoara 
22—20 (14—12). FEMININ. Seria
I : Textila Euhușl — Confecția 
Călărași 16—9 (8—4) ; TEROM Iași 
— Confecția Vaslui 14—7 (7—5) ; 
Gloria Ploiești — Spartac Bucu
rești 12—15 (6—9) ; Seria a n-a ț 
Unirea Metal-Lemn Craiova — 
NETEX Bistrița 22—13 (14—5) ; 
Universitatea Cluj-Napoca — Tex
tila Sebeș 14—10 (7—6) ; Con-

ROMÂNIA - ITALIA, LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

treisferturi) a renunțat, plecînd 
acasă, la Timișoara, sfătuit de 
medic să se odihnească, după 
o mai veche accidentare. Cum 
va arăta, așadar, XV-le nos
tru ? Se preconizează urmă
toarea formulă de echipă : 
Tudose — Motrescu, Constan
tin, Becheș, Gh. Dinu — Ale
xandru, Paraschiv — Stoica, 
Dumitru, Murariu — M. lo-

nescu, Pintea — Ungureanu, 
Munteanu, Corneliu.

Italienii, care duminică eu 
întrecut, la Acvila. Polonia cu 
scorul sever de 18—3 (6—3) 
— meci de 
în ceea ce 
actuală — 
pe calea 
ora 15, cu 
care dispun, 
Bonneti, Marchetto, 
Caligiuri, De Sisti etc.

de
referință pentru noi 
privește forma lor 

sosesc în Capitală, 
aerului, mîine, la 
toate vedetele de 

în frunte cu 
Mariani,

meciuri amica-
Ungaria 112—58 
la cădeți.

a 
în de- 
o sur- 
Al bert

stru oborul Hunedoara —
Sibiu 10—10 (5—8) ; Voința 
hei — Voința Sighișoara

C.S.M.
Odor- 

_ . 12—9
(6—3) ; Constructorul Timișoara — 
Energetica Drobeta-Tr. Severin 
17—4 (11—1). Meciuri de baraj 
pentru promovarea în Divizia B. 
Masculin : Minerul Cavnic — U- 
nirea Cluj-Napoca 25—19 și 25—27; 
Tehruometal Timișoara — Metalul 
Criscior 33—7 șl 30—16 ; Construc
torul .Oradea — Unio Satu Mare 
21—15 și 24—15. Feminin î Chi
mia Arad — Viitcnri DeX 24—11 
șl 15—10 ; Tricotajul Miercurea 
Ciuc — Voința Reghin 15—6 ; Di
dactica Zalău — Voința Reșița

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICA
CENTRUL DE CERCETĂRI 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT organizează vineri 
20 aprilie., la ora 12,30, în sa
la din Bd. Muncii 37—39, o 
masă rotundă cu tema: „Pra
gul aerob-anaerob. Metodolo
gia de dezvoltare a capacității 
aerobe de efort și modul de 
aplicare la semifond-fond (a- 
tletlsm)4*. Referatele de bază 
vof fi susținute de prof. 
Claudia Simionescu și dr. Ele
na Slătineanu — cercetătoare.

Șînt invitați să participe 
antrenori, profesori de edu
cație fizică, activiști și spor
tivi.
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Campionatele

DISPUTĂ ECHILIBRATĂ I
SIBIU, 18 (prin telefon). 

Găzduirea pentru prima dată 
In acest oraș a Campionatelor 
internaționale de sărituri ale 
României a prilejuit localnici-

3

CAMPIONATE • COMPETIȚII O
27—7 și 21—7. (Corespondenți : 
M. Radu, L Toma, I. Ioncscu, I. 
Mo ga, c. Crețu, V. Ștefănescu, I.

Filipescu, I. Stanca, I. Vieru, 
On ciul, c. Averchi, I. Vlad, ... 
Pialoga, N. Străjan, V. Săsăranu).

TENISMANU JUNIORI SE DISTING 
IN „CUPA PROGRESUL"

Competiția de tenis „Cupa Pro
gresul", care precede partidele 
Diviziei A. dînd astfel posibilita
te jucătorilor să-și verifice po
tențialul, se află la jumătatea 
desfășurării. Rezultatele de pînă 
acum permit să menționăm buna 
evoftuție a unor juniori, printre 
oare Marilena To to ran (surprin
zătoare învingăioare cu 6—4. 6—3 
în fața Marianei Hadgiu, care 
terminase pe locul 2 „Criteriul de 
prim ă vară “), R. Coats tan tines cu 
(care obține o frumoasă victorie 
împotriva lui Gh. Copăceanu cu 
6—3, 6—1), L. Ghițulică, L. Ursu-

CAMFIONATUL DE MARE

leanu, D. Antonescu, Alte re
zultate. Simplu feminin, tarul 2 : 
Elena Dumitriu (antrenor M. 
Baia) obține victorii La Rodica 
Gheorghe cu 6—2. 6—3 și ia M. 
Totoran cu 6—4, 6—3 ; Elena Co- 
tuna — Elena Popescu 3—6, 6—4, 
6—0 ; simplu bărbați, turul 3 : B. 
Aim ă jan — V. Tom eseu 6—3, 6—3; 
M. Tăbăraș — O. Pavel 6—2, “
I. Russen — Z. Nemeth 7—6, 6—1; 
L. Țiței — Ed. Pană 6—1, z L 
întrecerile con tânuă zilnic de la 
ana 8,30, pe terenurile Progresul 
din București, finalele fiind pro
gramate duminică.

FOND LA CAIAC-CANOE

lor — 
tru a 
este 
cută
de bu 
vom î 
remar 
ganiza
la car 
ții B 
Germa 
Ruse,

Intre 
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totalul
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lor nu 
plină, î 
lor, cu 
intrări 
nut pu 
tuația 
după-a
rina și 
instalat

Astăzi, pe Lacul Snagov, încep 
întrecerile din cadrul campiona
tului republican de mare fond 
la caiac-canoe. La startul acestui 
concurs, care deschide oficial se
zonul de caiac-canoe, se vor a- 
linia numeroși sportivi. Prcgra-

LICEUL NR. 1 MIERCUREA CIUC 
DE HOCHEI A

Echipa Liceului nr. 1 din 
Miercurea Ciuc (profesor Zombor 
Antal), ...... .
pioană republicană de hochei la 
juniori I, în competiția încheiată 
ieri pe patinoarul bucureștean „23 
August". In ultima întâlnire, Li
ceul nr. 1 a pierdut la Steaua cu 
6—8 (2—0, 1—5, 3—3). Jocul a fost 
foarte interesant, plăcut și co
rect pînă cu cîteva minute îna
inte de final. S-a produs atunci 
o altercație generală care a dus 
la dictarea a 3 pedepse de meci 
(Gerczuly șl Orban, respectiv 
Neagu), 2 penalități de 10 minu
te șl multe altele de 2 minute, 
fapt care a stricat toată frumu-

a cîștigat titlul de cam-

mul cuprinde următoarele curse 
ftnale : joi, de la ora 9. probele 
de can-oe simplu, canoe dublu 
(20 000 m) și caiac simplu fete 
(10 000 m) ; vineri, de ia ora 9 : 
caiac simplu și caiac dublu bă
ieți (20 000 m).

CAMPIOANA
JUNIORILOR
sețea partidei. A condus R. Do- 
brescu, ajutat de A. Dibemardo 
și C. Covaliu.

S.C. Miercurea Ciuc a învins pe 
C.S.Ș. 2 Galați cu 10—2, dar în 
urma unei contestații (Miklos șl 
Demeter nu aveau drept de joc, el 
partlcipînd la mai mult de 50% 
din jocurile echipei de seniori în 
Divizia A) s-a hotărît ca S.C. să 
piardă cu 5—0 toate partidele sus
ținute în campionat !

Clasamentul final: L LICEUL 
NR. 1 M. CIUC 10 p, 2. C.S.Ș. 
2 Galați 8 p, 3. Steaua C p, 4. 
S.C. M. Ciuc 0 p. (Andi VILARA 
— coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI A CÎȘTIGAT SERIA SECUNDĂ 
A DIVIZIEI A-------------------LA HOCHEI

(prin telefon). Du- 
îmreceri foarte 

de un slab nivel

csump 
viteză 
găti re 
mașin 
pectul 
(ma 
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care
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forma 
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GALAȚI* 18 
pă 5 zile de 
disputate, car 
tehnic si spectacular, s-a încheiat 
turul restant din cadrul campio
natului republican de hochei se
ria a H-a a Diviziei A. Cu a- 
cest prilej a fost desemnată echi
pa care promovează în prima 
serie — Metalul Rădăuți (antre
nor : Ștefan Tomovici) și forma
ția care retrogradează — Tîrnava 
Odorhei. Pentru 
gine mai clară

' care formațiile 
șansele, trebuie ___ . ___
prima, cît și ultima clasată au 
terminat la egalitate de puncte cu 
formațiile de pe locurile 2 și, 
respectiv, 4, pozițiile în clasament 
fiind decise de victoriile directe 
dintre echipele respective.

Din păcate, desfășurarea com
petiției a fost umbrită de nume
roase atitudini nesportive, care 
au atras după ele zeci și zeci de 
minute de penalizare.

Iată acum rezultatele înregis
trate : 1. metalul rAdAuti 
(29 puncte) cu Liceul nr. 1 M. 
Ciuc 5—4, cu Agronomia Cluj- 
Napoca 11—6, cu Tirnava Odorhei 
3—3 !, cu Avîntul Gheorgheni 
5—6 ; 2. Avîntul Gheorghenl (29

p) cu Liceul nr. 1 6—3, cu Tîma- 
va 9—2, cu Agronomia 5—4 ; 3. 
Agronomia Cluj-Napoca (18 p) cu 
LlceuJ nr. 1 5—9, cu Tîrnava 
8—4 ; 4. Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc (12 p) cu Tîrnava 8—4 ; 5. 
Tîrnava Odorhei (12 p).

T. SIBIOPOL coresp.

a avea o ima- 
a dîrzeniei cu 

și-au "cLisputat 
arătat că atît

LOTO - PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 18 APRILIE 1979 

Extragerea I: 17 32 36 2Î 9 20. 
Extragerea a II-a: 35 39 27 41 

• 12.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.19i2.823' lei, din care 419.026 lei 
report la categoria I.

CÎȘTIGURîLE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

------8 APRILIE 1979
1 variantă 25% a

4

DIN
Categoria 

17.500 lei.
Categoria 

3.750 lei.
Categoria 

6.585 lei.

1:

2:

>:
7 variante 25%

20,75 variante

Catego
Categoria 
Categoria 
Categoria 

50.000 lei s
de l locu 
Grecia sa 
renț-a în 
25% a 12.50

Categoria 
5.376 lei.

Categoria 
Categoria



la Cluj-Napoca

ÎNVINS (5-4) I
CURSA DUPĂ GOLURI

OLIMPICĂ I
BOMÂNIfl - BNGfiBIfi 2-G

(Urmare din pag. I)
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final mente au Învins cu 3—€
(1—1, 2—0, 5—3, 0—2).

Reprezentativa JL tali ei, in conti
nuă creștere, justificînd titlul 
suprem pe care-1 deține, a obți
nut marți șeaua o frumoasă vic
torie în fața Ungariei datorită 
unei reprize secunae excelente 
(5—1), iar miercuri dimineață a 
Întrecut reprezentativa Uniunii 
Sovietice cu 7—6 (2—1, 0—0, 3—2,
2— 3) la capătul unei crâncene 
dispute In care victoria a stat în 
balanță pînă în ultima repriză.

In reuniunea de după-amiază, 
prima formație a României a în
trecut selecționata secundă a ță
rii noastre cu 9—4 (3—0, 2—2,
3— 0, 1—2). In celelalte două me
ciuri, foarte echilibrate — remize 
Identice : Iugoslavia — Italia S—5 
(2—1, 3—1, 0—1, 0—2) ți Ungaria 
— U.R.S.S. 4—5 (2—1, 2—3, 0—1, 
1—0). înaintea ultimelor meciuri 
de joi, Ungaria — Iugoslavia și 
România — U.R.S.S., clasamentul 
arată astfel :

1. Italia
2. România
3. U.R.S.S.
4. Iugoslavia
5. Ungaria
6. România B

13 11 30-30 7
4301 24-13 6
4211 25-21 5
4211 27-25 5
4112 21-21 3
5005 20-34 0

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Adrian VASILIU

jale de sărituri

IE TRAMBULINĂ (3 metri)

I
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tului. Sportivele românce au 
ținut pasul ji au depășit alte 
partenere de întrecere, dar 
nu au putut obține decît un 
loc pe podium, prin Georgia
na Săcăleanu, excelentă în ul
timele trei salturi. Magdalena 
Toth și Ruxandra Hociotă s-au 
clasat pe locurile 4 și, respec
tiv, 6, dar posibilitățile lor, 
evident mai mari, nu au foșt 
fructificate din cauza ratării 
unor sărituri.

La băieți, după 8 salturi 
conduce Ulrich Schon (R. D. 
Germană), același care a cîști- 
gat „trambulina" și „platfor
ma" la „internaționalele" din 
1977. M. Kaiss și V. Nedelcu 
ocupă locuri modeste : 8 și, 
respectiv, 9.

Clasament final la trambuli
nă. Fete : 1. Elena Gorina 
(R.S.F.S. Rusă) 379,02 p, 2. Uta 
Schwandtke (R. D. Germană) 
366,60 p, 3. Georgiana Săcă
leanu (România) 359,85 p, 4. 
Magdalena Toth (România) 
358,98 p, 5. Elena Pavlova 
(R.S.F.S. Rusă) 346,65 p, 6. 
Ruxandra Hociotă (România) 
346,29 p..., 8. Felicia Cîrstea 
(România) 320,52 p.

Campionatele internaționale 
de sărituri ale României con
tinuă joi în bazinul Subarini 
din localitate.

Dumitru STANCULESCU

TENȚIE SPECTATORILOR!
t la oon- 

desfășu- 
upa Jean 
etapă a 

alean de 
tuna pre
tor și a 
ntru as- 

acestora

tatiori. Un prim exemplu : 
am fost rugați să anunțăm 
că întrecerile vor începe la 
ora 8. Spectatorii au venit ha 
timp, dar startul s-a dat a- 
bia la ora 9. între curse au 
fost, uneori, pauze, nejustifl- 
cate, de 15—20 de minute, 
pauze care au stârnit plicti

; apa-
- în 

iltor ti

sul și au dus ha 
iritarea spectato
rilor. Au lipsit, 
de asemenea, o-

res cu —
la dLasă

Sergiu

.a.); per- 
Politehnl- 
la prima 
amploniat. 
>e echipe

schimb, 
ljă a or- 
e... spc-c-

bișnuitefle programe, așa 
că miile de spectatori de 
pe traseu (3 km — evident 
greu de „acoperit* cu difu
zoarele) au vorbit tot timpul 
despre... „talentul lui 9“, 
„cursa bună a iui 7“ ș.a.m.d.

N-a fost, deci, o întrecere 
organizată așa cum ar fi. tre
buit. Ceea ce impune ca în 
viitor organizatorii curselor 
automobilistice să acorde a- 
tențla cuvenită și spectatori
lor.

Modesto FERRARINI
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atac, de multe ori cu 6—7 ju
cători. O nouă acțiune de poar
tă a echipei noastre, semnată 
de Radu II și Bârbulescu, este 
încheiată de Stan cu o lovitură 
de cap, spre colțul lung. Era 
minutul 27. Au trecut cîteva 
secunde, s-a intrat In minutul 
28, cînd tabela de marcaj avea 
să se schimbe pentru prima 
oară: la mijlocul terenului,
Bârbulescu a intrat In posesia 
balonului, a trimis înapoi, spre 
M. Zamfir, care, „dintr-o bu
cată" a centrat, IOVĂNESCU, 
la 15 m de poartă, a făcut o 
excelentă preluare, pe piept, și, 
din întoarcere, fulgerător, a 
șutat din voleu in colțul din 
dreapta și nu a mai lăsat nici 
o speranță portarului Katzirz: 
1—0.

Oaspeții încearcă cîteva ac
țiuni pe atac, dar lnttmpină la 
marginea careului echipei noas
tre rezistența liniei de fundași, 
excelent condusă de Ștefănescu. 
A venit minutul 35, moment 
psihologic, care putea asigura 
desprinderea la două goluri di
ferență, de parteneră : un 
contraatac bine, lansat, Radu n 
a trimis, din viteză, spre Doru 
Nicolae, dar acesta, singur, cînd 
portarul era Ieșit, a șutat, de • 
Ia 12 m, pe lingă poartă. Mare 
ocazie! în minutul următor, 
din nou șansa unui gol, dar 
Bârbulescu s-a grăbit și a șu
tat din unghi, oferind portaru
lui posibilitatea să rețină. E- 
moții la poarta lui Speriatu 
(mm. 37), cînd Izso, plecat din- 
tr-un ofsaid mare, a fost de
posedat, eu greu, în apropie
rea careului mic.

După pauză plouă zdravăn, 
terenul e alunecos, iar vîntul 
favorizează șutul de la distan
ță. îl vom vedea 7 Da, în min. 
50, cînd Bărbulescu șutează de 
la 30 m, portarul nu poate re
ține și Stan reia cu capul, din 
cădere, peste poartă. Peste 3 
minute, balonul degajat de 
Speriatu, și dus de vînt, îi 
oferă lui Doru Nicolae posi
bilitatea de a marca, dar șutul 
acestuia (din poziție laterală) 
e deviat în corner. în min. 57, 
Iovănescu a avut posibilitatea

să reediteze faza de la primul 
gol: a preluat pe piept la 8m, 
dar a îritîrziat puțin și Olah 
l-a deposedat. Echipa noastră 
avea inițiativa, însă lui Doru 
Nicolae nu-i mergea jocul, iar 
Radu II încerca lucruri prea 
grele. Apoi, a urmat o perioa
dă de joc echilibrat cu cîteva 
insistențe ale oaspeților, pe 
ofensivă. întrerupte de acțiu
nea lui M. Răducanu (min. 66), 
dar la centrarea lui, prin fața 
porții, nici un partener nu a 
venit la întîlnirea cu balonul. 
Pe alocuri au fost și unele du
rități, intrarea la Speriatu, de 
pildă (min. 67), dar arbitrul nu 
a acordat cartonaș galben, cum 
avea să o facă în cazul lui D. 
Nicolae (min. 81), pentru 
o minge șutată cînd jocul era 
întrerupt

In sfirșit, superioritatea echi
pei noastre s-a concretizat 
printr-un nou gol: atunci, în 
min. 73, cînd >1. Zamfir, intrat 
în careu, a centrat de pe par
tea dreaptă, cu stîngul, din 
întoarcere și RADU II a în
scris cu capul, de la 3—4 m. 
Am mai reținut pătrunderea 
lui M. Răducanu încheiată cu 
un șut-centrare (min. 83), greu 
rezolvat de portar și fundașul 
Salamon și cîteva intervenții 
ale portarului Speriatu, la cen
trările periculoase ale oaspe
ților.

Meciul s-a încheiat cu vic
toria „olimpicilor" noștri, o 
victorie de prestigiu și pe de
plin meritată, rod al angaja
mentului, al dăruirii tuturor 
jucătorilor.

Brigada de arbitri din Tur
cia — T. Tokat (la centru), I- 
Onen și I. Turk — a condus 
eu destule greșeli (mai ales 
ale tușierului Onen), fără să 
influențeze rezultatul.

ROMÂNIA-: Speriatu 8,
— M. Zamfir 8, Ștefănescu 8+, 
Cîrstea 8, Ivan 7 — Bărbu- 
lescu 7 (min. 63 M. Răduca
nu 7), Augustin 6. Iovănescu 8
— D. Nicolae 6, Radu II 7+, 
Stan 7 (min, 88 Cămătaru).

UNGARLA : Katzirz — Szan- 
to, Salamon, Rab (min. 37 Ba- 
rany), Kutasi — Olah, Tatar 
(min. 73 Nagy). Poczik — Gyi- 
mesi, Tzso, Fekete.

LA CABINE, IN MINUTELE DE DUPĂ MECI

AZĂ
452 lei.
483 lei.
a 40 lei. 
tă 100% a 
1 excursie 
ulgaria — 
a și dife- 
B variante
Variante a

9 lei.
a 60 Iei.

Or Ia tra- 
o din 17 
fii care au 
p au obți-

- - - - - - - - - - - - - - - 1 
nut cîștiguri ta excursii, stat ru
gați să anexeze, la biletele depuse I 
spre omologare, opțiunea pentru I 
excursie sau contravaloarea aces- I 
tela în bani.

AȚI JUCAT LA LOTO î
Reamintim iubitorilor de Loto I 

Câ ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI 
pentru procurarea bileteice la I 
tragerea obișnuită de mi ine, 20 I 
aprilie 1979. Numărul mare șl ■ 
valoarea ridicată a câștigurilor în 
AUTOTURISME șl BANI, prezen- I 
te cu regularitate la fiecare tra- I 
gere, constituie cea mal bună I 
invitație la tragerea de mltoe. *

MAI MULTE BILETE JUCATE . 
— MAI MULTE ȘANSE DE A VA I 
NUMĂRA PRINTRE MARII I 
CIȘTIGĂTORI LA LOTO !

Citeva impresii culese, in 
primele momente după înche
ierea meciului, la cahine Mai 
întîi, cele din tabăra olimpi
cilor noștri. Antrenorul FLO
RIN HALAGIAN : ^Sint bucu
ros pentru victorie ți pentru 
perioadele de joc bun ale e- 
chipei olimpice. Toți jucătorii 
au luptat exemplar. Pentru noi 
însă, din momentul fluierului 
final al meciului-tur a ți înce
pui jocul-retur. Ne așteaptă o 
întrecere grea, trebuie tă țtim 
să fructificăm avantajul luat. 
Dorini cu toată convingerea 
aceasta".

ȘTEFĂNESCU este de păre
re că : „Se putea realiza o di
ferență ți mai mare. Păcat de 
ratări. Acum, toată atenția 
pentru jocul de la 30 mai". 
Iată-1 și pe IOVĂNESCU, au
torul primului gol: „In a doua 
parte a reprizei intii am evo
luat, cred, bine'. Am fost foarte 
aproape si terminăm prima re
priză în avantaj eu două go
luri. Portarul Katzirz a avut 
trei intervenții excepționale, 
solvind echipa sa de goluri ca 
ți înscrise". Să nu-1 uităm pe 
portarul SPERIATU, autorul 
cîtorva intervenții precise : 
-Am acut emoții la debutul 
meu intr-o selecționată. Apără
torii m-au ajutat foarte mult 
ți, astfel, am terminat meciul 
fără să primesc gol. Pentru 
mine, jocul-retur va fi o nouă 
încercare pe care sper să o 
trec cu bine. Voi munci ți mai 
stăruitor spre a deflne o for
mă bună". I-am solicitat păre
rea și altui debutant, M. RĂ- 
DUCANU : „Sini fericit ci am 
intrat in joc. Și dacă am ți 
ajutai la victorie, stnt ți mai 
incinta!. Sper ca echipa olim
pică, unde am găsit o excelen
tă atmosferă, unde mă simt 
bine, să completeze performan
ța de la Pitești in jocul-retur". 
IVAN, „decanul de virstă- al 
selecționatei, o pildâ de ambi
ție sportivă, ne spune că a 
trăit una dintre cele mai mari 
satisfacții sportive. „După ani 
ți ani, iată, am intrat intr-o 
selecționată. Sint fericit că am 
izbutit această performanți la 
care nu mai speram—". Toate 
gindurile, toate mărturisirile a- 
rătau grija pentru manșa a 
doua, afișau o bucurie reținută, 
ața cum este normal.

Antrenorul selecționatei olim
pice a Ungariei, LAKAT KA-

ROLY, a făcut următoarele a- 
precieri : „A fast un meci vioi, 
interesant. Echipa noastră a 
cedat spre sfirțitul primei re
prize, cind a ți primit primul 
gol. Cred că atacanții n-au in
sistat suficient la mingile avu
te. Vom lupta pentru recupera
rea handicapului. Avem șanse 
de a realiza aceasta".

Obiectivul internațional nr. 2 al fotbalului nostru, ca
lificarea pentru turneul final olimpic de la Moscova, a 
făcut ieri, la Pitești, primul pas. In întrecerea elimina
torie cu olimpicii unguri, avem acum un avans de două 
goluri, după un joc și un rezultat care satisfac mai mult 
decît egalul obținut de prima reprezentativă în campio
natul european, cu echipa Spaniei. Prin urmare, ceea ce 
a fost evident încă de la pregătirea din primele luni 
ale anului a rămas valabil pînă acum. Olimpicii, pe 
scheletul echipei F.C. Argeș, au jucat cu mult elan, cu 
nerv și dăruire, de cele mai multe ori primii la minge, 
cu unele realizări apreciabile, cu construcția unor faze 
de gol bine țesute din care cu rezultat două, goluri și 
au fost ratate altele. Poate că pe un teren uscat, fără 
alunecuș provocat de ploaie, jocul in atac al olimpicilor 
noștri ar fi putut aduce încă un gol. De ce insistăm 
asupra unui plus de goluri ? Pentru că aceste jocuri 
preliminare bilaterale se rezolvă prin adiționare de go
luri, fără ca golurile înscrise in deplasare să aducă ceva 
în plus, ca in cazul cupelor europene intercluburi. Deci, 
in eventualitatea nedorită a unui scor general de 2—2, 
după meciul retur ce se va desfășura cu olimpicii unguri, 
la 30 mai a.c., se va juca o a treia partidă, pe teren 
neutru, cu prelungiri in caz de o nouă egalitate și apoi 
cu departajare prin lovituri de la 11 m. Este deci vorba 
de o cursă după golțiri care a început ieri și ar putea 
dura, eventual, chiar două luni. Firește noi, ca și toți iubi
torii fotbalului nostru, dorim ca acest 2—0 de la Pitești 
să fie de beton in deplasare 1

In jocul de ieri, echipa noastră ar 
mai mult de două goluri, îndeosebi 
apărarea oaspeților, hărțuită, se clătina. Antrenorii echi
pelor naționale au renunțat însă la atacul cu patru înain
tași, deci cu două vîrfuri de atac, care pe teren propriu 
poate da foarte bune rezultate. Am văzut la Pitești, ca 
și la Craiova, cum apărările adverse rezolvă de cele mai 
multe ori cu ușurință atacurile reprezentativelor noastre 
care prezintă numai trei înaintași. Aceasta nu este nici 
măcar o problemă de specialitate, ci una de logică, res
pinsă din păcate de antrenorii noștri federali. Nici măcar 
în ultima parte a meciului nu au încercat al doilea 
vîrf de atac. Cămătaru a fost introdus în min. 88 pentru 
—istoria fotbalului. Dar acum această chestiune este mai 
puțin importantă. Hotărîtoare pentru jocul retur cu 
echipa olimpică a Ungariei va fi temeinicia pregătirilor, 
învățarea unei lecții care să fie bine aplicată ți din care, 
în final, să rezulte un gol în plus pentru olimpicii noștri, 
deci calificare pentru a doua treaptă preliminară elimi
natorie.

fi putut aspira la 
după pauză, cînd

- Aurel NEAGU

V

ȘTIRI... ȘTIRI...
• ASTĂZI, UN INTERESANT 

CUPLAJ PE STADIONUL PRO
GRESUL. Iubitorii fotbalului din 
Capitală vor putea urmări astăzi, 
pe stadionul Progresul (str. dr. 
Staicovici), un interesant cuplaj. 
De la ora 15,15 se vor tofiini e- 
chipele de old-boys ale cluburi
lor Progresul-Vulcan și Dinamo, 
Iar ln continuare, de la ora 
16.33, este programată partida a- 
mlcală dintre primele echipe ale 
celor oouă cluburi bucureștene.

e MECIUL RAPID — DINAMO 
SLATINA, programat duminică 
In Capitală, va avea loc pe Sta
dionul Republicii, la ora 11. In 
deschidere, de la ora 9,30, se va 
disputa o interesantă partidă ca-

ȘTIRI...
re va opune pe' foștii jucători aî 
echipelor Rapid și Sportul stu
dențesc. Biletele pentru acest 
cuplaj se pun în vinzare de as
tăzi, la casele obișnuite.

O AZI se dispută etapa inter* 
mediară (a XXTV-a) în seria a 
V-a. .bucureșteană", a Diviziei 
C, In Capitală au loc următoa
rele meciuri (ora de începere 
fiind' 16,30) : Luceafărul II — 
Vîscoza, Mecanică fină — Sirena. 
Unirea Tricolor — Automeeanica, 
Abatorul — Flacăra roșie, Tehno- 
metal — Celuloza Călărași și E- 
lectronica — Automatica. Tot azi 
se joacă la Sibiu partida restan
tă dintre formațiile siblene Cent 
strucții și l.P.A.

DEFICIENȚELE DE ORDIN ORGANIZATORIC
AU FRINT ZBORUL ECHIPEI UEFA '79
Săptămîna trecută, la Zaporo

jie, selecționatele de juniori ale 
Uniunii Sovietice și României au 
terminat la egalitate : 1—1. A 
fost ultimul joc din cadrul gru
pei a 12-a preliminară a Tur
neului U.E.F.A. Prilej, deci, de 
• trage Urne șl a ADUNA. Iar 
la cea dinții adunare rezultă... 
clasamentul. Adică : L Ungaria 
5 p ; 2. UJl.S.S. 4 p ; S. Româ
nia 3 p. Așadar, ultimul loc to- 
tr-o grupă, e adevărat, foarte 
grea.

Odată cu partida disputată la 
Zaporojie și-a Încheiat activita
tea echipa UF.FA. "79. O echi
pă ln care s-a investit foarte 
mult și care nu a DAT decît ju
mătate din ceea ee PUTEA EA O- 
FERI. Și era de presupus că 
Dorei Zamfir șl Geolgău, Turcu 
și Pop, Nlțu și lovan, Ivana șl 
Suciu, Pavel și Hie vor face tot 
posibilul pentru a oferi celor ce 
îndrăgesc fotbalul O CALIFICA
RE. Numai că ei n-au obținut-o, 
ratind-o practic chiar de la pri
mul pas făcut, ia Brașov, pe sta
dionul Tractorul, acolo unde au 
pierdut cu 3—0 partida eu Unga
ria. A fost un eșec-șoc, neaștep
tat. extrem de supărășoc și rar 
întâlnit In preliminarule UF..F A, 
latre echipe de valori apropia
te. Subliniam in analiza acelui 
meci ci pe teren s-a prezentat 
un „11“ format Gin... două echi
pe : pe de o parte cei de la 
Luceafărul, iar pe de altă parte 
jucătorii de la cluburi, convocati 
la lotul reprezentativ. .Ruptura* 
dintre cele două miniechipe s-a 
accentuat șl mai mult după ce 
oaspeții au deschis scorul. Ce a 
urma: T In partida retur cu Un
garia G—2). antrenorii au afir
mat că selecționata a jucat bine 
și că. dacă nu se primea al doi
lea gol dintr-un penalty 
cadou gazdelor, altul ar 
rezultatul. Nu știm, e 
presupunere. Ceea ce 
exactitate este că echipa 
zat la Bacău o repriză (a doua) 
de excepție, ln primul meci cu 
selecționata U.R.S.S. (3—1). Aco-

acordat 
fi fost 

doar o 
știm cu 
a reali-

Io au jucat, de fapt, foarte bine 
T. Nieolae, Costescu, Mărginean, 
descoperiți după usturătorul 
eșec de la Brașov. Ia sfirșit, la 
Zaporojie, echipa â avut o evo
luție apreciabilă. Afirmația apar
ține toc antrenorului Robert Cos- 
■3OC.

Poate că ar îi fost mai bine 
ea In aceste preliminarii să fi 
țucat mal puțin... apreciabil, In 
schimb să fi dștigat. Să fi câști
gat o calificare după care tînjim 
de jdnei ani ! Pentru că, orice 
s-ar spune, cert rămâne doar 
faptul că — chiar dacă a obți- 
ziRjt două rezultate notabile în 
fața juniorilor sovietici — ECHI
PA NU SI-A ÎNDEPLINIT O- 
BIECTIVUL PROPUS : CALIFI
CAREA. Și nu și l-a Îndeplinit 
deoarece a pornit la drum — pe... 
varianta Luceafărul — cu stîngul, 
poticnindu-se la primul obstacol 
tntflr.it. Cauzele se cunosc, au 
mai fost subliniate și cu alte 
prilejuri. Le reamintim pentru a 
mi fi UITATE de factorii, direct 
sau indirect. răspunzăteri de 
soarta fotbalului nostru.

Echipa UX.FA. *79 s-a „născut- 
in vara anului trecut, în tabăra 
de la Bistrița-Năsăud. Fără... cap. 
Adică ----- ... -
Postul 
Eugen 
noavâ. __ 
a preluat-o Marcel Pigulea, după 
care a trecut în mîinile lui Titus 
Ozon. Schimbări în lanț tocmai 
in perioada când echipa trebuia 
lă-și formeze nucleul, cînd avea 
nevoie de o idee, pe care să în
ceapă s-o învețe pentru a se pu
tea exprima îrutr-un anumit fel 
In teren. A doua mare greșeală 
săvârșită tot în acel timp de în
ceput de drum a fost scindarea 
valorilor existente : unâi jucători 
au venit la Luceafărul (și au 
devenit „interniștii"), alții nu 
(„externiștii"), permițîndu-li-șe să 
rămână la cluburile lor, să ducă 
altă viață și să vină la lot nu
mai cu ocazia unor Întâlniri in
ternaționale. Aceste greșeli s-au 
resimțit acut — repetăm — mai

fără antrenor principal ! 
a fost girat o vreme de 
Mladin, apoi de M. Cior- 
După un timp, cirma ei

alea în toamna trecută, atunci 
cînd 6-a și pierdut calificarea.

Sigur că, prin apariția clubu
lui Luceafărul, situația echipei 
reprezentative de juniori a fost 
diferită față de anii precedență 
problema a’rind alte date. învă
țămintele desprinse din noua ra
tare, bine însușite și aplicate^ 
pot duce, însă, la întreruperea 
unei „serii negre- de cinci neca- 
lificări consecutive. Punctăm 
cât că’a dintre ele în încheierea 
acestei analize, efectuate la ora 
despărțirii de juniorat a promo
ției lui Dorei Zamfir, Geolgău. 
lovan, Pop, Turcu...

1. Deficiențe de ordin organi
zatoric (le-am enumerat mai sus) 
au frânt, din start, zborul 
U.E.F.A. ’79...

2. in a doua jumătate 
liminariilor, echipa a 
strat că poate mai mult 
realizat, că ea era capabilă 
nă calificarea chiar în fața unor 
adversari deosebit de puternici. 
Nu este la îndemâna oricui să 
stopeze din cursă o echipă ca 
aceea a Uniunii Sovietice ! Junio
rii noștri au făcut-o, dar au fă
cut-o cînd ei nu mai aveau nici 
o șansă...

3. Refuzăm să credem — cum 
se afirma deseori — că fotbalul 
nostru nu mai are rezerve de ta
lente. Are. Costescu, T. Nicolae, 
Mărginean, descoperiți din mers 
de selecționata U.E.F.A. ’79, vin 
să confirme că aceste rezerve 
există. Dar pentru a fi scoase la 
lumină ele trebuie să fie pros
pectate de „sondori44 autorizați, 
de oameni (ANTRENORI) cu pa
siune și ochi format în desco
perirea veritabilelor talente. $1 
care să muncească mult mai 
mult decît oricare antrenor de 
la „A- sau „B“. Este condiția 
sine qua non în activitatea cu 
juniorii și, bineînțeles, și eu... 
selecționatele de juniori chemate 
să reprezinte țara în competiții 
de amploare.

Laurențiu DUMITRESCU

echipei

a pre- 
demon- 
decit a 
să obți-

tntflr.it


VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
ELENA CEAUȘESCU

In unele țări din africa
Plecarea din ZAMBIA

(Urmare din vag. 1)

La scara avionului, președin
ții Nicolae Ceaușeseu și Ken
neth David Kaunda își string 
■nîinile îndelung, cu deosebită 
cordialitate, se îmbrățișează en 
căldură. Tovarășa Elena 
Ceaușeseu și doamna Betty 
Kaunda se despart cu aceeași 
caldă prietenie.

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
mulțumește gazdelor pentru pri
mirea deosebit de călduroasă ce 
i-a fost rezervată, pentru ospi
talitatea poporului zambian.

Sosirea in
(Urmare din vag. 1)

filor oaspeți vin tovarășul 
Samora Moises Machel, tova
rășa Graca Machel. Tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășul 
Scunora Moises Machel iși 
string mîinile cu căldură, se 
îmbrățișează. Cu aceeași căldu
ră și cordialitate se salută to
varășa Elena Ceaușeseu cu to
varășa Graca Machel.

Cei doi conducători de partid 
ți de stat se îndreaptă spre 
podiumul de onoare. Intr-o at
mosferă solemnă, întreaga asis
tentă ascultă imnurile de stat 
ale României și Mozambicului. 
O baterie de artilerie, aflată in 
apropiere, marchează solemni
tatea momentului prin 21 de 
salve.

Un grup de pionieri mozam- 
liicani se desprind din mulți
me și oferă înalților oaspeți 
frumoase ghirlande de flori și 
cravate de pionier. Gestul atît 
de sincer al acestor copii ce 
trăiese acum fericiți într-o ța
ră liberă este marcat de mul
țime prin ovații și aplauze În
delungate. Dirijați de președin
tele Machel, ei cîntă im cîn- 
tec ale cărui cuvinte spun 
„Bun venit tovarășe președinte 
Ceaușeseu !“

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu, to
varășul Samora Moises Machel 
și tovarășa Graca Machel se 
îndreaptă apoi spre miile de 
cetățeni care alcătuiesc un u- 
riaș careu cu deschiderea spre 
pista de aterizare. Intr-o clipă, 
aeroportul capătă temperatura 
unui adevărat vulcan. O mare 
de siegulețe cu culorile Româ
niei și Mozambicului sint flu
turate in ritmul unor ovații 
care, in esență, reprezintă un 
„Bine ați venit, tovarășe pre
ședinte Ceaușeseu**, însoțit de

La rindul său, președintele 
Kenneth David Kaunda iși ex
primă satisfacția pentru rezul
tatele deosebite ale noii vizite 
in Zambia a solilor poporului 
român și urează tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu șl tovarășei 
Elena Ceaușeseu deplin succes 
in continuarea vizitei lor de 
prietenie pe meleaguri africane.

La ora 9,00, ora locală, aero
nava prezidențială decolează, 
indrepiindu-se spre Maputo, ca
pitala Republicii Populare Mo
zambic, a cincea etapă a itine
rarului african al solilor po
porului român.

MOZAMBIC
„Trăiască România „Trăias
că Mozambicul !“

Părăsind aeroportul, preșe
dintele Nicolae Ceaușeseu, to
varășa Elena Ceaușeseu, îm
preună cu președintele Samora 
Moises Machel și cu tovarășa 
Graca Machel, iau Ioc în ma
șină, indreptindu-se spre reșe
dința oficială pusă la dispozi
ția înalților oaspeți pe timpul 
vizitei in Mozambic.

Pe un traseu lung de aproa
pe 15 km, străzile ce duo spre 
reședință au devenit neîncăpă
toare pentru miile și miile de 
locuitori veniți să asiste la 
marea sărbătoare a primirii 
solilor poporului român. Mul
țimea agită stcgulețe tricolore, 
cintă și dansează, dînd astfel 
glas sentimentelor de bucurie, 
de stimă și respect față de 
conducătorul României socia
liste, convingerii că noul dia
log româno-mozambican Ia ni
vel Înalt, primul pe* pămintul 
Mozambicului liber, începe sub 
semnul stimei, prieteniei, înțe
legerii și colaborării.

La sosirea la reședință, to
varășul Samora Moises Machel 
și soția sa, Graca Machel, au 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu șl tovarășa Elena 
Ceaușeseu în salonul de onoa
re, adresîndu-le încă o dată u- 
rarea de bun sosit in tinăra 
Republică Populară Mozambic.

★
Miercuri după-amiază au în

ceput convorbirile oficiale din
tre tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Samora Moises 
Machel, președintele FRELIMO, 
președinte al Republicii Popu
lare Mozambic.

Convorbirile se desfășoară In- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere reciprocă.

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
• ÎN COMPETIȚIA DE HAND

BAL „Cupa Țărilor Latine**, re
zervată echipelor de tineret, care 
se desfășoară în orașele italiene

TELEX
AUTO a „Raliul Safari- (cd. 

27), probă con tind pentru cam
pionatul mondial al raliarilor, a 
revenit echipajului S. Mehta—M. 
Doughty (Kenia), pe o mașină 
^Datsun*.

NATAȚIE • în concursul de 
la Montreal: K. Steinbach (R.F.G.) 
— 51,97 -la 100 m liber ; Nancy 
Garapick (Canada) — 2:20,29 la 
200 m spate (f).

POLO • Competiția inter
națională de la St. Etienne a fost 
cîștigată de selecționata Franței 
(6 p), urmată de echipele An
gliei (4 p). Belgiei (2 p) și R.A. 
Egipt (0 p). Rezultate din ultima 
zi a turneului : Franța — Anglia 
7—4, Belgia — R.A. Egipt 7—6.

FOTBAL • Selecționata Alge
riei — Lens 1—0, in finala tur
neului internațional de juniori de 
la Roubaix. Pe locul III, echipa 
olandeză P.S.V. Eindhoven © La 
Piotrkow Trybunalskl (Polonia), 
în meci pentru C.E. de tineret : 
Polonia — R.D. Germană 1—1 
(1—1). • La Leipzig, în campio
natul european (grupa a 4-a), 
R. D. Germană a învins Polo
nia cu 2—1 (0—1) A ieri, la Bur- 
'gas, în preliminariile turneului 
olimpic. Bulgaria a întrecut Ce
hoslovacia cu 1—0 (0—0).

Rimini și Forli, reprezentativa 
țării noastre a terminat victo
rioasă în medul cu Belgia : 
34—10. în alte două partide : 
Franța — Brazilia 18—11 și italia 
— Portugalia 20—16.

e ÎN ZIUA A DOUA a com
petiției feminine de baschet care 
se desfășoară la Szekesfehervar 
(U ngaria), selecționata României 
a întrecut formația Bulgariei cu 
89—84 (43—40). Alte rezultate : 
■Ungaria — R.D. Germană 123—55 
(60—29), Italia — Cuba 63—60 
(26—24), R.S.S. Lituaniană — Fran
ța 84—79 (48—32).

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

MOSCOVA, 18 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit întrecerile din grupe
le preliminare ale campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa A). Clasate pe primele 
două locuri în grupe, echipele 
U.R.S.S., Suediei, Cehoslovaciei 
și Canadei s-au calificat pentru 
turneul final (locurile 1—4), ce 
va desemna pe cîștigătoarsa cam
pionatului. în turneul pentru 
locurile 5—8 vor evolua formații
le R. F. Germania, Poloniei, 
S.U.A. si Finlandei.

în ultimul meci din prelimina
rii, selecționata U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 9—3 (3—0. 3—1, 3—2) 
formația Suediei.

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
De astăzi, pină duminică

ÎNTRECERILE CONTINENTALE LA „LIBERE"
După ce timp de patru zile am urmărit între

cerile celor mai valoroși luptători de greco-ro- 
mane, începînd de azi și pină duminică vom 
avea prilejul să asistăm la campionatele euro
pene ale specialiștilor celuilalt stil — libere, la 
care sint înscriși peste 120 de concurențL Prin
tre favoriți se numără sportivii din U.R.S.SU 
Bulgaria, R. D. Germană, Turcia, dar, desigur, 
și la aceste dispute se pot produce surprize, 
toate echipele încercînd să verifice potențialul 
unor tineri cu perspective de selecție în lotu
rile olimpice.

Formația noastră, care, reamintim, la C.E. din 
1978 a obținut cinci medalii (trei de argint și

două de bronz), este hotârită să realizeze o com
portare cit mai bună la actuala ediție. Așadar, 
de astăzi, Aurelian Rențea (48 kg), Aurel Neaga 
(57 kg), Lajos Sandor (68 kg), Tiberiu Seregely 
(82 kg) și Vasile Pușcașu (100 kg) și, în conti
nuare, mîine, Dumitru Ignat (52 kg), Gigei Au- 
ghel (62 kg), Emilian Cristian (74 kg), Sislică 
Morcov (90 kg) și Andrei Ianko (+100 kg), spor
tivii români vor intra în întrecerea pentru sta
bilirea ierarhiei continentale la cele zecș cate
gorii. Față de formația anunțată inițial a inter
venit o singură schimbare, determinată de acci
dentarea lui Petra Brindușan, care a fost în
locuit de Aurel Neagu.

ECHIPA ROMÂNIEI, PE PRIMUL LOC IN CLASAMENTELE PE NAȚIUNI

NICU ginga roman codreanu petre dicu
(Urmare din vag. 1)

pe cit de ambițioasă, pe atît de 
puternică din partea adversa
rului său, pe care, dealtfel, U 
învinsese în repetate rîndurl. 
Neatent în primele secunde ale
întîlnirli, Gingă s-a văzut con
dus cu 3—0, în urma unui tur

cem tn revistă *1 programul de 
dimineață, care a cuprins multe 
medici hotărîtoare pentru clasa
mentele celor 5 categorii rămase 
in concurs. Primul dintre luptă
torii români care a încercat să-și 
câștige un loc in finala de trei 
a fost Gheorghe Ciobotaru (74
kg). 13 l-a avut ea adversar, hi 
turul V, pe polonezul Andrej

CLASAMENTELE PE NA JIU NI

1. ROMÂNIA 41 p
X U.R.S.S. 40 p.
3. Bulgaria 29,5 p
4. Ungaria 27 p
5. Polonia 23 p
6. Suedia 11 p

1 ROMÂNIA
2. U.R.S.S.

3—4. Bulgaria 
Ungaria

5—6. Suedia
Grecia

7. Polonia
8. R. F. Germania

9—10. Cehoslovacia
Turcxi

PUNCTE
7—8. R. F. Germania și Tur
cia 9 p. 9—10. Grecia și
Cehoslovacia 6 p, 11. Iugo
slavia 3,5 p, 12. R. D. Ger
mană 3 p, 13. Finlanda 2 p

MEDALII
Aur Argint Bronz Total

3 2 2 7
3 1 2 6
1 2 1 4
1 2 1 4
1 0 0 1
1 0 0 1
0 2 2 4
0 1 0 1
0 * 0 A 1
0 • 1 1

de cap, handicap pe care l-a 
anulat, cu prețul unor efor
turi deosebite, reușind chiar să 
preia conducerea (4—3) și să o 
mențină pină aproape de final 
(6—5). Atunci cînd ne pregă
team să aplaudăm un bineme
ritat succes, Racz a mai rea
lizat o fixare, egalînd scorul 
(6—6), situație în care victoria 
a revenit acestuia, deoarece a- 
vea un punct în plus realizat 
din acțiuni tehnice.

După ce finala categoriei 74 
kg a fost cîștigată de Ferencz 
Kocsis (Ungaria), Gheorghe 
Ciobotaru ocupînd locul 5, a 
urmat meciul Petre Dicu — 
Norbert Noting (Ungaria), de
cisiv pentru ocuparea locului 2 
la categoria 90 kg, la care a 
devenit din nou campion sue
dezul Frank Anderson. Petre

Franas, un sportiv tânăr, dar 
foarte bine dotat pentru această 
disciplină. Dus la parter cu un 
tur de cap. tn primul minut. 
Ciobotaru a făcut mari eforturi 
aă echilibreze situația, dar n-a 

fund învina la puncte cu 
4—L Astfel, el a pierdut șansa 
de a mai participa ia reuniunea fÎT+AlA.

Următorul reprezentant al țării 
noastre care a urcat pe salteaua 
de concurs a fost Nlcu Gingă (S3 
kg), întUnindix-1 pe A. Jelinek 
(Cehoslovacia). Surprins de o ac

țiune tehnică a adversarului. 
Gingă a fost condus cu 0—1 în 
primele secunde. Dar, imediat, 
cu o rupere în față, el și-a tre
cu partenerul de întrecere prin 
„pod“, luînd conducerea la punc
te (2—1). în continuare, a domi
nat lupta, obligîndu-1 pe Jelinek 
să se apere exagerat, motiv pen
tru care acesta a primit două 
avertismente. Partida a avut a- 
celași aspect pînă în mim. 7,16, 
când arbitrii au dictat descalifi
carea sportivului cehoslovac pen
tru luptă pasivă.

O mare surpriză a campiona
telor de la București a furnâzat-o. 
ieri dimineață, luptătorul grec 
Stylianos Migiakis. După ce marți 
îl învinsese pe_ fostul campion 
mondial Knzimierez Liplen, de 
data aceasta ei a reușit perfor
manța unei victorii prin desca
lificare asupra lui Istvan Toth 
(Ungaria), devenind astfel cam
pion continental.

Mult mai bine decît în meciu
rile anterioare a evoluat Ro
man Codreanu (4-100 kg), în dis
puta, pentru medalia de argint, 
cu turcul Kenan Ege. Cu o fixa
re în ultimul minut ai primei 
reprize, Codreanu l-a dus, apoi, 
în „pod“ pe Ege șt, în momentul 
când arbitrii se pregăteau să dic
teze „tușul", gongul a intervenit 
salvator. în repriza secundă, el 
a efectuat un „supleu* demn de 
invidiat și de către luptătorii de 
la cele mai mid categorii, mă- 
rindu-și astfel avantajul (10—0). 
Victorie categorică a lui Codrea- 
nu (12—2).

Spre regretul nostru, Petre 
Dicu (90 kg) n-a putut să-1 în
treacă pe valorosul luptător sue
dez Frank Anderson, superior 
din punct de vedere tehnic. Deși 
a luptat cu multă ambiție. Petre 
Dicu a fost declarat învins prin 
descalificare (min. 7,32). Locul 
sportivului român în clasamentul 
final răminea să fie hotărît de 
meciul său cu Norbert Notiny.

PROORAMUL DE Ml
PALATUL SPOITURI

LOR ȘI CULTURII
• Ora 10 : primele toruri 

tn campionatele europene 
de lupte libere, la catego
riile 48 kg, 57 kg, 88 kg, 
S3 kg, 100 kg.

• Ora 17,30 : continuă
Întrecerile la aceleași cate
gorii.

Dicu s-a prezentat mai lipsit 
de vigoare decît în partidele 
precedente, fiind înyins la 
puncte de un tînăr luptător al 
cărui nume credem că-1 vom 
reîntîlni pe lista medaliaților la 
marile competiții.

La categoria grea, Alexandr 
Tomov (Bulgaria), într-o formă 
sportivă superioară față de e- 
diția trecută a C.E., a reușit 
să-și ia revanșa în fața lui 
Roman Codreanu. In. final, 
Codreanu a pierdut la puncte 
(2—4), rămînînd însă — perfor
manță meritorie — în posesia 
medaliei de argint.

★
După cronica ultimelor finale 

de lupte greco-romane, să tre

F IER
SZ'2 Tund S: R. Morsisian (U.R.S.S.) b. diferență puncte K.

A Jelinek 
finale x L.
(U.R.S.S4

Borisov (Bulgaria), N. Gingă (România) b. .descalificare 
(Cehoslovacia),. L Racz (Ungaria) n-a avut adversar ;

Racz (Ungaria) b.p. N. Gingă (România), R. Mersisten 
b.d. L Racz (Ungaria).

CLASAMENTUL FINAL
1. Robert Mersisian (U.R.S.S.), campion european, 2. N. Gingă (Ro

mânia), 3. L Racz (Ungaria), 4. K. Borisov (Bulgaria), 5. A. Jelinek 
(Cehoslovacia), 6. H. Diefenthal (R.F.G.).

AO Turul St B. Kramarenko (U.R.S.S.) descalificat împreună 
cu K. Liplen (Polonia), S. Migiakis (Grecia) b.d. I. Toth 

(Ungaria) ; finală : pentru locurile 2—3 : I. Toth (Ungaria) bX K. Li
pi en (Potente) ; tecul 1 fusese stabifit in tururile 4 șU 5.

CLASAMENTUL FINAL
1. Stylianos Migiakis (Grecia), campion european, 2. I. Toth (Unga

ria), 3. K. Liplen (Polonia), 4. B. Kramarenko (U.R.S.S.), 5. L 
Maîmkvist (Suedia), 6. T. Passarelli (R.F.G.).

74 Turul 5: A. Franas (Polonia) b.p. Gh. Ciobotaru (România),
• * F. Kocsis (Ungaria) b.t. V. Makartice» (U.R.S.S.), N. Nedev 

(Bulgaria) b.t M. Huthate (Finlanda); turul 6: V. Makarticev 
(U.R.S.S.) b.p. A. Franas (Polonia), F. Kocsis (Ungaria) d.d. N. 
Nedev (Bulgaria) ; finala s F. Kocsis (Ungaria) b.t. A. Franas (Polo
nia).

iingă (România) 
(Ungaria) n-a

CLASAMENTUL FINAL
1. Ferenc Kocsis (Ungaria), campion european, 2. V. Makarticev <* 

(U.R.S.S.), 3. N. Nedev (Bulgaria), 4. A. Franas (Polonia), 5. Gh. «J 
Ciobotaru (România), ă. M. Huthala (Finlanda).

QA Turul 5: Fr. Andersson (Suedia) b.d. P. Paulidis (R.F.G.), <[
N. Notiny (Ungaria) b.p. I. Petrov (Bulgaria) P. Dicu % 

(România) n-a avut adversar; finale: Fr. Andersson (Sisdia) b.d. ]i 
P. Dicu (România), N. Notiny (Ungaria) b.d.p. P. Dicu (România). J 

CLASAMENTUL FINAL ]!
1. Frank Andersson (Suedia), campion european, 2. N. Notiny (Un- 

garia), X P. Dicu (România), 4. I. Petrov (Bulgaria), 5. P. Paulidis 
(R.F.G.), 6. A. Minosian (U.R.S.S.). !■

+ 1AA Tural 4: R. Codreanu (România) b.d.p. E. Kenan (Turcia) ; 
XyV finale : AL Tomov (Bulgaria) b.t. E. Kenan (Turcia), Al. To- ?

mov (Bulgaria) b.p. R. Codreanu (România).
CLASAMENTUL FINAL

1. Aleksandr Tomov (Bulgaria), campion european, 2. R. Codreanu 
(România), 3. E. Kenan (Turcia), 4. AL Kokinski (U.R.S.S.), 5. I. Pro- 
slav (Jugoslavia). 6. J. Rovniay (Ungaria).
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