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Locuitorii orașului Maputo l-au salutat 
cu entuziasm, cu manifestații de prietenie. Campionatele europene

pe conducătorul partidului și statului nostru
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, miercuri, 18 aprilie, 
tovarășul Samora Moises Ma
chel, președintele FRELIMO, 
președintele Republicii Popu
lare Mozambie, și tovarășa 
Grața Machel au oferit un di
neu oficial.

Președintele Samora Moises 
Machel și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, 
care au fost salutate in repe
tate rinduri cu aplauze, fiind 
urmărite cu deosebit interes.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu- au 
depus, joi dimineață, o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Mozambicani.

In piața Eroilor Mozambicani 
se aflau mii de locuitori ai 
orașului Maputo, care, după în
cheierea ceremoniei, l-au salu
tat cu entuziasm, cu manifes
tații de prietenie pe conducă
torul partidului și statului nos
tru. Străbătînd marea piață, 
tovarășul . Nicolae Ceaușescu 
răspunde îndelung urărilor și 
ovațiilor cetățenilor. în tot acest 
timp se aclamă : Trăiască 
Nicolae Ceaușescu, trăiască 
președintele poporului român, 
trăiască Partidul Comunist Ro
mân, trăiască secretarul său 
general, trăiască România, 
trăiască colaborarea dintre po
porul român și poporul mo- 
zambican. La fiecare urare, 
miile de oameni răspund în- 
tr-un singur glas — Viva — 
trăiască.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, joi dimineața, pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
Ia Maputo.

Rind pe rînd au prezentat 
omagiul lor președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu ambasadorii și însăr
cinați! cu afaceri, precum și 
reprezentanții organizațiilor in
ternaționale, împreună cu soții
le lor, acreditați la Maputo.

în discuțiile purtate cu pre
ședintele României, șefii misiu
nilor diplomatice au exprimat, 
în numele conducătorilor de 
state pe care îi reprezintă, înal
ta considerație și apreciere 
pentru politica activă de colabo
rare și înțelegere între națiuni 
promovată de România socialistă.

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate eminentă a vieții 
politice internaționale. El au 
evocat bunele raporturi existen
te între România și țările pe 
care le reprezintă, subliniind 
că un rol de cea mai mare 
importanță în dezvoltarea lor 
continuă îl are șeful statului 
român.

Joi, au continuat, la Maputo, 
convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Samora Moises 
Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare Mozambie.

Cei doi președinți și-au ex
primat, în încheiere, deplina 
lor satisfacție pentru rezulta
tele deosebit de rodnice ale vi
zitei și convorbirilor purtate, 
care deschid noi și ample pers
pective colaborării bilaterale 
și pe plan internațional din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul FRELIMO, dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozam- 
bic, spre binele ambelor po
poare, al progresului și păcii 
în întreaga lume.

în încheierea convorbirilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat tovarășului Samora 
Moises Machel invitația de a 
vizita România in fruntea 
nel delegații de partid și de 
stat mozambicane.

Invitația a fost primită 
deosebită satisfacție.

Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită la „Muzeul Revoluției” 
din Maputo.

După încheierea vizitei la 
Muzeul Revoluției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invi
tați să viziteze una dintre cele 
mai mari unități industriale 
mozambicane, rafinăria petro
lieră „Petromoc".

Joi, 19 aprilie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit, la Maputo, o delega
ție a Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe (ZANU), con
dusă de Robert Mugabe, pre
ședintele ZANU, copreședinte 
al Frontului Patriotic Zim
babwe.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere.

u-

cu

de lupte libere
de la București

• Trei sportivi români s-au

calificat, neinvinși, in turul

III : A. Rențea, A. Neagu și

V. Pușcașu • Campionul

mondial H. Buttner (R.D.G.)

eliminat din concurs I •

Astăzi, întreceri la toate

cele zece categorii

După patru zile In care pe 
saltelele de concurs as evoluat, 
la Palatul sporturilor ți cultu
rii din Capitali, cei mai buni 
luptători de greco-romane din 
Europa, ieri as inceput între
cerile continentale la stilul li
bere. Reuniunile inaugurale 
s-au caracterizai prin dinamis
mul disputelor, multe dintre 
ele încheiate cu spectaculoase 
„tuțuri“ ți eu citeva surprize, 
printre care cea mai comenta
tă a fost eliminarea din con
curs a campionului mondial al 
categoriei 100 kg, Harald BOtt- 
ner (R.D.G.).

Reprezentanții tării noastre 
la cele 5 categorii, programate 
joi, au avut comportări dife
rite. In timp ce Vasile Pușcașu 
(100 kg) ți Aurel Neagu (57 
kg) au obținut cite două victo
rii foarte prețioase, care, spe
răm, le pot netezi drumul spre 
locuri fruntațe, iar Aurelian 
Rențea (48 kg), liber in primul 
tur, va continua astăzi con
cursul fără puncte de penali
zare, ceilalți doi luptători 
români au evoluat sub nivelul 
posibilităților, suferind infrin
ger! neașteptate. Tiberiu Sere- 
gely a pierdut ambele meciuri 
susținute, fiind astfel eliminai 
din competiție. Să nădăjduim 
că in partidele viitoare, care 
vor aduce pe saltele ți pe cei
lalți 5 componenți ai echipei 
noastre de lupte libere, vom a- 
vea prilejul să urmărim com
portări pe măsura așteptărilor, 
astfel ca in fazele finale ale în
trecerilor să putem consemna 
prezența cit mai multor spor
tivi români.

Vasile Pușcașu Q fixează la parter pe campionul mondial Harald 
Buttner (R.D.G.), pe care, in final, l-a învins la puncte.

Foto : Vasile BAGEAC

După meciul de fotbal cu echipa Ungariei

EXEMPLARA PUTERE DE LUPTA,

Joi dimineață, patru dintre 
cei 5 luptători români progra
mați în prima zi a campionate
lor europene de libere, au sus
ținut partidele din turul I, cel 
de al 5-lea, Aurelian Rențea 
(48 kg) fiind liber în această 
etapă.

Debutul a fost de bun augur. 
Vicecamplonul ediției trecute a 
C.E., Aurei Neagu (57 kg), l-a 
întîlnit pe elvețianul Bruno 
KuratU. pe care l-a dominat 
autoritar de la Începutul parti
dei, pînă In min. 2,03, cînd, cu 
un tur de cap la marginea spa
țiului de luptă, l-a dus la par
ter, fixîndu-1, în final, cu ume
rii pe saltea. în urma acestui 
„tuș”, sportivul nostru intră în 
turul următor fără nici un 
punct de penalizare.

Un med mult mai difidl a avut 
de susținut Vasile Pușcașu (100 
kg) în compania campionului 
turc Ayham Tașcln, un sportiv 
cu o bună tehnică de luptă și 
foarte decis să forțeze victoria 
încă din primul minut. Sur
prins cu două „șuruburi”, Va
sile Pușcașu a fost condus la 
puncte cu 0—3, apoi cu 1—5, 
dar, din repriza secundă, re
prezentantul nostru a dovedit 
o mai bună pregătire fizică, a 
încercat și a reușit mai multe 
fixări consecutive, reducînd din 
handicap (4—6), pentru ca in 
ultimele 3 minute ale partidei 
să preia inițiativa și să domi
ne cu autoritate, obținînd, în 
final, victoria la puncte cu un 
scor concludent fii—6). La a- 
ceeași categorie, cei prezenți au 
fost martorii unei surprize: 
noul component al echipei 
U.R.S.S„ Hla Mate, l-a depășit

la puncte pe campionul mon
dial en titre. Harald Buttner 
(R.D.G.).

La categoria 68 kg, reprezen
tantul țării noastre, Lajos Șan- 
dor, a realizat si el un succes 
categoric, care-i permite să con
tinue Întrecerea fără puncte da 
penalizare. In intîlnirea cu fin
landezul Pekka Rauhala, echi
librată la început, L. Șandor a 
demonstrat o pregătire fizică 
suP=ri««rj si. De măsură ce se
cundele se scurgeau, ei ieșita, 
tot mai multe procedee de a- 
tac, făcind ca în final rezulta
tul să-i fie favorabil la un 
scor care-1 remarcă : 21—8.

în schimb, componentul for
mației noastre la categoria 82 
kg, Tiberiu Scregcly, n-a trecut 
primul examen pe măsura aș
teptărilor. în partida cu polo
nezul Henryk Mazur, încercînd 
un procedeu de atac insuficient 
pregătit, el a fost contrat, dus 
la parter într-o poziție dificilă, 
în care a rezistat aproape două 
minute, dar fără să mai poată 
evita „tușul", consemnat în min. 
2,20. Astfel, Seregely rămîne in 
concurs cu greaua povară a ce
lor 4 puncte de penalizare, pri
mite încă din primul tur. La 
aceeași categorie, consemnăm o 
altă surpriză a reuniunii de 
dimineață, înfrîngerea la punc
te suferită de fostul campion 
mondial Adolf Seger (R.F.G.). 
El a fost învins de sovieticul 
Oleg Alekseev.

Dan GARLEȘTEANU, Mihai 
TRANCA, Costin CHIRIAC

■
(Continuare in vag. a 4-a}

ATUUL PRINCIPAL AL „OLIMPICILOR NOȘTRI
Echipa țării noastre a debutai 

în preliminariile olimpice cu o 
victorie de prestigiu. Acum, 
cînd spiritele s-au mai liniștit, 
cînd a trecut mai mult timp de 
la ultimul fluier al arbitrului 
T. Tokat, derulînd din nou „fil
mul” partidei, ne aducem amin
te de marea ocazie ratată de 
Doru Nicolae, în min. 35. Cu a- 
cel gol, căzut mai devreme, 
poate că, după pauză, „olimpi
cii” noștri ar fi ajuns la 3—0 
și atunci șansele lor de cali
ficare ar fi fost mult mai mari. 
Oricum, debutul echipei noastre 
trebuie apreciat cu calificativul 
bine. Avem in vedere, desigur, 
și valoarea demonstrată de e- 
ehipa adversă, din rindurile că
reia s-au detașat jucători exce- 

lenți, cum sint portarul Katzlrz, 
fundașul central Salamon, mij
locașii Olah și Foczik (deși 
n-ar trebui omiși nici atacanțil 
Gylmesi și Fckete). Dealtfel, cu
noscutul crainic sportiv Gyorgy 
Szepesi, care a văzut atîta fot-

Constantin ALEXE Radu II (nr. 9) ți Stan (cu fața) încearcă si construiască, din 
propriul teren, o nouă acțiune ofensivă, cu toată opoziția fun
dașului Szanto Foto : Dragoș NEAGU(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele internaționale ale României

SĂRITOARELE NOASIRE PRINTRE FRUNTAȘE
SIBIU, 13 (prin telefon). Joi di

mineață, clnd au fost executate 
j dintre cele I sărituri de la 
platformă, citeva dintre repre
zentantele țării noastre la Cam
pionatele internaționale ale Româ
niei ne-au furnizat surprize plă
cute. Ne referim în primul rînd 
la foarte ttaăra Isabela Bercaru 
(n. 1965) care, grație unor sări
turi executate cu elegantă șl 
precizie (pentru dublu salt și Ju
mătate contra trambulinei ta 
echer, salt foarte dificil, a pri
mit aplauzele publicului șl... note 
consistente din partea arbitrilor) 
a ocupat un foarte onorabil loc 
secund, taterpuntadu-se între 
Kerstin Krause (R. D. Germană) 
șl Elena Gorina (R.s.F.s. Rusă), 
considerate principale favorite. 
Dar cea mal frumoasă săritură 
a concursului a reallzat-o șl mal 
ttaâra Luiz* Nicolaescu (n. 1966): 
triplu salt șl jumătate înainte 
grupat, încheiată cu o intrare 
„torpilă”, pentru care a fost răs
plătită de unii arbitri cu rarisi
ma notă 8.

La băieți, ta cursul după-amteț 
zii de Joi au avut loc ulti
mele trei sărituri de la tram
bulină. dupâ care sportivul român 
M. Kalss a avut o remarcabili 
revenire, urctad de pe locul • 
pe locul 4, ca urmare a bunei 
execuții a unor salturi preten
țioase. Șl el, ca șl V. Nedelcu, 
s-ar fi clasat mai bine daca 
miercuri, cînd s-au desfășura* 
primele 8 sărituri nu ar fi con
curat crispat.

Clasament final trambulină 1 
m băieți : 1. U. Schbn (R.D. Ger
mană) 502,35, 2. A. Evangulov
(R.S.F.S. Rusă) 482,13, 3. A. Haj- 
nal (Ungaria) 452,22, 4. M. Kalsa 
(România) 430,98, 5. A. Stela
(R.D. Germană) 430.86, 8. V. Ne
delcu (România) 415,80, 7. R. Ra- 
dov (Bulgaria) 406.92, 8. K. Brze- 
zowskl (Polonia) 405 ... 10. D. O* 
preanu (România) 388,44, ÎL O. 
Pop (România) 379,65.

Ultimele întreceri au loc vineri, 
de la orele 1# șl 18, In bazinul 
Subarinl.

Dumitru STANCULESCU



„REPRIZELE 4 DE TIMP PRIELNIC
BINE FOLOSITE DE ȘCOLARII GALAȚENI

Capriciile acestei primăveri 
le-au simțit și tinerii din Galați. 
Doar norii plumburii au umbrit 
voioșia și dorința lor de Joacă 
tn zilele de vacanță. „Reprizele" 
de timp frumos au fost folosite 
din plin, copiii partlcipind, după 
preferințe, la diferite întreceri 
sportive sau continuind pregăti
rea pentru viitoarele competiții.

„.Cursurile școlii generale nr. 
11 (cartierul Țiglina Iii) sint frec
ventate de peste 2 300 de elevi. 
Acolo sportul se află la el acasă. 
Conducerea școlii (director Ste- 
lian Bordei) și catedra de edu
cație fizică (șef: Veronica Bră- 
nlșteanu) s-au preocupat de asi
gurarea unor condiții bune de 
practicare a sportului de către 
elevi: o sală, terenuri bituminate 
de handbal, volei, baschet, minl- 
fotbal șl mese de tenis. Con
dițiile materiale, pasiunea pro
fesorilor au făcut din această 
unitate de învățămînt o pepinie
ră pentru sportul de performan
ță din municipiu la gimnastică, 
atletism, lupte, box și scrimă.

In ziua vizitei noastre, norii 
negri șl vîntul rece îndemnau 
la activitate în sală. Deși, in ziua 
precedentă, participaseră la tur
neul zonal de gimnastică (au 
concurat elevi și eleve din Galați, 
Brăila, Tirgovlște, Călărași, com. 
Roșeți — Ialomița) care avusese 
loc la Galați șl fusese ciștigat de 
ele, Liana Bilă, Glanina Bărbuță, 
Daniela Munteanu și "'alte eleve

repetau noi elemente de dificul
tate. Profesoara Veronica Brăniș- 
teanu, atentă la felul cum lucrea
ză fiecare elevă,* explică modul 
corect de execuție. Se repetă de 
zeci, de sute de ori, cu dorința 
de a egala succesele Nadiei șl 
Teodorei ! «

...Majoritatea elevilor și eleve
lor Liceului pedagogic provin din 
mediul rural și, de aceea, zilele 
de vacanță le-au petrecut în mij
locul familiilor. Dar, pe terenu
rile bituminate ale liceului s-au

VACANȚĂ SPORTIVĂ

aflat, de dimineață pînă seara, 
zeci și zeci de tineri. „Sini lo
catarii blocurilor din preajma li
ceului — ne-a spus profesorul 
Mircea Vodă. Pentru ca toți să 
poată face sport am Inițiat între
ceri între echipele de blocuri la 
handbal, fotbal și tenis de cimp. 
Cine va cîștiga ? E greu de pre
văzut, însă sîntem mulțumiți că 
tinerii din blocuri fac mișcare, 
se relaxează după lunile de în
vățătură și Iși fortifică organis
mul*.

Aflîndu-ne la liceul pedagogic, 
să mai consemnăm o inițiativă, 
a CJT.E.F.S. și a inspectoratului 
școlar județean: cursul de perfec
ționare a educatoarelor în proble-

mele de educație fizică. Cele 70 
de educatoare din unitățile învă
țământului preșcolar din muni
cipiu și comunele învecinate au 
participat la lecții metodico-prac- 
tice, predate de profesorii de la 
catedrele Universității și Liceului 
pedagogic.

... Profesorul de biologie Radu 
Bălan are o pasiune: sportul. O 
parte a timpului său liber e de
dicată activității ea antrenor de 
orientare sportivă la Casa pionie
rilor și șoimilor patriei din Ga
lați. Săptămîna trecută s-a pre
zentat cu echipa sa la startul 
celei de a în-a ediții a Cupei 
Danubius. Traseele variate din 
pădurea Gîrboavele s-au dovedit 
fără taine pentru elevii lui care, 
la sfîrșitul întrecerii cu cei pes
te 200 de elevi din Iași, P. Neamț, 
Ploiești, Buzău șl București, au 
urcat pe primul loc în clasamen
tul general.

...însemnărilor noastre despre va
canța sportivă gălățeană le mai 
adăugăm alte acțiuni ale 
CJ’.E.F.S. Galați șl ale celorlal
te organe cu atribuții în dome
niul sportului: concursul de te
nis de cîmp dotat cu cupa ,.A 
30-a aniversare a organizației plo- 
nierilor44; o excursie la străve
chea cetate daco-romană Dloge- 
ția; în tot timpul vacanței au 
funcționat 8 cluburi în licee șl 
12 în școlile generale, în care 
i-au organizat întreceri la te
nis de masă, șah, fotbal și hand
bal. Tot cu același scop: ca ti
nerii să-și petreacă vacanța în 
chip plăcut, să se fortifice pen- 
tfu noul trimestru de învățătură.

Pompifiu V1NT1LA

Profesoara Veronica Brănișteanu ți elevele sale la tm exercițiu 
la spaliere.

ANTRENORI CARE NU MAI AR
A V

Analizînd dezvoltarea atletis
mului nostru, Biroul federa
ției de specialitate constata 
recent că nivelul slab la care 
se află acest sport, pe plan 
cantitativ dar mai ales cali
tativ, se datorește și muncii 
necorespunzătoare a unora 
dintre antrenori. Cu prilejul 
unei ședințe de analiză. Biro
ul F.R.A. Invita pe toți spe
cialiștii care-șl desfășoară ac
tivitatea pe tărîmul atletismu
lui să-și strîngă rîndurile și, 
printr-o muncă mai bună, mai 
bine organizată, disciplinată șl 
pasionată, să ajute 
terea valorii ge
nerale a 
manțelor 
noștri.

Pînă aici, 
vedem însă . _ ,___
unii antrenori această invita
ție la o muncă de mal bună 
calitate... Cu prilejul desfășu
rării finalelor campionatelor 
republicane de cros de la Si
biu, ca și anul trecut, la Cra
iova, dealtfel, F.R.A. a orga
nizat o consfătuire cu tehni
cienii din întreaga țară care 
lucrează în domeniul semifon- - 
dulul șl fondului. Pe ordinea 
de zi a consfătuirii figurau 
cîteva teme de stringentă ac
tualitate pentru atletismul 
nostru și chiar pentru cel 
mondial, la care au fost pre
zentate ------ ---------
discuții 
multora dintre participant a 
fost aceea a unei frumoase 
reușite a consfătuirii de la 
Sibiu, o reuniune Interesantă, 
la care s-a avut de tavățat, 
chiar șl de către antrenorii 
noștri cei mal experimentați.

CE INVATA L
Pentru organizarea acestei 

consfătuiri metodice, i-am 
zice de reciclare, F.R.A. a fă
cut eforturi însemnate care, 
din păcate, n-au fost în
țelese de toți invitații, mai 
precis de aceia care n-au bi
nevoit să participe la lucrări 
(unii au fost chiar progra
mați să susțină referate !) sau 
au întîrziat la reuniune. Se 
aflau înscriși, de pildă, r ? lis
ta referenților: Victoria Bă- 
descu (jud. Argeș), Mihai 
Nlstor (Dolj), Constantin Scur- 
tu (Maramureș), Mihai Tin- 
torescula creș-

atleților

totul e 
cum au

clar. Să 
înțeles

referate urmate de 
critice. Aprecierea

Inte1

(București), dar ei nici 
măcar 
nunțat 
tru ca 
măsuri 
de la 

aflat la

nu șl-au a- 
absența, pen- 
F.R.A. să la 
de înlocuire.
consfătuire. 

Sibiu (0, la
Au lipsit 
dar s-au 
cros: Hie Cioca (Alba), Horta 
Ștef (Dolj), Ștefan Mlhaly 
(Hunedoara) etc.

Aceste absențe, ca șl multe 
întârzieri denotă serioase de
ficiențe ale antrenorilor res
pectivi. Sau cred cumva to
varășii în cauză că știu totul 
șl că nu mal au ce să învețe 
de la o astfel de consfătuire 
metodică ? Noi credem că este 
vorba de indisciplină în mun
că, atitudine care trebuie 
curmată căci altfel sarcinile 
atît de numeroase și atit de 
mari care stau în fața atletis
mului nostru nu vor putea fi 
îndeplinite 
inte. Șl 
bule sâ fie 
acest lucru

nici de aici îna- 
antrenoril tre- 

primîi convinși de 
!
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ROMÂNIA PE LOCUL 3 IN TURNEUL DE POLO DE LA CL
Echipa U. R. S. S. învingătoare

CLUJ-NAPOCA, 19 (prin tele
fon). Ultima rundă a Cupei Ro
mâniei a programat jocuri deci
sive, înaintea cărora patru din 
cele cinci formații (selecționata 
secundă a României nu a contat 
în clasament, puteau ocupa locul 
întâi. în prima întâlnire Ungaria 
și iugoslavia au jucat cu multă 
ambiție șl succesul a surfs pe 
rfnd ambelor echipe. La fluierul 
final, însă, tabela de marcaj in
dica egalitate perfectă : 6—6 (1—0, 
1—3, 2—1, 2—2) și, în mod sur

Unga- 
a în- 
victo-

S, Su- 
pentru

prinzător, reprezentativa 
riei, campioană olimpică, 
cheiat turneul fără nici o 
rie. Au marcat : Horkay 
gâr, Gerendâs și Szivos 
Ungaria ; Polici 2, Belicl 2, Trl- 
funovici șl Manojlovici pentru 
Iugoslavia. Cîștigătoarea urma să 
fie desemnată de întîlnirea 
dintre selecționatele României șl 
Uniunii Sovietice.

Debutul tricolorilor a fost din 
nou neconcludent. Schervan a 
fost eliminat șl Riisman a deschis

scorul (0—1) după 90 de secunde, 
iar imediat Kabanov l-a majorat, 
speculînd o ieșire inoportună a 
lui Florin Slăvei. Jucătorii români 
nu s-au descurcat în fața „zo
nei* practicată de partener și, 
fără excepție, au ratat multe oca
zii clare. în min. 12 adversarii — 
care au profitat matematic de 
toate inexactitățile defensivei 
noastre, în care Nastaslu juca 
accidentat — conduceau eu 5—0 
(au mal înscris Barkalov de două 
ori șl Kabanov). Șutul Iul Clau- 
diu Rusu (era în mln. 13,20) l-a 
trezit la realitate pe Jucătorii 
noștri. Era însă tirzlu. Nastaslu,

Popescu 
prezenta 
scris cî 
în locul 
un gol 
încheiat 
(2—0, 1-1 
echipei i
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L 
2.
3.
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • C
S-A încheiat 

„CUPA T.C.B.- LA TENIS
Rezultatele finalelor de simplu. 

Băieți, 17—18 ani ; M. Șovar 
(C.S.S. 2 București) — D. Anto
nescu (Dinamo București) 6—3, 
1—3 ; fete 17—18 ani : Cosmina 
Popescu (Tenis-Club București) 
— Marilena Totoran (Dinamo 
București) 6—3, 6—4 ; băieți 15—16 
ani : B. Toma (C.S.S. 2 Constan
ța) — R. Constantinescu (T.C.B.) 
3—2, 6—1 ; fete 15—16 ani : Lu
minița Sălaj an (Politehnica Cluj- 
Napoca) — Cristina Cazacliu 
(Steaua) 6—L, 6—0 ; băieți, 13—14 
ani : C. Moroșan (Progresul 
București) — D. Pop (T.C.B.)
6— 2, 6— 1 ; fete 13—14 ani : Alice 
Dănilă (Dinamo București) — 
Monica Radu (Dinamo București) 
3—«, 6—3, 6—4 ; băieți 11—12 ani : 
M. Savu (T.C.B.) — s. Gorgan 
(Steaua) 6—4, 6—1 ; fete 11—12 
ani : Aurora Nicolae (Dunărea 
Galați) — Gabriela Medveș (Sănă
tatea Oradea) 0—6, 6—2, 6—3. Re
zultatele finalelor de dublu. Bă- 
leți, 17—18 ani : A. Mirza. R. Con- 
Btantinescu (T.C.B.) — I. Miroț 
(Dunărea), C. Ștefănescu (CS.S. 
lași) 6—4, 3—6. 6—3 : fete 17—13 
ani : Laura GrUnberg, Carmen 
Cazacliu (Steaua) — Cosmina Po
pescu, Mihaela Drăghici (T.C.B.)
7— 5, 6—3 ; băieți 15—13 ani ;
FL Darie, D. Caragață (T.C.B.) — 
FL Chiru, FL Voinea (Steaua) 
3—6, 6—2 : fete 15—16 ani ; Lumi
nița Sălăjan. Liliana Pop (Poli
tehnica Cluj-Napoca) — Georgeta 
Onel, Daniela Nemeș (Progresul) 
3—6, 3—3, 3—2 ; băieți 11—14 ani : 
C. Moroșan, M. Comănescu (Pro
gresul) — s. Stilu, S. Regep 
(C.S.S. 2 Constanța) 3—5, 3—4 ;
fete U—14 ani : Alice Dănilâ, Mo
nica Radu (Dinamo București) — 
Ileana Trocan, Cristina Bota 
(T.C.B.) 6—4, 2—6, 6—1. Clasament 
general : L T.C.B. 61 p, 2. Dinamo 
București 50 p, 3. Progresul 37 p.

STEAUA CIȘTIGA DERBYUL ETAPEI LA HOCHEI
Lidera clasamentului, Dinamo 

București, a Jucat „cu toate mo
toarele" o singură repriză (ulti
ma) In Întîlnirea din deschiderea 
cuplajului de ieri, din Capitală, 
cu Dunărea Galați. Scorul final, 

U—2 (2—0, 1—1, 8—1) reflectă
superioritatea gazdelor, dar șl 
oscilațiile lor de... seriozitate în 
tratarea partidei. Intr-adevăr, 
după 40 de minute de Joc blazat, 
dlnamovlștii au evoluat la nive
lul poziției lor de virtuali cam
pioni, realizlnd unele faze de 
atac remarcabile. Un Jucător tl- 
rtâr, care promite : fundașul dl- 
namovist Teodorlu. Au marcat : 
Axlnte (2), Teodorlu (2), Turea- 
nu, Solyom, Bandas, Plsaru, Ma- 
lîhin, Gali șl B. Naghl, respectiv 
Vișan (2). Au condus arbitrii R. 
Crlstescu (O. Barbu, R. Dobres- 
cu).

în cel mal Important med al 
etapei, Steaua a întrecut pe 
Sport Club Miercurea Ciuc eu

CAMPIONATUL DE MARE
Ieri, la Snagov, pe o vreme în

chisă, s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul campionatului repu
blican de mare fond la calac-ca- 
noe. Concursul, care a cuprins 
( finale, a reunit la start spor
tivi fruntași din numeroase sec
ții nautice. A fost o zl plină, cu 
Întreceri extrem de aprige, dis
putate pe distanțe de 20 000 m 
(la băieți) șl 10 000 m (la fete). 
Evolulnd bine In acest prim con
curs al noului sezon de ealac-ca- 
noe, sportivii de la clubul Di
namo București au reușit să ob
țină victoria in probele de ca
noe simplu, caiac dublu băieți 
șl caiac simplu fete, echipajele de 
la Steaua au trecut primele Hnla 
de sosire la canoe dublu șl ca
iac dublu fete iar la caiac sim
plu băieți s-a impus reprezen
tantul Clubului sportiv Brăila. 
Iată rezultatele înregistrate.

Canoe simplu : L IVAN PA- 
TZAICHIN (Dinamo) lb 38 :00,5.
2. Gheorghe Lungu (Danublu 
Tuleea) lh 28 :46,5. 3. Grlgore
Denisov (Steaua) lh 28 :55.1, 4. 
Osip Ivanov (Rapid) lh 29 : l«,e,
5. Ignat Hapel (Dlnamo) lh 29 : 
54, s. Petre Capasta (Dinamo) 
lh 29 : 54,5.

„CUPA ROMÂNIEI- 
LA PATINAJ ARTISTIC

La actuala ediție a .Cupei 
României", competiție de patinaj 
artistic care va tl găzduită de 
patinoarul artificial .23 August" 
din Capitală, gl-au anunțat par
ticiparea 34 de eoneurențl (Ju
niori Șl seniori) dta Brașov. 
Miercurea duc șl București. în
trecerile se vor desfășura după 
cum urmează : stmbătă, de la 
ora 11 — flgurl Impuse si pro
gramul scurt pentru toate cate
goriile de partidpanțl ; dumini
că de la ora 12 — exercițiile 
liber alese.

I—1 (1—0, 2—4, 2—I). Btellștil au 
resimțit handicapul absenței tal 
Ionlță (suspendat pe 5 tani, pen
tru lovirea arbitrului) șl a tal 
Cazacu (care efectuează o sus
pendare de 4 etape). El s-au Impus 
totuși relativ ușor, grație supe
riorității lor tehnice de ansam
blu. Au marcat : Hălăucă (2), 
Varga, V. Huțanu, Gheorghiu, 
respectiv Peter. Arbitri : St. Kn- 
c!u (A. DIbernardo, L Becze).

Azi, pe patinoarul „23 August", 
începlnd de la ora 14,45, returul 
acelorași partide (R.U.)

• La Miercurea Cluc, tot ta 
cadrul etapei a 33-a, Unirea Sf. 
Gheorghe — AJ.K Sportul stu
dențesc 10—5 (4—0, 4—2, 5—3). Au 
marcat : Ugron (2), Kedves n, 
Baka (2), Gherman, Both, Du
mitru, Szabo, respectiv Gh. Mo- 
rian (4) șl Constantinescu. Arbi
tri : Gh. Tasnadl (K MIhoc, T. 
Szabo). (V, PAȘCANU, coresp.)

FOND LA CA1AC-CANOE
CANOE DUBLU i L STEAUA 

(Gheorghe șl Toma Slmlonov) 
lh 17 :34, 2. Steaua (Mlhal Mar- 
cov, Gheorghe Simlocenco) lh 
18 :57,5, 3. steaua (Ion Corneen- 
co. Th. Cobzarenco) lh 19 :25,5, 
4. Steaua (Avram Costel, Ivan 
Enofrel) lh 21 :38,9, 5. Dinamo 
(Constantin Gheba, Gh. Boha- 
cloc) lh 22 : 09, 6. Steaua (N.
Condurache, M. Jalbă) lh 22 :12,2.

Caiac dublu" fete : L STEAUA 
(Agafia Orlov, Marla Nicolae) 
lh 37 : 16,7, 2. Dinamo (Nastasla
Buri, Stela Moldovan) lh 37 :50,
3. C.S.Ș. Constanța lh 37 : 56.2.
4. Steaua lh 31 :11,2, 5. Steaua
lh 38 : 55,0, 6. C. S. Brăila lh
44 : 05,9.

Caiac simplu fete : 1. Maria
Ștefan (Dinamo) lh 44 : 59,7, 2.
Adriana Mlhale (Steaua) lh 
41 :02,4, 3. Desplna Slmlonov
(Steaua) lh 41 :42,5, 4. Amflsa
Avram (Steaua) lh 41 : 52, 5. Vio
rica Ocunstl (C. 8. M. Delta
Tuleea) lh 42 :19, 6. Ileana Bog 
(Unlo Satu Mare) lh 42 : 46,8.

Caiac simplu băieți : L An-' 
ghel Coman (C. S. Brăila) lh 
16 :37,0, 2. Ion Btrlădeanu (Stea
ua) lh 16 : 39,5, 3. Marian Cloba- 
nu (Dinamo) lh 16 :56, 4. Zahar 
Susol (Steaua) lh 15 :31, 5. Ga- 
vrllă Pamacal (Steaua) lh 18 :33,
6. Vasile Dîba (Dlnamo) lh 
18 : 33,5.

Caiac dublu băieți : L Dlnamo 
(Cuprian Macarenco, N. Tlcu) lh 

16 :20, 1. Steaua (S. Andrean,
V. Merzllnchln) lh 14 :30, 3. Dl
namo lh 13 :16, 4. Steaua lh
13 :23,3. 5. Dlnamo lh 14 :12, 6. 
Dlnamo lh 14 :14.

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE AEROMODELE Șl RACHETOMODELE

La Tirgovlște. pe un platou din 
apropierea orașului, s-au desfă
șurat, timp de trei zile, întrece
rile finale ale unor Importante 
competiții modelistice: campiona
tul republican de aeromodele-ma- 
ebete șl campionatul republi
can de rachetomodele-mache- 
te. La concursul de aeromo- 
dele-machete au luat parte 24 
de sportivi din I Județe, repre- 
zentind I cluburi și asociații 
sportive, care au prezentat 24 
tipuri de machete zburătoare, 
dintre care 6 românești și 18 stră
ine. Cea de a doua competiție 
s-a bucurat de o bună participa
re: 48 modellști, reprezentind I 
asociații șl cluburi sportive din 
I județe, au prezentat 87 tipuri de 
machete de un înalt grad de 
execuție. Timpul frumos, pre- 
eum șl buna calitate a modelelor 
le-a permis acestora evoluții spec
taculoase, obțlnîndu-se o seamă 
de rezultate notabile. Clasamen
tul la campionatul de aeromode- 
le-mdchete: individual Juniori — 
L Herman Jivan (Strungul Arad) 
— campion republican, 2. LIviu 
Bălan (C.S.M. Suceava), 3. Ga
briel Constantinescu (Clubul de 
aeromodele „Aurel Vlaicu" Bucu

O NOUA ETAPA IN 
„CUPA F-R-M.** 
LA DIRT-TRACK

Tradiționala competiție de dirt- 
track dotată cu „Cupa F.E.M.“ 
continuă azi, la Brăila, cu etapa 
a 6-a. întrecerile se vor desfășu
ra pe pista Stadionului munici
pal din localitate, cu începere de 
la ora 16. Alături de cunoscuțil 
alergători I. Bobîlneanu, N. Rîu- 
reana, Gii. Sora, M. Dobre, C. 
Voiculescu, E. Botezatu (revela
ția actualului sezon) vor evolua 
o serie de tineri ca G. Scarlet, 
D. Stoica, S. Postolache, G. Ma
rian, S. Petruș și alții.

„CUPA 1 MAI- - IMPOR
TANT TEST AL LOTULUI 

DE MOTOCROS
Aflați în plină pregătire pen

tru competiția Internațională de 
motocros „Cupa Prietenia”, mem
brii lotului reprezentativ vor 
participa mllne, pe traseul de pe 
dealul Muscelului de lingă Cîm- 
plna, la un Important test, avînd 
ea adversari alergători din toate 
cluburile șl asociațiile cu secții 
moto. Printre selecțlonablli se 
află maestrul sportului Aurel Io- 
nescu, Alexandru Enceanu, Ion 
Plugaru, Paul FUipescu, Eduard 
Laub și alțl apreclațl motocro- 
slști. Concursul este dotat cu 
.Cupa 1 Mai” șl prevede clase 
pentru seniori, tineret, Juniori 
mari șl mici. Primul start, la 
ora 15.

rești) ; tineret: L Păun Gabriel 
(C.M.M. București) — campion 
republican, 2. Eugen Beinholz 
(Strungul Arad), 3. Sorin Macinic 
(Strungul Arad); seniori: L ște
fan Bicu (C.M.M. București) — 
campion republican, 2. Dimitrie 
Mata (Strungul Arad), 3. Fran- 
cisc Boloni (Voința Tg. Mureș), 
pe echipe : 1. Municipiul Bucu
rești, 2. jud. Arad, 3. jud. Dîm
bovița.

Primii clasați la campionatul 
de rachetomodele-machete: clasa 
S 5 B, Juniori: George Badu (As- 
tronautica Tirgovlște); tineret : 
Florin Luțic (Voința Sibiu); se
niori: G. Băcăoanu (Metalul Tir
govlște). Clasa S 5 C, juniori: 
Gheorghe Tuțulea (Metalul Tir
govlște) ; tineret: Imre David 
(Explorări Deva); seniori: Vladi
mir Kokăsl (Explorări Deva). 
Clasa S 5 D, juniori: Petre Nl- 
colaie (Metalul Tirgovlște); tine
ret : Gh. Birsan (Fulgerul Sibiu); 
seniori: Brutus Bocaniciu (Explo
rări Deva). Clasa S 7, juniori: 
Gh. Tuțulea; tineret: Gabriel
Bardea (Chimia Buzău): seniori: 
Marian Coșoveanu (Metalul Tir
govlște).

FLORETISTELE FRUNTAȘE DIN
începînd de astăzi șl pînă du

minică, floretistele noastre frun
tașe vor fi prezente în sala de 
scrimă Floreasca la două com
petiții de anvergură : campiona
tul național individual (faza a 
n-a din cadrul primei etape 
pentru calificarea în finală) șl 
Diviziile A și B.

în întrecerea individuală a flo- 
retistelor (circa 60 de sportive) 
vor lua startul tcate trăgătoarele 
fruntașe, printre care Ecaterina 
Stahl, Viorica Țurcan, Marcela 
Moldovan, Suzana Ardeleanu, 
Magdalena Chezan, precum și 
cele două reprezentante ale țării 
la actuala ediție a C.M. de tine
ret de la South Bend (S.U.A.), 
Gabriela Betuker și Felicia Trut. 
O dispută care se anunță intere
santă, un test (între multe altele

care voi 
bilirii 1<1 
pentru I 
bourne, I

In cl 
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TURNEELE FINALE ALE CAMPH 
JUNIORI II LA VOI

Timp de patru zile, la Iași și 
Alexandria, s-au desfășurat tur
neele finale ale campionatelor 
naționale de juniori n la volei, 
titlurile revenind echipelor Lie. 
„N. Titulescu* Craiova (mascu
lin) și C.S.Ș. Sibiu (feminin).

IAȘI • Cele 8 echipe feminine, 
participante la turneul găzduit 
de Sala sporturilor, și-au dispu
tat cu multă ardoare șansele, do
vedind, în general, o bună pre
gătire. S-au remarcat Iuliana Ră- 
ceanu, Anca Ștefan, Carmen 
Bobe (Sibiu), Ella Kovăcs, Dori
na Sandu, Cristina Zoppelt (Ti
mișoara) ș.a. Clasamentul este 
următorul : 1. C.S.Ș. Sibiu — cam
pioană națională, 2. C.S.Ș. Ti
mișoara, S. C.S.Ș. Constanța, <. 
Viitorul București, 5. C.S.Ș. P.

Neamț, 61 
tezătoril I 
plița. (Til

alexaI 
specialiști 
susținute 1 
ne au pl 
fruntări | 
ranțele \| 
întrecut <| 
cupa un J 
sament d 
clasament] 
configurat] 
cu* Craid 
nală, 2. S 
colorul P 
Napoca, 
Tînărul d 
Viitorul | 
Neamț.

IN DIVIZIA B LA RU
In etapa a 15-a a Diviziei B 

la rugby (a 18-a pentru seria 
IV-a) s-au Înregistrat rezultate
le : seria I : olimpia Buc. — 
R.C. Sportul studențesc II Buc. 
20—6, Gloria Buc. — Calculatorul 
Buc. 72—0, Rulmentul Alexandria 
— Dunărea Giurgiu 6—7, Ș.N. 
Oltenița — Aeronautica Buc. 
3—10, Vulcan Buc. — Petrochi
mistul Pitești 53—0. Pe primele 
locuri : Olimpia 39 p. Vulcan (2 
jocuri mal puțin) și Dunărea (un 
meci mal puțin) — cîte 37 p. 
SERIA A U-a: I.O.B. Balș — E- 
lectroputere Craiova 38—0, Uni
rea Săcele — Constructorul Alba 
Iulla 22—6, Electrotimlș Timișoa
ra — Minerul Llvezenl Petroșani 
80—0, Gloria P.T.T. Arad — Mi
nerul Lupenl 21—0, Dacii l.P.A. 
Sibiu — C.F.R. Cluj-Napoea 0—4 
(rezultat decis de F.R.R., pentru 
fals tn carnetul Jucătorului Ti- 
timea, care a fost suspendat 1 
an pentru Intenția de lovire a 
arbitrului A. Găgeatu). In frun

te : ElectJ 
p, LO.B. 
Llvezenl j 
plonat, fiii 
forfalturl). 
Suceava -1 
40—6, TEP 
Galați 26—1 
— Pollteh 
comotlva 
va 42—0. 1 
comotlva 3 
Joc mal m 
SERIA A 
Pescărușul 
LT.C. — i 
Farul II - 
0—4 (pentr 
tori), Meta 
6—36. Cond 
mai mult) 
Chimia 40

(Corespoi 
Străjan, I. 
L. Măgure 
Mindrescu)



VIRGINIA RUZICI, 
\ata de urcuș 
[amcntclc Ia București, 
regătește un bogat calendar
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— Din nefericire, nu. A fost 
o recidivă a unui traumatism 
mai vechi — ne spune cam
pioana — la același genunchi 
unde am operația de menise. 
Am consultat medicii de acolo, 
specialiști americani. Diagnosti
cul n-ă fost deloc încurajator. 
O gravă rupere a. ligamentelor 
încrucișate de la piciorul drept, 
cele care asigură funcționarea 
articulației. Mi-a foszt impusă 
o pauză prelungită, de refa
cere. In plus, avertismentul că 
la un nou accident va fi ne
voie de încă o operație...

— Așadar, ai trecut prin 
momente grele. Dar, se 

pare că le-ai depășit t
— Nu mă dau bătută ! Ur

mez cu rigurozitate tratamen
tul prescris (n.n. exerciții pen
tru acumulare de forță și su
plețe în piciorul lezat) și ime
diat ce mi s-a permis, am ie
șit Ia antrenament. Dacă am 
ratat indoor-ul, nu vreau să 
pierd și sezonul în aer liber. 
Voi fi la startul circuitului eu
ropean, peste două săptămîni.

— Nu s-ar putea spune, 
totuși, că întreg «sezonul 
de iarnă a fost irosit. Ai 
avut rezultate bune.

— O finală la Detroit, pe 
care am pierdut-o la tie
break, cu Wendy Turnbull, 
am condus-o pe Navrati
lova cu un set, 6—1, la Hou
ston, iar pe Evert cu 4—3 și 
3—0, în ambele seturi, Ia Lob 
Angeles. Mi-a lipsit puțin ea 
„să sparg gheața'* in fața ce
lor mai puternice adversare. 
Marele meu regret e că n-am 
jucat ultimul turneu. Aveam o 
dorință feroce să-mi iau toate 
revanșele dintr-o dată. Nu s-a 
putut.

— Păcat... Dar să uităm 
necazurile, fiindcă viitorul 
poate să ne aducă bucu
riile dorite. Pe scurt, unde 
vei Juca ?

— Prima etapă, „Cupa Fede
rației” (n.n. 30 aprilie — 6

Din nou, pregătindu-ți impe
tuoasele asalturi...

Foto : Ion MIHĂICĂ

mai). La Madrid, în cea mai 
Importantă întrecere feminină 
pe echipe, apăr culorile repre
zentativei țârii. Sper ca îm
preună cu vechile mele coechi
piere, Florența Mihai și Maria
na Simionescu, eu care am 
luptat de atitea ori cot la cot, 
să obținem un rezultat înalt. 
Apoi, încep periplul turneelor 
continentale. Reiau asaltul 
titlurilor la Roma și în eom- 
pionatele vest-germane, unde 
am fost anul trecut in finale, 
mi-1 apăr pe cel cucerit la 
Roland Garros. Asigur pe ori
cine că-1 voi ceda greu— Pe 
urmă, Wimbiedon-ul, idealul ori
cărui jucător de tenis, unde de 
asemenea am de apărat o po
ziție superioară, eîștigată în 
ultimul sezon. Sînt multe de 
făcut și vreau, neapărat, să le 
fac !

In aceste dimineți și după- 
amieze, pe terenurile de La 
T.C.B., sub soarele ivit printre 
norii capriciosului aprilie, poți 
vedea silueta marii noastre 
campioane. Urmărind-o cum a- 
leargâ, cum se mișcă dezinvolt, 
cum joacă — n-ai nici un mo
tiv să nu crezi că zilele Înne
gurate ale unui debut de sezon 
nefericit au trecut definitiv. 
Virginia Ruzici își pregătește, 
cu aceeași ambiție nestrămuta
tă pe care l-o cunoaștem, 
noile starturi. Să-l urăm reu
șită, în toate.

Radu VOIA

DE AZI, TURNEUL DE CALIFICARE
PENTRU C.E. DE VOLEI (juniori)

Incepînd de astăzi, moderna 
Sală a sporturilor din Tulcea 
găzduiește turneul de calificare 
pentru cea de a VH-a ediție a 
campionatului european de volei 
Juniori, eveniment așteptat eu 
deosebit interes de către nume
roșii și entuziaștii iubitori al a- 
eestui sport din orașul de la 
obîrșia Deltei. La întreceri sînt 
prezente reprezentativele Austri
ei, R.F. Germania, Olandei și 
României, toate hotărîte să pres
teze Jocuri de cît mai bună ca
ntate.

UZOl PRIMlHIUl
♦Mim specuuIumiuiI»

♦«TH!!;SHIJ»CU13H-e.SraL13L’ 
♦unii R 54.au IH.UMIB* ♦ flțnaa sniHNUKtuuau 
—-s?d22£22JS.

La lndemîna tuturor, o 
plăcută și utilă surpriză a 
sezonului: CÎȘTIGURI NU
MEROASE ȘI ATRACTIVE 
ÎN AUTOTURISME ȘI 
BANI ! Agențiile Loto-Pro- 
nosport și vînzătorii volanți 
din întreaga țară vă așteap
tă să vă încercați șl dv. 
șansele la cel mai popular 
sistem de joc.

Printre primii mari câști
gători se numără David 
Gheorghe din București și 
Bărbat Adrian din eom. 
Șercaia, jud. Brașov, care 
au obținut cîte un AUTO
TURISM „Dacia 1300”. Cine 
va intra în posesia celor
lalte autoturisme, a lozuri
lor de 50.000, 10.000, 5.000
Iei etc. ? Răspunsul poate fi 
dat de oricare participant 
la „Lozul primăverii”! NU
MAI CINE JOACA POATE 
CÎȘTIGA !
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MECIUL RETUR
UNGARIA ROMANIA,

LA MISKOLC
Federația de specialitate din 

Budapesta a informat forul 
no6tru că meciul-retur dintre e- 
chipele olimpice ale Ungariei și 
României, programat la 30 mal, 
se va desfășura în orașul Miskolc, 
pe stadionul Diosgyor. Notăm că 
clubul Diosgyor dă cel mai mare 
număr de selecționați lotului o- 
limpic.

In privința sistemului de des
fășurare a jocurilor din grupa 
de calificare olimpică a selec
ționatei noastre, în continuare 
echipele învingătoare din dublele 
jocuri România — Ungaria 
Bulgaria — Cehoslovacia,
tuiesc — împreună cu echipa Po
loniei, finalistă la ultimul turneu 
olimpic — o grupă de trei forma
ții în cadrul căreia se joacă sis
tem tur-retur, prima clasată ob- 
țihînd dreptul de participare la 
turneul din cadrul Jocurilor O- 
limpice de la Moscova 1930.

• ACTUALITĂȚI •
• ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI

C, seria a V-a, s-a disputat ieri 
etapa a 24-a, intermediară, care 
s-a încheiat cu următoarele rezul
tate : Mecanica fină București — 
Sirena București 2—0 (1—0), Lu
ceafărul II București — Vîscoza 
București 0—2 (G—1), Unirea Tri
color București — Automecanica 
București 2—3 (1—2), Abatorul 
București — Flacăra roșie Bucu
rești 3—0 (0—0), Tehno metal
București — Celuloza Călărași 
0—0, Petrolul Bolin tin — I.C.S.I.M. 
București - - — — -
București 
reștl 1—2 
— Voința 
s-a Jucat 
rești 
3—0 (Luceafărul s-a 
campionat).

Pe primul loc în 
seriei se află 
(49—20), urmată 
eu 36 p (42—15) 
34 p (39—20).

• LA SIBIU, 
din seria a XI-a : Construcții Si
biu — LP.A. Sibiu 6—2 (0—2).
• LA TG. MUREȘ, AS.A. — 

F.C. SAO BENTO (Brazilia) 1—6 
(1—6).

3—1 (0—0), Electronica
— Automatica Bucu- 
(1—0), Victoria Lehliu 

București 3—5 (1—1) — 
la Slobozia,

Luceafărul
T.M. Bucu- 
I București 
retras din

clasamentul 
T.M.B. eu M p 
de Mecanica fină 
șt Automatica cu

în meci restanță

PRIVIND JOCUL OLIMPICILOR 
FĂRĂ „OCHELARII SCORULUI11...
A convins, miercuri, echipa olimpică ? A fost ea ceea ce 

ne așteptam să fie ? — iată care ni se par a fi cele mai 
importante întrebări după meciul-tur cu olimpicii unguri, 
întrebări care se referă La cauză și nu la efect, la joc și nu 
la scor, plecind de la dialectica evidentă că întărind și per- 
fecționind jocul ajungi și la scorul și la golurile dorite. 
Fără a privi evoluția olimpicilor noștri prin „ochelarii sco
rului”, cu dioptriile sale care influențează, de obicei, jude
cata calității jocului, opinia noastră este că echipa olimpică 
a fost miercuri ceea ce se aștepta să fie, convingînd prin- 
tr-o evoluție de ansamblu bună că munca depusă cu acest 
lot este rodnică. S-a gîndit bine și s-a muncit bine, a exis
tat o linie clară, sigură, pe care s-a mers consecvent, rezis- 
tindu-se unor sugerate (ca de obicei) „plombe” spectacu
loase de ultima oră, care nu o dată subminează nu numai 
edificiul unei case, ci și al unei echipe. Tehnicienii care 
răspund de soarta acestui lot — antrenorul Florin Halagian, 
antrenorul federal coordonator Cornel Drăgușin și vicepre
ședintele F.R.F. Ion Balaș — au menținut motivat, cu 
deplin temei, „ll“-le rodat, cu o coeziune puternică, obți
nută printr-o muncă de trei luni. Titularii care au început 
miercuri partida „se cunosc bine în joc”, iar antrenorii con
tează pe un randament cert de la fiecare dintre ei. In a- 
ceste condiții, chiar și introducerea lui Marcel Răducanu 
— cu tot talentul său și forma sa bună din ultima vreme — 
constituia o problemă, un semn de întrebare, neștiindu-se 
dacă evoluția lui va întări sau va deregla angrenajul „croit” 
pe o anume turație a ansamblului. (Nu este o noutate, chiar 
și un fotbalist bun care joacă în alt fel decît echipa poate 
aă-i încurce evoluția). L-a întărit, după cum bine s-a 
văzut în ultima jumătate de oră a meciului, lotul olimpic 
ciștigind în M. Răducanu un titular adevărat și un om de 
echipă valoros.

Desigur, despre olimpicii noștri, aflați la începutul unui 
drum al cărui sfîrșit îl dorim la J.O. de la Moscova, sînt 
încă multe alte lucruri de spus. Merită, însă, subliniat 
de pe acum faptul că șansele de calificare a echipei în 
etapa următoare depind de golul sau de golurile pe care 
trebuie să le marcheze în deplasare (adică de jocul produc
tiv, creator de goluri), in sensul că a miza în retur doar pe 
apărare, doar pe un joc defensiv, înseamnă a te urca de 
pomană în avionul de Budapesta ! Ca și F.C. Argeș in 
partida retur cu Panathinaikos, olimpicii se pot califica la 
Miskolc jucind foarte bine (și) pe contraatac și mareînd.

Marius POPESCU
P.S. Splendid, publicul piteștean de miercuri, o inimă, cal

dă, cu 15 000 de suflete.

EXEMPLARA PUTERE

In lotul nostru domnește opti
mismul, iar antrenorii Marcel 
Șerban, Tudor Crasovschi șl Dan 
Lăzărescu vizează victoria si, 
deci, calificarea pentru C.E. din 
Portugalia (5—12 august). Aceasta 
eu atit mai mult, cu cit ta me
ciurile test susținute cu divizio
nara A Delta Tulcea (3—2) șl cu 
Dinamo Brăila (3—0), care acti
vează in B, selecțlonabllll s-au 
comportat bine. Printre cel vi
zați să alcătuiască sextetul de 
bază se află Căta-Chițiga, Slabu, 
Dobroschi, Alexandru, Zamfir, 
Splnu, Ghlzdavu, Nicolae șl Calk.

Au fost delegați să conducă !n- 
tflnlrile arbitrii internaționali : 
Nagel (R.D.G.), Platsis (Grecia), 
Kiss (Ungaria), Mamran (Israel). 
Vor fi prezențl, de asemenea, 
Slujba (Cehoslovacia) — delega
tul Confederației europene șl 
Komatov (Bulgaria) — arbitru Ju
decător.

Programul de astăzi, care în
cepe la era 17, cuprinde tatflnt- 
rfle Austria — Olanda șl Româ
nia — R.F. Germania.

Viorel TONCEANU

NOI MAEȘTRI 
AI SPORTULUI

Prin hotărârea Biroului Execu
tiv al C.N-E.F-S„ a fost acordat 
titlul de „Maestru al sportului’ 
jucătoarelor de tenis de masă 
Liana Mihuț șl Eva Ferenezl — 
de la C.S. Arad —, precum șl 
kil Șerban Doboșt, de la (18.11 
Cluj-Napoca.

Cu prilejul festivității care a 
avut loc, tovarășul general ft. 
Marin Dragnea, prim-vicepce- 
ședtote al CJ4.EJ.A, t-a felicitat 
pe cel trei sportivi șl le-a urat 
succes la apropiatele campionate 
mondiale de tenis de masă.
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(Urmare din pag. I)

bal în viața sa, actualmente 
președintele Federației de fot
bal din Ungaria, sintetiza par
tida astfel : .Echipa României 
a jucat bine și a meritat vic
toria”, iar antrenorul principal 
Lakat Kăroly completa: „For
mația gazdă ne-a fost superioa
ră în toate compartimentele”.

în ansamblu, olimpicii noștri 
au făcut o partidă bună. Facem 
din nou această apreciere și 
pentru valoarea partidei, cu 
destule momente de fotbal bun, 
cu un ritm alert, cu un remar
cabil angajament, fizic. Cu a- 
ceasta am ajuns, de fapt, la 
capitolul în care echipa noastră 
a excelat — DĂRUIREA, DO
RINȚA DE A ÎNVINGE, AN
GAJAREA ÎN EFORT a tutu
ror jucătorilor, indiferent dacă 
randamentul unora (Doru Nico- 
lae, Augustin, Stan șl, intr-o 
oarecare măsură, Bărbulescu) a 
fost sub ceea ce ne-au arătat 
altă dată. Echipa s-a prezentat 
bine pregătită fizic, ca și la 
capitolul moral-volitiv, și în a- 
ceastă privință meritul revine 
și corpului de tehnicieni (FI. 
Halagian — antrenor principal, 
L Manca — antrenor secund, 
C. Drăgușin — antrenor fede
ral coordonator) și medicul lo
tului, dr. FI. Brătilă, ca și me
dicilor de la centrul J3 Au
gust”, al căror rol în recupe
rarea jucătorilor trebuie apre
ciat. Intr-adevăr, din punct de 
vedere al prospețimii fizice, „o- 
limpicii” de la F.C. Argeș (și 
au fost opt în teren) parcă 
erau alții față de cei care au 
jucat cu „Poli” Timișoara, doar 
cu o săptămînă mai inainte.

Trecînd în revistă evoluția e- 
chipei noastre olimpice, vom 
arăta și alte calități, după cum, 
Crește, nu vom omite unele 
carențe, care s-au manifestat 
in joc. Astfel, am remarcat si
guranța lui Speriata. Oaspeții 
au șutat doar o dată pe spațiul 
porții, dar au fost multe cen
trări periculoase, rezolvate cu 
succes de către portar. Linia de 
fundași, mai ales în primul 
sfert de oră, s-a lăsat de citeva 
ori surprinsă, fiind incomodată 
de incursiunile pe extremă ale

lui Gyimesi și Fekete, dar, in 
general, a jucat bine. A fost 
excelent Ștefănescu ; foarte 
bun Ia marcaj — Cirstea; 
eficace pe atac M. Zamfir, co
autor la cele două goluri ; Ivan, 
ambițios, dar precipitat Mijlo
cașii, In ansamblu, s-au aflat 
sub randamentul lor normal. 
Evoluția celor trei a fost dife
rită : Iovănescu, mai bun în 
fazele ofensive, a realizat un 
gol pe cit de prețios pe atit 
de spectaculos, printr-o execu
ție tehnică de kinogramă ; Băr
bulescu — muncitor, util, dar 
mai puțin clar în unele acțiuni; 
Augustin — mai bun ca în me
ciurile de verificare, totuși, mo
dest, prea lent, ceea ce a și 
făcut să piardă destule baloa
ne. Atacul, în ansamblu, a tre
cut cu bine examenul. Cel mai 
bun a fost Radu II, în special 
în prima repriză, perioadă în 
care și Stan s-a „bătut" cu a- 
părătorii adverși cu dirzenia sa 
caracteristică, în timp ce Doru 
Nicolae, parcă, n-a fost în ape
le lui. S-ar putea ca marea ra
tare din min. 35 să-i fi mar
cat evoluția ulterioară, dar nici 
pînă atunci nu a făcut lucru
rile de care este capabil. Deși 
a trebuit să rezolve destule 
probleme în apărare, echipa 
noastră a dominat perioade bu
ne (raport de cornere 6—1), 
mai ales intre minutele 35—45 
și 46—60. A greșit, însă, insis- 
tînd cu centrări înalte, rezol
vate de apărătorii adverși sau 
de un portar de talia și valoa
rea lui Katzirz. A mai lăsat de 
dorit frecvența șuturilor : în 
prima repriză s-a șutat spre 
poartă doar de 6 ori, iar după 
pauză (cînd terenul devenise 
alunecos și cînd vîntul era în 
avantaj), doar de 8 ori, dublîn- 
du-se numai numărul șuturilor 
pe spațiul porții față de prima 
repriză, adică de la 3 la 6 șu
turi (prea puține). în ultima 
jumătate de oră, Stan și-a 
pierdut din combativitate, iar 
D. Nicolae și Radu II au cău
tat, parcă, prea mult combina
ția de efect, spectaculosul în 
locul... utilului, ceea ce a făcut 
ea potențialul ofensiv al echi
pei să scadă treptat, ea lăsînd,

DE LUPTĂ
astfel, impresia că e mulțumită 
cu 2—0. Avantajul nu este, fi
rește, liniștitor. Echipa Ungari
ei ne-a arătat o bună forță de 
joc (să ne amintim de ieșirile 
repetate, în ofensivă, cu cîte 
6—7 jucători), forță care pe te
ren propriu va spori considera
bil. Iată de ce, partida retur, 
de Ia 30 mai, trebuie pregătită 
cu toată seriozitatea, așa cum 
a fost pregătit meciul de Ia Pi
tești.

DIN NOU SUCCESE SPECTA
CULOASE LA PRONOSPORT. 
Deși a cuprins in exclusivitate 
meciuri din divizia secundă ■ 
campionatului nostru de fotbal, 
concursul Pronosport din U a- 
prille a furnizat, contrar unor 
așteptări, surprize dintre cele 
mal mari șl, implicit, frumoase 
satisfacții celor mal inspirați 
particlpanțL La categoria I câști
gurile au fost atribuite unul nu
măr de 11 variante (cu cite 12 
pronosticuri exacte, pe buletine 
achitate 25%), revenind fiecăreia 
ette 47.639 lei. Din grupul masiv

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
al clștigătorllor s-a detașat Zam
fir Ion din Constanța, care, avlnd 
pe același buletin două premii de 
categoria I șl o sultă de câști
guri la celelalte categorii, a ob
ținut un AUTOTURISM „Dacia 
1300" șl diferența în numerar. Așa
dar, o nouă confirmare a atrac- 
tlvitățU concursurilor Pronosport

Tragerea Loto de astăzi. 20 a- 
prille 1979, se televizează In direct 
incepînd de la ora 18,25.

C1ȘTIGUHILE TRAGERII LOTO 
DIN 13 APRILIE 1979. Cat 1 S 
1 variantă 100% (autoturism Da
cia 1300) șl 5 variante 25% a 17.500 
lei ; cat. 3:2 variante 100% a 
23.158 lei și 10 variante 25% a 
5.789 lei ; cat. 3 : 17,25 a 6.041 lei ; 
cat. 4 : 31,25 a 3.335 lei ; cat. S : 
189,25 a 551 lei ; cat. 6 : 325,75 a 
320 lei ; cat. X : 1.893,25 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 126.914 leL 
Autoturismul „Dada 1300” de la 
categoria 1, realizat pe un bilet 
100%, a revenit partidpantului 
VASILE MOISE din București.

FOTBAL ÎN... 12!
In Regulamentul jocului de fot

bal, la art. 10, privind înscrierea 
unul gol in afara condițiilor o- 
blșnuito care determină acorda
rea sau neacordarea unul gol, 
poate fi Întâlnită o adnotare re
feritoare la „situațiile speciale”, 
adică la acele situații care țin 
mal mult de domeniul incredibi
lului, dar pe care Regulamentul 
— prevăzător — le enumeră. Se 
precizează astfel că „atunci cînd 
mingea a fost oprită de un «corp 
străin» inainte de a fi depășit li
nia porții nu se acordă gol, iar 
jocul se reia printr-o «minge de 
arbitru»”.

O asemenea situație s-ar putea 
ivi o dată la un... milion de me
ciuri. Sau nici atunci ! Este lesne 
de Închipuit, deci, stupefacția ar
bitrului Vasile Murgășanu, con
ducătorul partidei de juniori 
Gloria Buzău — Politehnica Ti
mișoara, tind... Dar, să-l lăsăm 
Bă povestească:

„La acest joc, s-a intîmplat un 
fapt cum nu mi-a mal fost dat 
să văd in 24 de ani de arbitraj. 
In min. 38, un atacant timișo
rean a depășit Întreaga apărare 
buzoiană, a driblat și portarul 
ieșit în intimpinare și, de la 
aproximativ 10 metri, a tras încet 
cu latul spre poarta goală. Dar, 
inainte ca mingea să intre in gol, 
cineva care se aflase pînă atunci 
in spatele porții a intrat.in teren 
și a șutat in minge, tnmițînd-o 
departe, ca un veritabil fundaș. 
Conform regulamentului, am dic
tat «minge de arbitru»”.

Vasile Murgășanu arată apoi șl 
cine a fost acest al 12-lea „Ju
cător”, netreeut în foaie nici 
măcar ca rezervă: Alexandru Ba
dea, fostul Jucător al clubului 
Petrolul, actualmente ANTRE
NORUL (!?!) echipei de juniori 
Gloria Buzău. Arbitrul adaugă 
că scena a stîrnlt ilaritate. Evi
dent, s-a șl rîs. Ceea ce nu tre
buie însă să facă șl Colegul cen
tral al antrenorilor, existînd alte 
mijloace — regulamentare — 
pentru ca mingea să nu Intre 
în poarta echipei de juniori Glo
ria Buzău. Dar — recunoaștem — 
aceste mijloace sînt mal obosi
toare. Ele presupun multe ore 
le antrenament, eforturi fizice și 
psihice etc. La aceste ore, des
tinate pregătirii echipei sale, tre
buie să se facă simțită interven
ția antrenorului, nu in timpul 
jocului șl In maniera, deloc.»' 
hilară, relatată mai sus. ,

Noroc că timișorenii au cîștî- 
gat pînă la urmă cu 2—1, evltlnd, 
alte complicații... '

Jack BERAR1U



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
' • LA RIMINI In competiția 
masculină de handbal pentru e- 
chlpe de tineret „Cupa țărilor la
tine", selecționata României a 
Întrecut cu scorul de 27—14 
(13—4) formația Braziliei. Alte 
rezultate: Italia — Belgia 25—15; 
Franța — Portugalia 24—16.

• PROBA INDIVIDUALĂ a
turneului de popice din cadrul 
„Săptăminii sportive internațio
nale" de la Sandhausen (R. F. 
Germania) a revenit Iul Ioslf Tis- 
mănar, campionul lumii, cu 2032 
pd, urmat în clasament de Csânyl 
(Ungaria) 1988 pd șl Koch 
(R.F.G.) 1962 pd. In proba de
perechi, I. Tismănar (1040 pd) șl 
M. Grigore (902) au ocupat locul 
3 cu 1942 pd, după dublurile 
Csânyi-Mâszâros (Ungaria) 1977 
pd șl Pellkan-Wlgh (R.F.G.) 1956 
pd. Au participat sportivi din 
șase țări.
• LA ZALAEGERSZEG (Unga- 

. rla) s-au încheiat întrecerile din
cadrul grupelor turneului zonal 
feminin de șah. Din prima gru
pă s-au calificat pentru turneul 
final Veroczi (Ungaria), Eretova 
(Cehoslovacia), Baumstark (Ro
mânia), Porubskl (Ungaria). A 
cincea calificată din această gru
pă va fi desemnată între Dana 
Nuțu (România) șl Szmaclnska 
(Polonia), în urma continuării 
partidei întrerupte. Din grupa a 
n-a s-au calificat Klimova (Ceho
slovacia), Ivanka (Ungaria), Ell- 
sabeta Polihroniade (România), 
Makai (Ungaria), Radzevska (Po
lonia) .

a IN TURNEUL MASCULIN de 
șah de la Zalaegerszeg (Ungaria), 
după 9 runde conduce Barczay 
(Ungaria) cu 6.5 puncte (1), ur
mat de Vacas (Ungaria) 6.5 punc
te, Teodor Ghițescu (România) I

puncte, Ferenc Portlsch (Unga
ria 5,5 puncte (1), Ftachnlk 
(Cehoslovacia) 5 puncte (1).

• ETAPA A 5-a a cursei ciclis
te Internaționale ce se desfășoară 
In R. F. Germania s-a Încheiat 
la Salzgitter cu victoria rutieru
lui vest-german Rudy Michalski 
(129 km In 3h 02:20). In același 
timp cu Învingătorul au sosit 
Pozak (Polonia), Podlesch (Ber
linul Occidental) și Mircea Bo- 
mașcanu (România). In clasamen
tul general conduce Kim Ander
sen (Luxemburg) cu 14h 23:04, 
urmat de Persson (Suedia) — la 
1:32, Trott (R. F. Germania) — 
la 1:45, Marin Valentin (România) 
— la 2:09 etc.

a LOTUL REPREZENTATIV de 
pentatlon modern (Ștefan Cozma, 
Iuliu Galovlcl, Eugen Pop șl Ce
zar Răducanu) participă în aceste 
zile la tradiționalul concurs de 
la Erevan. Prima probă, eălărla. 
va avea loc slmbătă.

• VINERI, SIMBATA ȘI DU
MINICA, la Rostock, au loc cam
pionatele internaționale de judo 
ale R. D. Germane, rezervate ju
niorilor. Din țara noastră vor fi 
prezențl sportivii B. Olar (cat. 53 
kg), C. Șerban (57 kg), G. Ma- 
covețchl șl C. Dobra (61 kg), M. 
Lăzărescu (68 kg), N. Lnca și L 
Porojan (75 kg), însoțiți de antre
norul Fl. Georgescu.

• UN GRUP DE gimnaste și 
glmnaștl români, este vorba de 
Anca Grigoraș, Luminița Baicea, 
Sorin Cepol și Mircea Apolzan, 
au plecat în R. D. Germană pen
tru a lua parte la campionatele 
internaționale ale acestei țărt în
trecerile vor avea loe la Cot
tbus, ta zilele de 21 șl 22 aprilie.

(Urmare din pag. 1)

In gala de după-amiază, toți 
cei cinci luptători români au 
susținut meciurile programate 
In cadrul turului II. Chiar In 
prima întîlnire a reuniunii a 
urcat pe saltea Aurelian Ren- 
țea (48 kg). El l-a avut ca 
partener de întrecere pe iugo
slavul Mirko Dimcevski, în 
fața căruia s-a impus catego
ric, obținînd victoria prin su
perioritate evidentă (15—1), 
succes care l-a scutit de orice 
punct de penalizare. Aurelian 
Rențea a făcut o frumoasă de
monstrație de tehnicitate, rea- 
lizînd numeroase procedee de 
atac pe întreg parcursul parti
dei si a lipsit foarte puțin ca, 
în două situații, el să încheie 
înainte de limită întrecerea, 
prin tuș sau prin descalificarea 
adversarului.

Un succes detașat a realizat 
și Aurel Neagu (57 kg), care 
s-a dovedit net superior Iul 
Wieslaw Konczak (Polonia). 
Cu dese intrări la coapsă, el 
ți-a fixat de numeroase ori 
partenerul de întrecere la par
ter. acumulînd punctele care 
i-au asigurat victoria cu 15—4. 
La un asemenea scor, el a pri
mit numai 0,5 p, în timp re 
adversarului său i-au fost atri
buite 3,5 p, care au atras eli
minarea acestuia din concurs. 
Mai bun cunoscător al tehnicii 
de lupte libere. Aurel Neagu 
s-a dovedit în plus bine pregă
tit fizic, fiind evident că în

finalul meciului dispunea tncă 
de suficiente resurse.

O întrecere care a ținut tot 
timpul încordată atenția specta
torilor a fost aceea dintre cam
pionul mondial Harald Buttner 
(R.D.G.) ți sportivul român 
Vasile Pușcașu, disputată în 
cadrul categoriei 100 kg. Ma
joritatea specialiștilor acordau, 
firesc, prima șansă lui Buttner. 
Și, așa cum începuse partida, 
se părea că ei nu se înșelaseră. 
Campionul mondial, cu cîteva 
acțiuni reușite, a luat avantaj 
la puncte (3—1, 4—1, 4—2), dar, 
din repriza secundă, sportivul 
român a replicat curajos ți 
eficace, egalînd scorul la 4—4. 
Ultimele trei minute de luptă 
l-au găsit pe Vasile Pușcașu 
mult mai plin de vigoare. El 
a reușit să-l domine vizibil pe 
redutabilul său adversar, care 
n-a putut stăvili impetuozitatea 
atacurilor repetate ale luptăto
rului nostru. Obținînd victoria 
la puncte (8—6), Pușcașu și-a 
creat un culoar favorabil spre 
locurile fruntașe ale categoriei 
și. In același timp, a determi
nat eliminarea din competiție 
a unuia dintre principalii fa- 
voriți.

PROGRAMUL DE AZI
PALATUL SPORTURI

LOR ȘI CULTURIL
• Ora 10: întreceri eli

minatorii la categoriile 48 
52 kg S7 kg, 62 kg, 

M kg, 74 kg, 82 kg, 90 kg. 
100 kg, +ioo kg, la stilul 
libere.
• Ora 17,30: întreceri e- 

llmlnatorll la aceleași ca
tegorii.

Din păcate, după ce a condus
4 1, lăsînd să se întrevadă 

o victorie facilă, Lajos Șandor 
(68 kg.) a greșit elementar ta 
meciul cu italianul Gabriel Ca
talano — evident, fără o va
loare deosebită și a pierdu» 
prin tuș, primind 4 puncte pe
nalizare care Ii fac extrem do 
dificil drumul spre etapele su
perioare ale concursului. La fel 
de slab a evoluat și Tiberiu 
Seregely (82 kg.), care, Invina 
cu 8—2 de Istvan Kovâcs (Un
garia), a fost eliminat din com
petiție.

ADVERSARII SABRERILOR ROMÂNI ÎN „CUPA EUROPEI" 
VOR FI MULT MAI PUTERNICI DECÎT LA „TROFEUL CARPAȚI"

De la început trebuie spus că 
lăudabilele eforturi ale organiza
torilor competiției Internationale 
„Trofeul Carpați" ar merita pre
zența la Brașov a elitei sabre
rilor din Europa. Șl dacă nu se 
Intlmplă astfel (dintre particl- 
panțll recent încheiatei ediții. In 
afara sabrerilor români, doar 
scrimerii din R.D. Germană, un
gurul Gellert, precum șl cubane
zii pot emite pretenții tntr-e 
mare competiție Internațională), 
aceasta se datorește, in special, 
datei la care se desfășoară com
petiția, plasată nefericit, între 
două mari Întreceri : .Trofeul 
Hamburg" șl .Cupa Europei". 
Din această cauză, principalele 
candidate din străinătate la titlul 
de cea mai bună echipă de sa
bie a oontlnentulul preferă refa
cerea Înaintea confruntării de la

Speranțele spadasinilor la
Budapesta, la Brașov parțiciplnd, 
în general, sportivi din eșalonul 
secund al probeL

Intr-un asemenea context, mal 
alea finind seama de comporta
rea bună a echipei României la 
.Turneul celor 7 națiuni" (loe 3), 
rezultatul din proba Individuală 
a „Trofeului Carpați* (primele 
două locuri, prin L Pop șl C. 
Marin, șl alțl doi sabreri români 
in finală, E. Oancea și L Pan- 
telimonescu) este firesc, in timp 
ce locul 4 obținut de cvartetul 
reprezentativ (după Infringed de
loc scontate la formațiile R.D.G. 
Cubei șl, mal ales. Ungariei) 
constituie o contraperformanță. 
Se invocă circumstanța atenuan
tă a capacității de efort dlmtaua-

Corespondentă din Roma

ECHIPA DE EîlJCBY A ITALIEI SOSEȘTE ASTĂZI 
LA BUCUREȘTI CU GÎNDHL LA REABILITARE
ROMA, 19 (prin telex). An

trenorul francez al naționalei 
italiene de rugby, Pierre Ville- 
preux, este conștient de difi
cultatea deplasării „squadrei 
azzurra" la București. El cu
noaște forța și valoarea rug- 
byului practicat în România 
pe... propria-i piele, încă de 
pe timpul cînd era titular In 
naționala Franței. Dar, de a- 
tunci au trecut ani... Acum, 
italienii au încă în minte acel 
nefericit 69—0 din 1977, de la 
București, care-1 deranjează 
profund. Iată de ce, ei gîndesc 
cu atîta ardoare, dacă nu la 
revanșă, cel puțin la o reabili
tare în fața cunoscătorului pu
blic bucureștean. Dar, iată, au 
intervenit cîteva nedorite in
disponibilități de ultim mo
ment Astfel, din păcate, nu va 
putea fi aliniată cea mai bună 
formație a momentului. Vor 
lipsi Bettarello șl Trln- 
tin, amîndoi reținuți de obliga
țiile serviciului militar, ca șl

centrul Ghizzoni, accidentat. 
Nesigur este și Fanion, in 
care se pun, totuși, atîtea spe
ranțe. Iată lotul care va fi de
plasat în capitala României, în 
vederea acestui meci de tradi
ție pentru rugbyștii noștri: 
Caligiuri (fundaș) ; MasciolettL 
Marcheito, Bonaiti (aripi) ; 
Fanton, Gaetaniello, Zuin (cen
tri) ; Collodo (uvertură) ; An- 
cillotii, Gargiullo (mijlocași la 
grămadă) ; Blessano, Catotti. 
Da Anna, Mariani (înaintași, 
linia a treia) ; Dai Doss, Fe- 
drigo, Lijoi (linia a doua) ; 
Altigieri, Pivetta, Screnci (linia 
întîi, pilier!) ; Pavesi, Robazza 
(taloneri). Echipa Italiei pleacă 
spre București vineri, pe calea 
aerului, la ora 12, de la aero
portul Romei, Fiumicino, nu 
înainte de a fi făcut un ultim 
antrenament în compania echi
pei Frascati, intr-un orășel ve
cin cu capitala Italiei.

CESARE NAZZARO
Corriere dello Sport/Stadio Roma

Heidenheim
tă de perioada de examene a lui 
Nilca șl Mustață, care nici n-au 
fost prezențl in proba indlvidua- 

- jă. Psihologul lotului, Maria Șer
ban, afirmă insă ritos că funda
mentarea pregătirii acestui sezon 
s-a făcut greșit șl că asemenea 
oscilații de formă stat o conse
cință directă. Este ta afară de 
orice dubiu că la Brașov echi
pa reprezentativă de sabie a fost 
foarte departe de valoarea care 
a impus-o pe planșele internațio
nale, ca medaliată mondială șl 
olimpică : lipsită de prospețime, 
de apetit ofensiv, cu mari dis
crepanțe, la fiecare component. 
Intre acțiuni eficace șl spectacu
loase șl altele simpliste, execu
tate ta virtutea inerției. Vrem să 
credem că ta zilele care au tre
cut pînă la noul start — astăzi, 
la Budapesta, ta .Cupa Europei*, 
apoi sîmbătă și duminică la 
.Trofeul Hungaria" — responsa
bilii cu pregătirea sabrerilor 
noștri fruntași (cu mid excepții, 
lotul reprezentativ se confundă 
cu echipa Steaua, campioana na
țională, care va fi prezentă ta 
.Cupa Europei*, in alcătuirea : 
I. Pop, C. Marin, M, Mustață, 
A. Nilca, E. Oancea) au găsit 
mijloacele necesare pentru a le 
reface pofta de concura. Cu attt 
mai mult eu dt Steaua a fost 
prezentă pe podium (locul 3) la 
ultimele două ediții, iar A. Nilca 
a ratat primul loc in .Trofeul 
Hungaria*, după baraj, anul tre
cut, tntr-o companie deosebit de 
puternică. Desigur că nici la ac
tuala ediție a .Cupei Europei* 
nu vor lipsi multiplii medaliațl 
olimpici șl mondiali Krovopus- 
kov, Sidlak, Nazllmov, Burțev, 
Hammang, Gedâvary, Gerevich, 
Marot, component al echipelor 
T-S.K.A. Moscova, Vasas Buda
pesta și Uj pești Dozsa, tradițio
nalele adversare ale Stelei, pre
cum șl sabreril polonezi, revela
ția acestui sezon.

Concomitent cu Întrecerile sa
brerilor, ta R.F.G. se desfășoară 
și cele ale spadasinilor, astăzi 
confruntarea continentală a echi
pelor campioane naționale, sîm- 
bătă șl duminică cea individua
lă. dotată cu «Cupa Heidenheim*. 
Din echipa clubului steaua, care 
va reprezenta spada românească, 
fac parte O. Zldaru, L. Angeles- 
cn, C. Bărăgan, L Popa șl M. 
Popa, plecați cu speranța —după 
cum ne-a spus antrenorul lor. 
C. Stellan — unul loc prestigios.

Paul SLĂVESC!)

Cu o intrare la coapsă, Aurel Neagu La dus, încă o dată, in pozf-' 
tie dificili pe polonezul Wieslaw Konczak. Foto : B. VASILS

FIȘIER
40 Turul 1: A Sanoian (U.R.S.S.) b.tuș M. Dimcevski (lugoslcwa). 

C. Polcio (italia) b.t G. Spiridopoulos (Grecia), S. Stoiano» 
(B^gana) b.p. M. Gpilai (Ungaria), J. Falandp (Polonia) b.t 

L Zidzik (Cehoslovacia) ; A. Rențea (România) n-a avut adversar, 
țurul 2 ■ A Rențea (România) b. superioritate puncte M. Dimcevski 
Ougoekwta), A Sanoian (U.R.S.S.) b.t G. Spiridopoulos (Grecia), 
S. Stolano» (Bulgaria) b.p. C. Polcio (Italia). J. Falandys (Polonia) 
bj.p. M. Gyulai (Ungaria), J. Zidzîk (Cehoslovacia) n-a avut adver
sar.

F.

L 
b.

57 I?™1 *• J**" (Bulgaria) b.p. W. Konczak (Polonia). A
Neagu (Sămânță) b.t B. KuratH (Elveția), IL Darie» (lugo- 

slavia) b.p. H. Partisch (R.F.G.), B. Bobrich (R.D.G.) b.t. I. Szalontay 
(Ungaria), S. Beloglazov (U.R.S.SJ b.t M. Mendel (Cehoslovacia). 
D. Lo Brutto (Franța) b.p. F. Gokdogan (Turcia) ; turul 2 : L focev 
(Bulgaria) bx B. KuratH (Elveția), A. Neagu (România) b.d.p. W. 
Konczak (Poloola). B. Bobrich QR.D.G.) b.s.p. H. Partisch (R.F.G.). 
I. Szalontay (Ungaria) b.p. R. Darlev (Iugoslavia), S. Beloglazov
(U.R.S.S.) bX D. Lo Brutto (Franța), M- Mendel (Cehoslovacia) b.p. 

Gokdogan (Tuncla).

ZO Turul 1 : S. Seidi (Iugoslavia) bx S. Silinski (Polonia), N. 
Petrenko (U.R.S.S.) b. superioritate puncte M. Sari (Turcia), 

lankov (Bulgaria) b.p. L. Katz (Ungaria). T. __
dtferențâ puncte H. Magistrini (Elveția), L Șandor (România) 

b.s.p. P. Rauhala (Finlanda), E. Probft (R.D.G.) b.t. G. Catalano 
(îtaîia) ; turul 2 : N. Petrenko (U.R.S.S.) bX S. Seidi (Iugoslavia).
M. Sari (Turcia) b.p. S. Silinski (Polonia), L lankov (Bulgaria) b.t. 
FL Magistrini (Elveția), L Katz (Ungaria) b.L D. Nicolas (Franța),
O. Catalano (3 to ft a) bX L Șandor (România), E. Probst (R.D.G.) b.p.
P. Rauhala (Finlanda).

bx S. Silinski (Polonic), N.

D. Nicolas (Franța)

Q-'J Turul 1s E. Kamberov (Bulgaria) bx P. Sabo (Cehoslovacia),
R. Karabagiak (Turcia) b.d.p. J. Martinotti (Elveția), H. Mazur 

(Polonia) bX T. Seregely (România), L Kovacs (Ungaria) b.d.p. G. 
Busarello (Austria), O. Alekseev (U.R.S.S.) b.p. A. Seger (R.F.G.), 
P. Syring (R.D.GJ n-a avut adversar ; turul 2 : E. Kamberov (Bulga
ria) b.p. P. Syring (R.D.G.), R. Karabagiak (Turcia) b.t. P. Sabo (Ce
hoslovacia), H. Mazur (Polonia) b.s.p. J. Martinotti (Elveția). L Kovacs 
(Ungaria) b.p. T. Seregely (România), A. Seger (R.F.G.) b.s.p. G. 
Busarello (Austria), O. Alekseev (U.R.S.SJ e-a avert adversar.

1AA Tund 1 : V. Puycayu (România) b.p. A. Taykin (Turcia). I. 
AVV Mato (U.R.S.S.) b.p. H. BOttner (R.D.G.), S. Cervenkov (Bul

garia) bX L Robotka (Ungaria), I. Stranisko (Cehoslovacia) b.t. B. 
Naumowlcz (Polonia) ; turul 2 s V. Pușcașu (România) b.p. H. Buttner 
(R.D.G.), L Mate (U.R.S.S.) b.s.p. A. Tașkin (Turcia), I. Robotka (Un
garia) bX B. Naumowicz (Polonia), S. Cervenkov (Bulgaria) b.t. I. Stra- 
nlsko (Cehoslovacia).

PREGĂTIRILE PENTRU J. 0. DE LA MOSCOVA 
ÎN STADIU AVANSAT

AUTO • Pilotul canadian Gil
les Villeneuve („Ferrarl") au clș- 
tigat „Cursa campionilor* (for
mula 1), desfășurată pe circui
tul de la Brands Hatch (Anglia). 
Media orară : 189,450 km. L-au 
urmat brazilianul N. Piquet 
(„Brabham") șl americanul M. 
Andretti („Lotus").

1 CICLISM • Turul provinciei 
Puglia (Italia), 206 km, a reve
nit belgianului Roger de Vlae- 
minck, în 5 h 18:11, medie orar* 
38,845 km • Cursa de la Meer- 
sen (Olanda), 237 km, a fost clști- 
gată de olandezul Jan Raas 
(5 h 59:56).

FOTBAL • Disputat la lanlna, 
ta preliminariile campionatului o- 
limplc, meciul dintre echipele 
Greciei șl Italiei s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (1—0) ta favoarea 
jucătorilor grecL Unicul gol ■

fost marcat ta minutul 36 de că
tre Kalalzldls • Ieri, la Tbilisi, 
ta meci amical, U.R.S.S. — Sue
dia 2—0 (0—0).

HOCHEI • Joi ta turneul final 
pentru locurile 1—4 al C.M. 
(grupa A) : Suedia — Ceho
slovacia 3—3 (1—0, 2—1, 0—2) ;

TELEX
U.R.S.S. — Canada 5—2 (3—0,
1—1. 2—1). ta turneul p6n-
tru locurile 5—8 : Finlanda — 
R. F. Germania 5—1 (1—1, 0—0, 
3—1) : Polonia - S.UJU 5-5 
(4—2, 1—3, 0-0).

ȘAH • După 6 runde ta tur
neul Internațional de la Mont
real conduce Lajos Portlsch 
(Ungaria) cu 4,5 puncte, urmat

de Karpov (U.R.S.S.) șl Lluboje- 
vicl (Iugoslavia) 4 puncte.

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Houston (Texas) : Panatta 
— Peccl 6—I, 6—2, Bertolucci — 
Ball 7—6, 6—1, Pinner — Okker
6— 1, 6—3, Gonzales — Roche 4—6,
7— 6, 7—5. • ta turul 2 al tur
neului de la San JosS (Califor
nia) : Fleming — Patten 6—2,
5— 7, 7—6 ; Walts — James 6—1,
6— 3 ; Manson — Flllol 6—3, 6—L

TIR CU ARCUL • Sportiva so
vietică Natalia Butuzova a sta
bilit, la Tbilisi, un nou record 
mondial de la distanța de 33 m, 
eu 350 p. Vechiul record aparți
nea polonezei Jadwlga Wllelte 
(349 p).

VOLEI • Finlanda — Belgia 
3—0 (10, 6, 8), in finala „Cupei 
primăverii", competiție masculi
nă desfășurată la Stockholm.

După recenta n. vizită la Moo- 
cova, președintele Comitetului 
njimpte t±a>tnn_ Franco Carraro, 
a declarat corespondentului a- 
gențlel TAS9 că »-a convins de 
faptul că pregătirile pentru O- 
limplada dta 1930 stat tntr-un 
stadiu avansat ^Satul olimpie 
este aproape gata ,1 am Impre
sia că va fi mult mal confortabil 
dedt ede ta care au locuit par- 
tlclpanțll la jocurile anterioare.

De asemenea, lucrările de coa^ 
strucțle ,1 modernizare a diferi
telor baze sportive se desfășoară 
ta ritm susținut — a spus F. 
Carraro. Italia, care a găzduit 
Jacurile Olimpice ta I960, știe ca 
problem, ridică organizare* 
unei Olimpiade și, In consecință, 
apreciază eforturile întreprinse 
de organizatori pentru a asigura 
cele mal bune condiții de desfă
șurare a J.O. din 1930*.

PROTESTE ÎMPOTRIVA PROIECTATULUI TURNEU „SPRINGBOKS" IN FRANȚA
Comitetul francez pentru lupta 

anti-apartheld a declanșat o cam
panie avtad ea scop Interzicerea 
proiectatului turneu ta Franța al 
echipei de rugby dta Republica 
Sud Africană, echipă cunoscută 
sub numele de „Springboks". Un 
număr de 30 de personalități dta 
lumea sportului francez, printre 
care fostul Internațional de fotbal 
Just Fontaine șl rugbystul Andre 
Herrero, au semnat un apel, ce
tină anularea turneului rubyștilor 
sud-afrlcanL

Pe de altă parte, Comitetul In
ternațional Olimpic a avertizat 
Comitetul olimpic francez In le
gătură cu repercusiunile ce le-ar 
putea avea asupra poziției spor
tului francez In mișcarea olimpi
că, organizarea unor întfinlrl cu 
echipe dlntr-o țară unde se prac
tică discriminarea rasială, știu» 
fiind că șl O.N.U. a adoptat o 
rezoluție eerfnd suspendarea ori
căror relații sportive cu R.S.A
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