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Intilnirea la înalt nivel romăno-sudaneză 
se înscrie ca un moment important in evoluția 

colaborării dintre cele două țări
Marti, 24 aprilie 1979, la 

Khartum, an avut loc convor
biri oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mo
hammed El Nimeiri.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gaafar Mohammed El Ni
meiri au continuat apoi con
vorbirile în plenul celor două 
delegații.

In cadrul convorbirilor, pre
ședintele Republicii Democra
tice Sudan, a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, pre
cum și întregii delegații ro
mâne, un călduros salut și 
urări de succes în desfășurarea 
vizitei. Subliniind evolujia po
zitivă a relațiilor româno- 
sudaneze, șeful statului suda
nez a exprimat convingerea că 
în cursul vizitei vor fi puse în 
valoare noi posibilități pentru 
a conferi dimensiuni și mai 
largi colaborării și cooperării 
dintre România și Sudan.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru primirea ospitalieră fă
cută și a adresat președintelui 
Nimeiri, guvernului ' sudanez, 
precum și Uniunii Socialiste 
Sudaneze, un fierbinte salut 
prietenesc și cele mai bune u- 
rări. Exprimînd satisfacția pen
tru această nouă vizită în Su
dan, președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat creșterea 
însemnată . pe care au cunos
cut-o relațiile româno-sudaneze, 
în perioada care a trecut de la 
ultima vizită din 1972. Șeful 
statului român a relevat con
vingerea șî dorința României, a 
poporului român, ca noua în- 
tîlnire la nivel înalt să se în
scrie ca un moment important 
în evoluția pe multiple planuri 
a colaborării și cooperării din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică 
Sudan.. In acest sens, președin
tele Nicolae Ceaușescu s-a re
ferit.concret la o serie de do
menii de cooperare și colabo
rare de interes comun.

★
Marți după-amiază. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
Muzeul Național al Sudanului 
— unul dintre cele mai cu
noscute și mai prestigioase a- 
șezăminte de cultură din aceas
tă țară. Pe frontispiciul clă
dirii se aflau drapelele de stat 
ale României și Sudanului, pre
cum și portretele președinte
lui Nicolae Ceaușescu și pre

ședintelui Gaafar Mohammed 
El Nimeiri. Pe un mare panou 
scria urarea „Bun venit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
doamnei Elena Ceaușescu

Oaspeții români au fost în
soțiți de președintele Gaafar 
Mohammed El Nimeiri și de 
doamna Buseina Nimeiri.

O fanfară militară intonează 
imnurile României și Sudanu
lui.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu li 
se prezintă cele trei secțiuni 
ale muzeului, care cuprind o- 
pere de o deosebită valoare 
artistică șî științifică.

★
După încheierea vizitei la 

Muzeul Național al Sudanului, 
în grădinile acestui lăcaș s-a 
desfășurat ceremonia înmînării, 
simbolice, înalților oaspeți ro
mâni, a cheii orașului Khartum.

Ceremonia s-a desfășurat in 
prezența, președintelui Gaafar 
El Nimeiri și a doamnei Buse
ina Nimeiri.

A luat cuvintul Mahdi Mus
tafa.El Hadi, guvernatorul pro
vinciei Khartum, primarul ca
pitalei sudaneze.

In aplauzele asistenței a 
luat, apoi, cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Festivitatea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de vibrantă 
prietenie, caracteristică rela
țiilor dintre popoarele român 
și sudanez.

★
In continuarea dialogului la 

nivel inalt, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Moham
med El Nimeiri, s-au reîntîlnit, 
marți după-amiază, la Palatul 
Poporului din Khartum.

In cadrul convorbirii, cei doi 
șefi de stat an abordat pro
bleme de interes comun și 
probleme principale ale actua
li tății internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
sub semnul stimei șî respec
tului reciproc, într-o ambianță 
do caldă prietenie ce caracteri
zează raporturile româno- 
sudaneze.

★
Marți seara, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au asistat, 
împreună cu președintele Gaafar 
Mohammed El Nimeiri șî 
doamna Buseina Nimeiri, la un 
spectacol de gală prezentat în 
..Sala Prieteniei» de grupul fol
cloric național sudanez.

LA LUPTE GRECO ROMANE, SPORTIVII ROMÂNI DOMINA 
IERARHIA EUROPEANĂ Șl VIZEAZĂ UN „BIS“ LA OLIMPIADĂ
• Echipa României s-a impus prin omogenitatea sa valorică, obținînd primul loc pe 

națiuni • întrecerea pentru supremația europeană a fost mult mai echilibrată 
decît anul trecut • ,,Radiografia" evoluțiilor la cele 10 categorii

Ștefan Rusu, unul dintre cei mai detașați învingători de la Bucu
rești, l-a fixai in ,,pod“ pe polonezul A. Supron și va ciștiga 
prin jtuș“. Foto : Ion MIHAICA

După comentarea de ansam
blu a ediției 1979 a campiona
telor europene de lupte de la 
București, continuăm analiza a- 
cestei importante competiții cu 
referiri și aprecieri privind 
comportarea luptătorilor ro
mâni. în numărul de astăzi 
— radiografia evoluției repre
zentanților noștri la stilul gre- 
co-romane, cei care, dealtfel, 
au intrat primii în concursurile 
desfășurate la Palatul sporturi
lor și culturii.

Să recapitulăm, pentru înce
put, performanțele echipei 
noastre, care s-a prezentat la 
startul acestor întreceri cu 
greaua dar onoranta misiune de 
a-și menține titlul de cea mai 
bună formație din Europa, cu
cerit, cu un an în urmă, la 
Oslo. Spre cinstea sportivilor 
și antrenorilor, titlul continen
tal a fost apărat cu succes, 
deși replica principalilor lor 
adversari a fost, evident, mult 
mai puternică decît în ediția 
precedentă. Insistăm asupra a- 
cestei deosebite performanțe 
tocmai pentru că ea reliefează 
concludent omogenitatea va
lorică ridicată a reprezentativei 
noastre naționale, SITUATĂ 
PE PRIMUL LOC ATÎT ÎN 
CLASAMENTUL PE PUNCTE, 
CÎT ȘI ÎN CEL PE MEDALII 1 
Un argument în plus care în
tărește această afirmație este 
acela că 7 din cei 10 tricolori 
au urcat pe podiumul de pre
miere, ceea ce a prilejuit rea

lizarea unui bilanț final cu to
tul remarcabil : 3 MEDALII DE 
AUR, 2 DE ARGINT și 2 DE 
BRONZ.

Consemnind cu multă bucurie 
acest nou triumf al luptelor din 
țara noastră, ni se pare firesc 
și necesar — mai ales în per
spectiva campionatelor mondia
le și a Jocurilor Olimpice — să 
încercăm, fie chiar și sumar, o 
trecere in revistă a comportă
rii reprezentanților noștri la 
cele zece categorii de greutate.

★
După ce multiplul campion 

Gheorghe Berceanu a dominat 
ani la rînd toate competițiile 
de amploare la cea mai mică 
categorie, iată că un alt spor
tiv român s-a instalat cu au
toritate în fruntea ierarhiei in
ternaționale. Se înțelege, este 
vorba de Constantin Alexandru, 

„Daciada" Intr-un lăcaș de Invățâmlnt cu 7000 de studențl

„SPORTUL? NU SCOP ÎN SINE, 
CI MODALITATE DE A ÎNTĂRI CONTINUU

SĂNĂTATEA FIZICĂ ȘI MURALĂ 
A GENERAȚIEI TINERE"

cel care, preluind ștafeta unor 
răsunătoare succese, a realizat 
la București un record greu de 
egalat : cucerirea celui de al 
5-lea titlu de campion al con
tinentului. Cu o tehnică remar
cabilă, excelent pregătit fizic șl 
animat de o puternică dorință 
de a învinge, sportivul român 
și-a depășit clar principalii ad
versari, printre care s-au nu
mărat redutabilii luptători Joz- 
sef Santha (Ungaria), Pavel 
Hristov (Bulgaria), Roman 
Kierpacz (Polonia), Anatoli 
Bozin (U.R.S.S.). întreaga evo
luție a lui Alexandru, elogiată 
de toți specialiștii străini, ne-a 
dat certitudinea că această ca
tegorie este reprezentată la cel 
mai inalt nivel.

Așa cum a început competi
ția. Nicu Gingă se anunța can
didat aproape sigur la centura 
de campion al categoriei 52 kg. 
El manifestase o formă sporti
vă deosebită, rapiditate și si
guranță in executarea procede
elor tehnice și resurse fizice 
care-i ofereau posibilitatea 
să-și domine partenerii de în
trecere în finalul meciurilor. 
Astfel i-a depășit, printre alții, 
pe sovieticul Robert Nersesian 
(campionul categoriei), Krum 
Borisov (Bulgaria), Anton Je
linek (Cehoslovacia). O singură 
greșeală tactică în partida cu 
Lajos Racz (Ungaria) l-a îm
piedicat să se claseze în frunte, 
ocupînd locul 2, performanța 
superioară celei de anul tre
cut, de la Oslo (locul 3).

Mihai Boțită (57 kg) a avut 
o prestație sub posibilitățile lui

Dan GARLEȘTEANU 
Mihai TRANCA

(Continuare în pap. a 4-a)

Astăzi, etapa a 27-a a Diviziei A de fotbal

„PODIUMUL“ ÎNCERCĂRILOR
CLASAMENTUL

24 15 3
26 14 4
24 12 3 

12 5
10 3
11 6

1. F.C. ARGEȘ
2. Steaua
3. Dinamo
4. C.S. Tîrgoviște
5. Univ. Craiova
6. S.C. Bacâu
7. F.C. Baia Maro
8. Sportul stud.
9. Jiul

10. Polît. lași
11. A.S.A. Tg.
12. „Poli" Tim.
13. Olimpia
14. Continui
15. Gloria Buxâu
16. U.T. Arad
17. Chimia Rm. V.
18. F.C. Bihor

M.

8 
8
6
9
8
9

13 2 11 
10 6 
11 4
9 7

10 5
10 4
11 2
10 3 
10 3

10
11
10
11
12
13
13
13

41-24 
47-25 
34-18
30- 25
31- 20
32- 25 
28-29
33- 34

33
32
32
29
28
28
28
26

30-36 26 
20-32 25 
35-43 25 
25-28 24
29-40 24
33- 37 23 
27-38 23
34- 37 22

București :

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26 8 6 12
26 8 5 13 28-42 21
26 6 7 13 24-36 19

PROGRAMUL JOCURILOR
DINAMO

(Stadion Dinamo)
„POU-
F. C. OLIMPIA 
SPORTUL STUDENȚESC -

(Stadion Steaua)
Hunedoara : F.C. CORVINUL
Buzâu :
Rm. Vîlcea
Tîrgoviște :
Craiova :

Timișoara : 
Satu Mare 
București :

GLORIA
CHIMIA
CLUBUL SPORTIV 
UNIVERSITATEA

Toate meciurile încep la

• F. C. Argeș (locul 1) și Steaua (locul 2) sus
țin examene dificile la Hunedoara și Rm. Vîlcea
• Fostul lider, Dinamo, pregătit să profite de o 
eventuală defecțiune a „tricoului galben" și a pri
mului său urmăritor • Meciul Universitatea Cra
iova — F. C. Baia Mare, un derby al plutonului 
fruntaș • La Buzău, greu încercații suporteri ai 
Gloriei nu mai pot aștepta un nou „minut 85“ !
• „Poli" Timișoara sau U.T.A. ? Divizia A sau Di

vizia B ? • Sportul stu
dențesc — S. C. Bacău, 
un joc al rigorii, al echi
librului tactic. Cine-I va 
fringe ? • Vor stăvili, 
la Tîrgoviște, mijlocașii 
lui Bone iureșul ofensiv 
al echipei lui Proca ?
• La Satu Mare, ulti
mele raze (de speranță) 
ale „lanternei roșii".

JIUL

U.T. ARAD 
F.C. BIHOR
S.C. BACĂU

£

$F.C. ARGEȘ |
POLITEHNICA IAȘI Ș?
STEAUA
A.S.A. TG. MUREȘ |
F.C. BAIA MARE g
or» ÎS,3». g

’ §

Interviul nostru A 
cu Prof. dr. TIBERIU NICOLA, 
rectorul Universității din Craiova

Personalitate marcantă a vie
ții cultural-științifice din ve
chea Cetate a Băniei, prof. dr. 
Tiberiu Nicola, rectorul Univer
sității din Craiova, a avut a- 
mabilitatea să răspundă la In
terviul solicitat de redacție. 
Tema : modalități de cuprin
dere prin „Daciadă", a studen
ților in activitatea sportivi de 
masă și perspectiva lor de a 
atinge cotele performanței.

— Ingăduiți-ne, tovarășe 
rector, si plecăm de la un 
fapt pozitiv : la finalele 
primei ediții a marii com
petiții sportive naționale, o 
serie de reprezentanți ai 

. Universității din Craiova 
s-au situat printre campio
nii sau protagoniștii între
cerii. Ce efect a avut acest 
frumos succes ?

— Rezultatele meritorii obți
nute în „Daciadă® de către stu
denții Gheorghe Țorțolea, la 
tenis de masă și Ilie Cojan,^ la 
tenis de cîmp, ca și altele în
registrate de actuali absolvenți, 
cum este Gheorghe Teodor, sau 
de elevi care activează în clu
bul Universitatea Craiova, ca
zul lui Eugen Florescu fiind

cel mai concludent, apar firești. 
Ele atestă atașamentul stu
denților noștri față de cea mal 
importantă competiție sportivă 
de masă organizată vreodată la 
noi, „Daciada“, al cărei iniția
tor este tovarășul NICOLAB 
CEAUȘESCU. Ivident, succe
sele semnalate tnai sus, ca șl 
Elitele obținute de fotbaliști, 
cîștigători ai „Cupei României®, 
de voleibaliste, situate pe locul 
II în finală, sau de voleibaliști, 
clasați pe locul III, au impul
sionat masele de studenți, de- 
terminînd o largă participare 
la concursuri și competiții, _ la 
primele faze, în care s-au în
registrat aproape 4 000 de în
scriși.

— Intr-o recentă analiză 
a activității sportive stu
dențești, inițiată de direcția 
de resort din Ministerul E- 
ducației și tnvățămintului, 
a fost subliniată amploarea 
întrecerilor sportive de ma
să organizate în cadrul

Tiberiu STAMA

(Continuare în vag. 2-3)



CA UN PĂRINTE
Antrenorul Alexandru Stanclu 

lși consultă ceasul șl-n clipa ur
mătoare băieții s-au șl aliniat. 
Știu cu toții că peste un minut 
pe ușa sălii de sport va intra 
inginerul Vasile Stănucă, îmbră
cat șl el în ținută sportivă. O 
vizită de control I Nu ! Se tem 
cumva băieții de tovarășul ingi
ner Stănucă t Nu. Este cu totul 
altceva, aici ...

.„ Cei 12 tineri care încep an
trenamentul sînt componențl al 
echipei de volei Delta din Tul- 
cea. Fiecare dintre el, la pro
movarea în echipa reprezentati
vă a Tulcel a stat de vorbă și 
cu tovarășul Inginer Vasile Stă
nucă. „Vrem să avem o echipă 
serioasă, disciplinată, formată din 
oameni de Ispravă» — li s-a 
spus. „Să facem cinste orașului. 
Am să fiu alături de voi, dar vă 
cer să mă ascultați ca pe un 
Eărinte. Nu avem nevoie de ne-

prăviți...»
Și inginerul Vasile Stănucă es

te, de la constituirea echipei, 
alături de băieți. In flecare luni, 
e prezent la antrenament. Intră 
In sală cu un minut înainte de 
Începere, se plimbă cu pas apă
sat. Băieții știu că fiecare miș
care le este analizată cu compe
tența unul fost jucător de divl-

CE TREBUIE SĂ ȘTIE

zie. Știu că nu va fi tolerai for
malismul, pentru că inginerul e 
un om dintr-o bucată ; nu vor fi 
admise scăpările, deoarece omul 
de pe margine nu concepe așa 
ceva ; nici un component al e- 
chipei nu fumează, pentru că to
varășul Stănucă dovedește piin 
exemplul său că se poate trăi 
fără fum de țigară. Iar dacă el a 
spus că nu are nevoie de ne
isprăviți, n-a aruncat o vorbă In 
vînt : toți tucătorii sînt pe un 
drum bun în viată. Unii sînt in
gineri, specialiști, dar pe alții, 
el, inginerul Scânucâ. i-a ajutat 
să se realizeze. Stelian Ispas și 
Fedosel Iacovlev urmează școli 
de maiștri. Alexandru Zaharia — 
un liceu profesiona?. Ion Spînu 
se pregătește cu sîrguință pentru 
învățămîntul superior...

După antrenament, ing. Stănu
că îl ascultă pe antrenorul Ale
xandru Stanciu făcînd observa
țiile cuvenite. Apoi intervine el : 
„Ia să vedem noi, băieți, ce mai 
trebuie să facem 7“ Omenește, ca 
un părinte. Un părinte care este, 
In același timp, nici mai mult 
nici mal puțin decît directorul 
Centralei „Delta Dunării*.

T. VIOREL

UN VIITOR BOIER...

DE CEI MAI BUNI,

DAR MAI AVEM DE LUCRU PENTRU
A ATINGE MARILE PERFORMANTE Ci

Dialog cu prol. ȘTEFAN HA1KLEH, despre comportarea

sportivilor noștri la c.n. dc
Distanța și implicit dificulta

tea unui dialog direct și larg 
ne-au împiedicat să aflăm la 
timp unele amănunte legate de 
comportarea sportivilor noștri 
la C.M. de scrimă pentru tineret 
din S.U.A. Lucrul acesta l-am 
făcut la înapoierea tinerilor 
noștri scrimeri, adresîndu-ne 
prof. Ștefan Haukler, conducă
torul delegației.

scrima-tineret din S.D.A.
De ce atit de departe de... 
ful piramidei ?

vîr-

TINtRII VOLEIBALIȘTI
DAR TREBUIE SA SE ANER
• Echipă încă ncomogcnft,

nesiguranță

Intr-o zi. în sala de box din 
Slobozia s-a prezentat un băiat 
mai înăltuț, mal în vlrstă decît 
ceilalți. „Vă rog să mă primiți 
și pe mine la antrenamente 
Antrenorul Petre Anton l-a pri
vit. Ceva nu era în regulă. Ochiul 
stîng al băiatului era puțin um
flat. „Și... de ce vrei tu, mâi 
băiete, să vii la noi 7“ Cunoș
tea genul ăsta — destul de rar — 
de băieți-cocoși Sar să dea cu 
pumnul din te miri ce. Ii caută 
îndeobște pe cei mai mici, mai 
slăbuți... Vin la sală cînd s-au 
înșelat șl, în loc de unul slab, 
au dat peste unul care ascunde 
tntr-un trup puțin o forță mai 
mare. Atunci „cocoșelul* se ale
ge cu ochiul vînăt... „Vreau... 
să devin... campion". Nici el nu 
credea. Antrenorul știe că un a- 
semenea... campion va sta cîteva 
luni pe la sală, azi vine, mîine 
nu. Cînd va crede el că a învă
țat destul ca să se ferească de 
surprize neplăcute și de ochi vi
neți. va dispărea. Antrenorul nu 
are nevoie de astfel de tineri. 
Nu poate lucra cu el, nu-i poate 
scoate campioni.

Dealtfel, 1 s-a mai Inttmplat de 
vreo două ori. O dată a auzit 
că unul dintre foștii săi elevi a 
ajuns rău. Că nu s-a stăpînit. 
că a sărit să dea. cu pumnul, 
că a urmat procuratura, tribuna

lul. „Ascultă băiete. Eu cred că 
tu Aci să devii mal degrabă un 
bătăuș perfect. Și nu vreau să 
te ajut în treaba asta...» Antreno
rul Anton l-a uitat însă pe băia
tul acela, cu procuratura... Ii 
spusese după o vreme că nu mal 
are nevoie de el, că ar fi mai 
bine să se lase de box. Prea nu 
se ținea de treabă. Acum e con
vins însă că a făcut o greșeală: 
pesemne că, dacă a plecat de la 
sală, nimeni n-a mai avut grijă 
de el, nimeni n-a încercat să-l 
scoată din minte, obișnuința de 
a-și face dreptate eu pumnul...

Băiatul care se afla acum în 
fața antrenorului a Înțeles că 
nu va fi reținut In secție. Nu-i 
nimic, se va duce la altă aso
ciație, unde o să învețe să lo
vească tare, așa, ca să se sim
tă 1 Dar... „Ascultă — se auzi 
vocea antrenorului — m-ara În
șelat. Cred că va ieși, totuși, un 
campion din tine. Echlpează-te 1» 
Nu, nu va Ieși niciodată campion. 
Dar antrenorul II va convinge — 
va trebui să-l convingă — că 
lucrurile stau așa. Șl va Începe 
prin a-1 învăța că primul lucru 
pe care trebuie să-1 facă un 
campion este să nu se bată nici
odată In afara ringului.

— Bilanțul nostru la South 
Bend (n.n. locul de desfășurare 
a competiției) nu este convin
gător : Gabriela Betuker, princi
pala speranță a delegației, a 
rămas in turul 
bo ocupă locul 
Daniel Costin 
primii 16 la sabie...

— Floretista noastră a 
net frustrată intr-un asalt 
cisiv, cu italianca Vaccaroni, în 
turul III. Scorul acestui asalt, 
5—4 pentru Vaccaroni trebuia 
să Ce, după realitatea de pe 
planșă de... 10—5 pentru Betu
ker ! ? Un viciu de arbitraj 
care a influențat net starea de 
spirit a floretistei noastre, de 
nerecunoscut 
asalturile cu 
boleva.

fost 
de-

In continuare, în 
Stefanek și So-

Radu TIMOFTE

SPORTUL ?
(Urmare din pag 1)

„Daciadei", cu participarea 
studenților din Craiova...

— Faptul nu trebuie să sur
prindă. Studenții noștri îndră
gesc din convingere activitatea 
sportivă de masă, prezență con
stantă în timpul liber al fiecă
ruia. Prin mișcare, prin sport 
ți mai ales prin atletism stu
denții noștri caută să preintim- 
pine efectele nocive ale seden
tarismului, ceea ce și explică 
prezența lor masivă, de pildă, 
în probele de cros, atit de larg 
accesibile. Parcul Poporului re
prezintă zona cea mai solici
tată a întrecerilor atletice 
masă, fie că este vorba 
„Cupa anilor I* 
aproape 5000 de 
dintre care 1852 de studente), 
fie de crosuri tradiționale, or
ganizate primăvara și toamna, 
fie. pur și simplu, de competi
ții atletice organizate pe grupe 
sau ani de studii.

La același capitol al activită
ții sportive de masă doresc să 
subliniez o frumoasă inițiativă 
a studenților noștri și a unor 
tineri din mari Întreprinderi — 
Combinatul chimic. întreprin
derea „Electroputere". întreprin
derea „7 Noiembrie» — între
ceri în comun la atletism, volei, 
handbal și fotbal. Un excelent 
prilej de schimb de experiență, 
un prim pas spre integrarea în 
atmosfera viitoarelor locuri de 
muncă al multor studenți.

— „Daciada* reprezintă 
fi un veritabil liant intre 
activitatea de masă ji cea 
de performanță. Cum se 
prezintă studenții Universi

tății din Craiova în privința 
performanței ?

— Ne străduim să răspun
dem și unui asemenea dezide
rat important. Iată cazul teni-. 
sului de masă, ramură sportivă 
in care avem două echipe di
vizionare A. Prin munca entu
ziastă a unui profesor de isto
rie antrenorul Virgil Bălan, 
aici s-a format Marin Firănes- 
eu, fost membru al lotului na
țional și tot aici cresc, văzînd 
cu ochii, elevi porniți din cen
trul de copii, ca Eugen Flores- 
cu Paul Haldan și Eugen Ni- 
corescu. Dorim să ne afirmăm

de 
de 

(în anul 1978 
parti cipanți,

III, Rudolf Sza- 
13 la spadă, iar 
termină intre

— Mai bine 
niel Costin,

s-a prezentat Da- 
în proba de sabie..

— Bilanțul este, intr-adevăr, 
modest, dar am trecut cel pu
țin pe lingă un loc într-o fi
nală. Szabo, de pildă, n-a știut 
să-și valorifice calitățile : alon- 
ja.....................................
sin 
de 
de 
cu 
rii 
minării și modul clar cum i-a 
depășit pe doi dintre cei mai 
Incomozi trăgători, Latîșev și 
Stralska, ne-a determinat să-1 
vedem victorios și în asaltul cu 
italianul Falconi, ultimul său 
obstacol înaintea turneului fi
nal. Dar Szabo a greșit tactic ; 
la 9—9, renunțînd la ofensivă, 
a „plecat" fără priză de lamă, 
primind tușa care l-a stopat 
din concurs. O greșeală care îi 
amînă consacrarea pe plan 
mondial...

(a fost cel mai înalt spada- 
din concurs, 1,96 m), viteza 
execuție și în fine atu-ul 
a fi stîngaci. Dezinvoltura 
care a cucerit cele 7 victo- 
în primele tururi din preli-

— A surprins și mai mult ne
reușita Gabrielei Betuker. Abia 
a 24-a in clasamentul final ! ?

NU UN SCOP ÎN SINE
și in volei — una din echipele 
Universității activează In pri
ma divizie — unde alături de 
sportive cu experiență, cum 
este Maria Popa-Buzatu, acti
vează elemente foarte tinere, 
elevele Camelia Tomeci și Ma
ria Mititelu, valori în plină con
sacrare, componente ale lotului 
de tineret De asemenea, nădăj
duim să aducem in prim-plan 
și atletismul, prin sprinterul 
Constantin Obreja (200 m), se- 
mifondista Maria Radu (1500 
și 3 000 m) și săritorul de tri
plu Liviu Andrei. Marea masă 
de studenți atleți care bat la 
porțile consacrării va furniza 
desigur și alte elemente pentru 
performanță.

— In dezbaterile periodi
ce pe care le țineți cu stu
denții subliniați deseori 
faptul că sportul nu trebuie 
să reprezinte un scop in si
ne, militați pentru caracte
rul formativ-educativ al a- 
cestei activități ?

— Totdeauna am privit spor
tul nu ca un scop în sine, ci 
ca o modalitate de a întări 
continuu sănătatea fizică și mo
rală a generațiilor tinere, cu o 
finalitate precisă, de a da so
cietății noastre socialiste oa
meni integri, temeinic pregătiți 
pentru muncă și viață. Acesta

• 1

este și sensul major al efortu
rilor noastre, ale corpului pro
fesoral, al asociației studenților 
comuniști, al activiștilor din 
cadrul clubului. Și pot să afirm 
că. procedind astfel, n-am avut 
niciodată „cazuri speciale", 
sportivi care să nu se fi inte
grat în procesul formativ-edu- 
cativ, oameni care să eșueze 
profesional sau social. Dimpo
trivă, absolvenții Universității, 
foști sportivi, au ajuns cadre 
de nădejde. Folosesc cu totul 
întîmplător cîteva exemple : 
Marin Marcel și Sabin Biscă în 
fotbal, Nicolae Ionescu în bas
chet, Nicolae Volvoreanu, Ion 
Costea și Natalia Mărășescu în 
atletism, Cornelia Lăzeanu și 
Liliana Pașca, în volei, astăzi 
ingineri, profesori sau econo
miști. Am avut unele neajun
suri cu secția de fotbal. Acum 
lucrurile reintră pe făgașul lor 
firesc, prezența la cîrma echi
pei a unui tehnician cu o bună 
reputație, cum este Valentin 
Stănescu, constituie o promisiu
ne că studenții fotbaliști vor 
răspunde obligațiilor lor prin 
pregătire și comportare exem
plară. Repet, căutăm ca și prin 
sport să realizăm o educație 
sănătoasă generațiilor tinere, in 
drumul lor spre formarea com- 
plexft.

INFORMAJII UTILE PENTRU AUTOMOBILIȘTI
La Administrația Asigurărilor de Stat automoblliștii pot 

contracta diferite feluri de asigurări facultative auto — care 
acoperă o serie de riscuri, altele decît cele cuprinse tn cadrul 
asigurării prin efectul legii de răspundere civilă auto —. 
stat :

• asigurarea globală pentru avarii — casco;
• asigurarea autoturismelor numai pentru 

duse ca urmare a accidentelor de circulație;
• asigurarea autoturismelor numai pentru 

duse de Incendiu și calamități;
• asigurarea autovehiculelor pentru furt;

pagubele

pagubele

cum

pro-

pro-
V uuiuvcniCU1C1UI pcilțiu 1UXL,
• asigurarea suplimentară pentru cazurile clnd autovehi

culul este condus de alte persoane decît asiguratul sau rude
ale acestuia;

• asigurarea autovehiculelor în legătură cu utilizarea lor la 
concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea;

• asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme 
șl a altor persoane aflate în autoturisme;

• asigurarea autovehiculelor cu valabilitate numai în afara 
teritoriului R. S. România.

Pentru relații suplimentare și pentru încheierea unor astfel 
de asigurări, cel Interesați se pot adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asi
gurare, filialelor A.C.R. sau, direct, oricărei unități ADAS.

I

I

a fost inițial avan- 
victorii in tururile 
a intrat in elimi-

— Costin 
tajat. Cu 5 
preliminare 
nările directe. Aid avea să fie
stopat, însă, de sovieticul Al- 
șan, apoi în recalificări de ita
lianul Ciano, la ambii pierzînd 
cu același scor, 10—4...

— Ce concluzii se pot trage 
după South Bend și înaintea 
viitoarei ediții a competiției 7

—Pot să anticipez cu toată 
răspunderea că anul viitor, cel 
puțin doi dintre tinerii noștri 
scrimeri se vor califica în tur
neele finale ale competiției, ur- 
mlnd a îi aleși dintre Betuker 
și Szabo, Roca, Iile, Rozalia O- 
ros, Huszti sau Bodoczi. Noi nu 
sîntem prea departe de vlrfu- 
rile „speranțelor" scrimei mon
diale. Trebuie, însă, să muncim 
și mai mult, ordonat, ți disci
plinat, acceptînd toate rigorile 
marii performanțe. Vreau să 
cred că tinerii noștri scrimeri, 
care doresc să ajungă sportivi 
consacrați pe plan mondial, vor 
răspunde acestor deziderate.

T. ST.

Calificarea echipei noastre de 
juniori pentru 
prin învingerea 
lor Austriei și 
in turneul de la 
fără îndoială — un fapt meri
toriu, ținînd seama că această 
echipă se află la prima mare 
confruntare internațională, o e- 
chipă tînără, cu reale perspec
tive de afirmare în ierarhia 
valorilor continentale. Din lotul 
antrenat de Marcel Șerban, se
cundat de Tudor Crasovachi și 
Dan Lăzărescu, se detașează o 
seamă de jucători cu calități 
frumoase, fizice și tehnice, cum 
ar fi Spînu, Căta-Chițiga, Do- 
brovschi, Năsăudean (din pă
cate nefolosit la Tulcea). Evo
luțiile în cele trei întîlniri și 
îndeosebi în cea cu echipa O-^_ 
landei (pierdută în 3 seturi 7), 
au dovedit încă multe minusuri 
în pregătirea reprezentativei 
noastre, minusuri asupra cărora 
cel trei antrenori vor trebui să 
se oprească cu insistență în pe
rioada care a mai rămas pînă 
la campionatele europene și în 
continuare. Echipa este, în pri
mul rînd, Insuficient omogeni
zată. Nu avem încă ridicători 
cu multă fantezie, care să pună 
pe coechipieri în condiții cit 
mai favorabile de atac.

După cum observa și antre
norul emerit Nicolae Sotir, ju
cătorii noștri nu au avut con
stanță în executarea serviciilor, 
iar blocajele n-au funcționat cu 
eficiență. Tactica forțării ser
viciului este recomandată, desi
gur, dar nu astfel îneît să se... 
pericliteze șansele cîștigării. 
unui set sau chiar unui meci 1 
Din păcate, la jucătorii noștri 
au fost repetate asemenea si
tuații.

Credem că este necesar, de 
asemenea, să se insiste mai 
mult pe formarea unor jucători 
(ridicători) cu precizie în „pu
nerea" mingilor în puncte idea
le de joc. Dar, poate mai mult 
decît toate acestea, este vorba 
de nevoia unei mai mari dă
ruiri din partea tuturor jucă
torilor, de-a lungul Întregului 
meci. In întilnirea cu echipa 
Olandei, de pildă, setul doi

C.E. de volei, 
reprezentative- 
R.F. Germania 
Tulcea, este —
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PETE PE UN BALON OVAL
Recunoaștem, nu am stat cu 

ochii pe ceas, dar — oricum
— putem afirma fără teama 
de a greși : se pierd multe 
din cele 80 de minute ale unei 
partide de rugby din pricina 
vorbăriei. A discuțiilor con
tinue — șl nefirești — cu co
legii de echipă, cu adversarii 
șl (bineînțeles...) cu arbitrii. 
Iată, spre pildă, autorizata 
pretendentă la titlu, Steaua, 
ar putea ocupa — „autoritar"!
— primul loc și la un aseme
nea capitol. Nu e tasă singu
rul exemplu. Foarte numeroși 
dintre jucătorii noștri «u o 
teribilă dorință de a — parla
menta. Și eu atit mal remar
cabilă ni se pare mostra de 
înțelepciune oferită, 
tul meci Rapid — 
Știința Petroșani,
de căpitanul oas
peților, asistentul
universitar Mircea 
can. Impasibil la 
le arbitrilor $1 ale 
rllor, acesta și-a 
cu tactu-i caracteristic, 
echipierii, ductadu-i, (șl) pe 
această cale, spre o victorie 
a nervilor tari. In contrast. 
Rapidul — altfel un XV demn 
de toată stima — a pierdut 
un joc pe ca»e-l putea clști- 
ga (și) pentru că, ta loc să-și 
vadă de păstrarea avantajului, 
a-a aprins ta discuții cu ar
bitrul, deruttadu-1 și mai rău 
pe acesta — debutant la o 
partidă de „A", ta Capitală. 
A aruncat pe fereastră, cum se 
spune, cu ușurință — ta clteva 
minute — ceea ce acumulase, 
cu trudă, ta șaptezeci de mi
nute 1

Imaginea de piață publică 
pe care o Iau des terenurile 
noastre de rugby poate de
veni lesne o (neplăcută) a- 
mlntire. Iar dacă primii che
mați să contribuie la așa ce
va — antrenorii, conducătorii 
de cluburi, jucătorii Înșiși — 
nu o fac. credem că inter
venția organelor federale e 
obligatorie. Mal ales că arbi
trii au ta regulament un Ins
trument prețios : pentru orice 
proteste la deciziile lor, rug- 
bystul ta culpă este eliminat 
de pe teren, ceea ce duce la 
pierderea dreptului de joc. 
Iar „Împricinatul’ urmează să 
se prezinte la F.R.F., unde să 
fie supus unei verificări a cu
noștințelor teoretice, ta caz de 
... corigentă suspendarea ope- 
rtad pe mai departe, pină Ia

in recen-

o nouă examinare, cu rezul
tate bune. Din păcate, res
pectiva clauză regulamentară 
este încă in faza de bună in
tenție, In puține rînduri iă- 
cindu-se apel la ea. Cerem 
colegiului de arbitri să-și ma
nifeste autoritatea și să che
me la ordine pe cavalerii flu
ierului. Curățirea terenurilor 
de rugby de „țațe" trebuie să 
depășească stadiul de dezide
rat 1 Pentru ca ta meciurile 
internaționale jucătorii români 
să nu mal primească puncte 
grele din cauza unor... vorbe 
ta vtat.

Lipsa de autoritate, de fer
mitate ta aplicarea literei șl 
spiritului regulamentului, con
duce la

Orleie- 
greșell- 

adversa- 
strunlt, 

co-

situații de genul ce
lei petrecute, re
cent, la meciul 
Știința — Farul. 
Răsfățatul Bucos, 

să parlamenteze, tot 
a trecut de la vor-

obișnuit 
timpul, _ _____
be... la fapte, brusctadu-1 pe 
arbitru șl generind o buscu
ladă generală, de clteva mi
nute. In judecarea acestui 
caz, Comisia de disciplină — 
prezidată acum de fostul in
ternațional ing. Paul ciobă
nel — a dezbătut inci
dentul sub toate aspectele și, 
ținînd cont de aportul adus 
de Bucos la echipa națională, 
a dat o pedeapsă... bltadă : 
suspendarea pe timp de 4 
luni.

Nu stat, din păcate, singu
rele „pete» pe balonul oval 
vizibile ta campionatul nos
tru. S-ar mai putea vorbi, spre 
exemplu, despre bizarele nu
mere de pe tricouri. Stat e- 
chipe care, judecind după a- 
cestea, au cite 3 mijlocași ta 
componență sau cite 4 centri! 
Alți jucători poartă pe tri
couri numărul 26, deși 15 (ti
tulari) șl cu 3 (rezerve) fac 
întotdeauna 18... Știm că e- 
xlstă destule greutăți în procu
rarea echipamentului (marea 
problemă rămtatad tasă tot 
ghetele), dar nu putem privi 
cu ochi buni neglijența și 
nepăsarea factorilor responsa
bili din cluburi.

Punem și repunem în dis
cuție asemenea probleme cu 
gîndul de a se face din rugby, 
ta practică, ceea ce este el 
in esență: un mod de edu
cație.

Cine și cum trece la fapte 1
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on EXAMEN RATAT! I Înaintea etapei a 27-a
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LT...
ntczic,
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ii mare 
15), dar 
erviciu, 
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; depă-

Nu cu mult timp In urmd 
s-a încheiat pe patinoarul 
„23 August" din Capitală tur
neul final al campionatului 
republican de juniori la ho
chei. S-a derulat cu acest 
prilej cea mai importantă 
secvență din activitatea noii 
generații a hocheiului nostru 
și anume „examenul" final. 
Lesne, deci, de imaginat că 
întrecerea — nu lipsită de 
multe momente atractive, dar, 
din păcate. și
de îngrijorător de
frecvente abateri 
disciplinare — a

cu atenție 
constituind „parada 

detelor" viitoare ale 
tui dinamic joc sportii

La sfirșlt, revăzlnd

zentativ sau, tn trecut — 
Cazacu, Antal Gh. Huțan și 
alții. Acum, am vrut să ve
dem cine ar putea „suporut- 
o astfel de promovare 1 Răs
punsul — și nu numai al 
nostru pentru că am ches
tionat și a.’ți tehnicieni in 
acest sens — a fost același t 
nimeni 1

Este drept ed in cele patru 
formații * "" - - - -
tori cu

I
I
I

ULTIMELE VEȘTI DE LA CELE 18 DIVIZIONARE A
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medie- 
-ii de 
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itru a- 

multă

NU

TET

urmări- 
ve- 

aces- 
to.

_ __  _______ notele
culese de la acest campionat, 
am constatat că „recolta" a- 
cestui sezon este neașteptat 
de slabă, examenul fiind — 
din acest punct de vedere — 
ratat. Să ne explicăm. An de 
an, hocheiul nostru a furni
zat cel puțin un talent, un 
jucător care a avut fi cali
tățile. dar fi pregătire de a 
putea face față exigențelor 
unei rapide promovări. E- 
xemple ? Chiar tn acest se
zon Mihai Popescu (Steaua) 
care, deft junior, este totuși 
component al lotului repre-

exista destui juci- 
perspective, care vor 

mai " ‘ " —
zon 
te 
itor, 
Jumătate,

Bineață,
— CL .

2 Galați, Gerczuly

fi încă un se- 
juniori. Poa- 

cd anul vi- 
dintre aceștia 

Udrea — 
Dlma, 

sportiv șco-

I
(Neagu, 
Steaua, 
Nlstor 
Iar nr. _ _____  _______
Liceul nr. 1 Miercurea duc) 
și care s-au evidențiat și 
anul acesta si apari jucăto
rul modern, capabil să facă 
față cu succes asprelor ce
rințe ale hocheiului practicat 
pe plan extern. Aceasta cu 
condiția ca antrenorii (Zsom- 
bor Antal, Rada Șerban AL 
Kalamar sau St Szabo) «d 
lucreze cu mai mult spor la 
„finisarea* talentelor, si ur
mărească mal puțin rezulta
tele imediate șt mai mult 
perspectiva...

Călin ANTONESCU

I
I
I
I
I
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COMPETIȚII • CAMPIONATE
Iri (7-5), la Miercurea Ciuc,
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iar llp- 
a gre-

șeii de apărare au fost specu
late de matura și valoroasa for
mație dinamovlstă care, ta final, 
a obținut o meritată victorie. Au 
marcat : E. Antal (2), Bartalis, 
Mikloș, Peter pentru gazde, Tu- 
reanu, Malîhin, Pană, B. Naghi, 
Solyom, Toke, Axlnte pentru 
Dinamo. Au arbitrat : L. Enciu 
(Fl. Gubernu, L Becze). v. Paș- 
canu, coresn.
• DUNĂREA GALAȚI — UNI

REA SF. G1IEORGHE 8—4 (2—2, 
3—2, 3—0). Spre deosebire de 
primul meci, cel de Ieri a fost 
mult mal interesant, mal animat. 
Gălățenii au jucat mal combi- 
natlv iar portarul Morar a apărat 
foarte bine. Cu numai două li
nii și ambii portari ta zi slabă, 
Unirea — in ciuda străduințelor 
— nu a putut emite pretenții In 
acest joc. Au marcat: Antal (2), 
Tibor (2), Bălăneanu, Horvath, 
Marcu, Peter, respectiv Baka, 
Lucaci, Both, Kedves. Au con
dus : Gh. Mureșan (R. Dobrescu, 
Gh. Lupu). T. Siriopoi, coresp.
• URMĂTOARELE etape se 

vor disputa la 28 șl 29 aprilie.
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R
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Iul re- 
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manșele a avut ca principal ad
versar pe coechipierul și antre
norul său. Ion Bobilneanu, maes
tru al sportului, amindoi detașln- 
du-se printr-un plus de tehnică 
șl putere de luptă. S-au apropiat 
de valoarea Tor tinărul Ionel Pa
vel șl experimentatul Gheorghe 
Sora, dar — cu toate eforturile 
depuse — el au trebuit să ce
deze ta fața celor doi mai sus 
menționați. In final, Riureanu l-a 
întrecut ta manșă directă și pe 
Bobilneanu. Printre animatorii 
cursei s-au mal numărat Al. Pis, 
E. Botezata, C. Voieulescu și L. 
Keșeri, spre deosebire de cam
pionul țării, Marin Dobre, care 
aleargă pe... toane, ta unele man
șe comportindu-se ca un începă
tor. In schimb, tinerii brăileni
5. Postolache și G. Scarlet au 
confirmat bunele aprecieri, pro- 
grestad de la un concurs Ia altul.

Clasamentul etapei : 1. N. Riu- 
reanu — 15 p, 2. I. Bobilneanu
— 14 p (ambii — I.P.A. Sibiu), 
3—4 I. Pavel (Voința Sibiu), Gh. 
Sora (Metalul Buc.) 12 p, 5. 
Pis (Voința Sibiu) — 11 p, 
C. Voieulescu (Metalul Buc). 
Botezatu (C.S. Brăila) — 16 p.

CLASAMENTUL GENERAL al 
„Cupei F.R.M.* : 1. N. Rîureanu
— 92 p, 2. T. Bobilneanu — 84 
P, 3. E. Botezatu — 71 p, 4. I. 
Pavel — 65 p, 5. Al. Pis — 63 p,
6. Gh. Sora — 57 p.

Troian IOANIȚESCU 
REZULTATE REMARCABILE 
IN „CUPA M.E.I.- LA TIR

La Oradea s-a desfășurat „Cupa 
M.E.L* la tir. Pe noul poligon, 
amenajat cu concursul lăudabil al 
organelor locale șl prin muncă 
patriotică, s-au Intilnlt trăgători 
fruntași de la cluburile studen
țești din țară. Excelenta organi
zare, activitate în care s-a evi
dențiat prof. Iaeob Hanțiu, a fa
vorizat realizarea unor rezultate 
bune. Trebuie să menționăm, ta 
primul rfnd, cele 596 p ale lui 
Ion Olărescu (I.E.F.S.), la pușcă 
liberă 60 f c. Forma bună a aces
tui țlntaș s-a vădit șl la pușcă 
liberă 3X40 f, unde a totalizat 
1155 p.

Tot la categoria rezultatelor de 
excepție, trebuie să menționăm 
șl recordul național egalat la ju
niori n, reușit, la pușcă standard 
60 t, de către Doru Prescure 
(A.S.U. Oradea). Iată clasamen
tul pe cluburi al „Cupei M.E.L*: 
1. I.E.F.S. București 183 p, 2. 
C.S.U. Brașov 105 p, 3. Politehni
ca Cluj-Napoca 90 p, 4. A.S.U. 
Oradea 72 p, 5. Universitatea Iași 
54 p (Cornel POPOVICI — co
resp.).

2. I.

Al. 
6—7. 
, E.

Mureș 24—17 (11—4). FEMININ. 
Seria I : Oltul Sf. Gheorghe — 
Gloria Ploiești 11—8 (6—6) ; Vul
turul Ploiești — TEROM Iași 9—13 
(4—6) ; Confecția Vaslui — Con
fecția Călărași 12—7 (5—4). Seria 
a n-a : Constructorul Timișoara 
— Unirea Metal-Lemn Craiova 
16—10 (6—4) ; Energetica Drobeta 
Tr. Severin — Voința Odorhel 
9—12 (6—7) ; Voința Sighișoara — 
Constructorul Hunedoara 10—9 
(7—6) ; C.S.M. Sibiu — NETEX 
Bistrița 10—9 (3—4). (Corespon
denți ; M. Florea, I. Vlad, D. 
Diaconescu, i. lonescu, C. Crețu, 
Gh. Briotă, Gh. Manafu, T. Sirio
poi, C. Averchl, V. Săsăranu, N. 
Monenciu, S. Băloi, V. Lazăr, I. 
Stanca, I Turjan).

SIBIANUL NICOLAE 
RÎUREANU A CIȘTIGAT 

„CUPA F.R.M.- LA
DIRT-TRACK

SIBIU, 74 (prin telefon). Eta
pa finală (a 8-a) a „Cupei 
F.R.M.* la dlrt-track, desfășu
rată marți după-amiază pe pista 
stadionului Voința din localitate, 
a satisfăcut numerosul public, 
alergătorii sibieni dominind în
trecerile.

Liderul clasamentului general, 
Nicolae Rîureanu, care a ținut 
(șl a reușit) să ciștige toate
PATRU FORMAȚII BUCUREȘTENE IN TURNEUL FINAL 

AL DIVIZIEI A DE TENIS FEMININ

I
I

Astăzi se dispută partidele eta
pei a 27-a. o etapă de mijloc de 
săptămină, care poate clarifica 
unele din .necunoscutele- de la 
cei doi poli al clasamentului. In 
rindurile de mal jos, prezentăm 
succint noutățile de ultimă oră 
de la cele 18 formații.
• DINAMO, cu un moral ex

celent după prețiosul punct obți
nut la Oradea. " —
cu gindul la o 
re s-o readucă 
.Argeșului* ta 
La petroșenerd, 
cert, iar Caval, ______ ___ .
tltă, a fost internat • Din 
POLITEHNICII Timișoara va ab
senta una dintre piesele el de re
zistență — fundașul centrai Păl
tinișuri, care a acumulat 3 carto
nașe galbene. U.T.A., cu efecti
vul complet, va încerca să obți
nă la Timișoara ceea ce n-a re
ușit la Pitești, adică un punct 
mult dorit • OLIMPIA nu-1 va 
putea utiliza pe Kaiser $1 ălaxhe. 
Este posibilă reintrarea iul Hațe- 
ganu. F.C. BIHOR va alinia ace
eași formație din partida cu Di
namo • SPORTUL STUDENȚESC 
nu are accidentați ta lot. Forma
ția lui Rădulescu, O. lonescu șl 
Chihaia va evolua pe stadionul 
Steaua. Conform unei botărtri 
mal vechi a conducerii duhului, 
copiii au intrarea liberă. In cen
trul liniei de atac a băcăuanilor 
va reintra Botez, care a fost 
suspendat o etapă • La CORVI- 
nul. numai Economu este in
disponibil. Piteștenii au plecat 
de luni spre Hunedoara. Liderul a

abordează partida 
victorie clară, ca
pe locul L cedat 
etapa precedentă. 
Mulțescu este ln- 
suspect de hepa-

tăcut o escală la Deva, unde a 
rămas pină astăzi. Acumulind 
trei cartonașe galbene, Doru Ni- 
colae n-a făcut deplasarea • 
GLORIA a pregătit eu maximum 
de atenție dificila partidă cu Ie
șenii. POLITEHNICA Iași, după 
partida cu Steaua, nu s-a mai 
întors acasă, rămlnlnd in Bucu
rești La Buzău, elevii lui L. 
Antohl și L Marica speră să se 
revanșeze după Infringerea din 
tur, din Dealul Copoulul • CHI
MIA - fără Savu șl PintiUe — 
este decisă să ciștige, in retur 
fiind neînvinsă pe teren propriu, 
marctad tn patru meciuri 1# go
luri și primind doar unul singur! 
Reintră Coca. Năstase. vlrful de 
atac al STEI.EI, este indisponibil. 
Gh. Constantin va alinia forma-

ția care a clstigat ultimele par
tide • C.S. TIBGOVIȘTE s-a in
ters de la Hunedoara cu ștefă- 
nescu accidentat. Coman așteap
tă pină tn ultimul moment avi
zul favorabil al medicului. Sava 
nu este refăcut. A.S.A. Tg. Mu
reș, cu lotul complet (exceptin- 
du-1 desigur, pe Onuțan) a ple
cat de luni la Sibiu, unde a rămas 
o zi • Trei .absențe importante 
ta lotul UNIVERSITĂȚII CRAIO
VA: Lung (bolnav de hepatită), 
Crișan (cu piciorul In ghips după 
lovitura primită de Ia Al. Nico
lae, la Buzău) șl Tilihoi (elimi
nat tn partida cu Gloria și sus
pendat pe trei etape). F.C. Ba
ia Mare s-a deplasat la Craiova 
fără Radu Pamfil, sancționat de 
club.

ARBITRII MECIURILOR
• Dinamo — Jiul : C. Szilaghi 

(Bala Mare) : Gh. Ispas (Cons
tanța) Si T. Podani (Brăila) :
• Politehnica Timișoara—U.T.A.: 

F. Calași (București) ; Gh. Racz 
(Brașov) șl Gh. Ene (Buzău) ;
• Olimpia Satu Mare — F. 

Bihor : V. Roșu ; M. Buzea 
S. Marin (toți din București) ;
• Sportul studențesc — S. 

Bacău : C. Ghiță ; H. Nleolau 
(ambii din Brașov) șl Gh. Jucan 
(Mediaș) ;
• Corvinul Hunedoara

Argeș : C. Dinulescu ; _ _____
gomlr șl C. Mateescu (toți din 
București) ;

C. 
$1
c.

— F.C. 
G. Dra-

• Gloria Buzău — Politehnica 
Iași : R. Stîncan ; V. Constan- 
tinescu și V. Măndescu (toți din 
București) ;
• Chimia Hm. VTlcea — Steaua: 

S. Drăgulici ; T. Moisescu (am
bii din Drobeta Tr. S’verin) și 
N. Raab (Cimpia Turzli) ;
• C.S. Tirgoviștc — A.S.A. Tg. 

Mureș : G. Retezan ; V. Navros- 
chi (ambii din București) șl M. 
Moraru (Ploiești) :
• Univ. Craiova — F.C. Baia 

Mare : O. Anderco (Satu Mare); 
C. Teodorescu (Buzău) și Gh. 
Vasilescu II (București).

I U.T.A. CONTINUĂ SĂ PRODUCĂ - JUCĂTORI - ÎN RITM SUSȚINUT
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A SCĂZUT INSA CALITATEA PRODUCȚIEI
• Creșterea valorică a „generațiilor de schimb11 —o necesitate

stringentă, calea
Fotbalul arădean, în

U.T.A., echipa-fanlon ___,___ ,
ta special, se află, de la o vreme, 
ta suferință. Șl stat destul cel 
care pun involuția pe plan com- 
petlțlonal a „ll“-lui textillst pe 
seama unei (pretinse) scăderi a 
interesului pentru formarea șl 
promovarea elementelor autohto
ne. Așa să fie oare 7 Făcînd apel 
la statistică, vom vedea că ta pe
rioada 1970—1978 U.T.A. a promo
vat ta prima divizie 48 de Jucă
tori (in medie 5 pe an), mai bine 
de Jumătate din numărul acestora 
fiind crescuți in „grădina clubu
lui*. Acestor cifre le mai pot fi 
adăugate și alte citeva șl mai 
semnificative. Așa bunăoară, In 
lotul actual al echipei numai trei 
jucători nu stat arădeni (Gașpar, 
Giurgiu șl Vaczi), trei sint prove- 
nițl de la Rapid Arad (Gal, Leac 
șl Cura), iar restul de 14 (în care 
l-am inclus șl pe Ducadam, des
coperit la o echipă Județeană și 
trecut prin filiera echipei de ju
niori), stat, se poate spune, 
„creație proprie*.

Așadar, U.T.A. produce, și tacă 
Intr-un ritm susținut. Șl totuși, 
ceva lipsește tn fluxul acesta de 
formare a Jucătorilor de perfor
manță. Ce anume 7 Comparind 
promoțiile ultimilor 5—6 ani cu 
cele ale perioadei anterioare anu
lui 1972, ne putem da seama, fără 
dificultate, de o evidentă dife
rență de valoare, mal bine zis de 
o scădere valorică, In ansamblu, 
a generației de Jucători care l-au

general, și 
a orașului,

actualități
• ȘTEFAN COVACL vicepre

ședinte al F.R.F., a plecat luni 
la Koln, pentru a participa la 
ședința Comisiei tehnice U.E.F_A.

sigură a redresării fotbalului arădean
înlocult treptat pe Gornea, Vidac,
Birău, Bakoș, ---------
ter, ~ ■
pu, 
rei, . ____ ___
ponențil unei echipe situate con-

*7. . ___1 fotbalului
șl din care nu au mal 
azi decît doi „supraviețui-

Broșovschi șl Domide, in 
de 28 șl, respectiv, 33 de

J» Popovici, 
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Kun ii,
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Dumitrescu, 
adică
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pe com-
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A. Tg.

Ultimele meciuri, decisive pen
tru stabilirea cvartetului final al 
Diviziei feminine A de tenis, au 
adus pe tablou, potrivit așteptă
rilor, numai formații bucureștene: 
Dinamo, Tenis-Club, Politehnica 
șl Progresul, tn decursul partide
lor de calificare, au ieșit din 
cursă două dintre favoritele reco
mandate de clasamentul anului 
trecut, și anume formația Steaua 
(Învinsă cu 3—2 la capătul unui 
meci toarte strtns cu T.C.B.) și 
Constructorul Brăila (întrecută, 
destul de comod, cu 4—1, de tlnă- 
ra formație Politehnica Cluj-Na
poca, eliminată, la rtadul el, tot 
atit de net, cu 4—1, de o favori
tă reală : Politehnica București).

Rezultate de ieri. POLITEHNICA 
BUCUREȘTI — POLITEHNICA 
CLUJ-NAPOCA 4—1 (L. Romanov 
— L. Sălăjan 6—4, 6—2 ; M. Ro
manov — L. Pop S—1. 4—1 ; EL 
Popescu — L. Don 6—0, 6—4). 
T.C.B. — STEAUA 3—2 (C. Po
pescu — L. Grunberg 4—L 6—2; 
M. Drăghicl — Carmen Cazacliu
4— 6, 1—6 ; A. Caraloslfoglu — D.
Moise 6—2, 6—2 ; L Trocan — 
Cristina Cazacliu 2—6, 8—6 
Popescu, A. Caraloslfoglu • 
L. Grunberg, Carmen ~______
5— 1, 0—6, 6—1). DINAMO — CI
MENTUL DEVA 5—0 (M. Slmto- 
nescu — L. Orășanu 6—2, 6—2). 
PROGRESUL — DUNĂREA GA
LAȚI 3—2 (E. Trlfu — R. Gheor
ghe 6—2, 6—3). -
9—14 : U.T.A. 
BRAILA 3—2 
Dumitru 0—6, 
TIMIȘOARA 
RUL BRAILA

— M. Hadgiu 5—7, 6—S). SANA- I 
TATEA ORADEA — MUREȘUL I 
TG. MUREȘ 4—1. De astăzi, pe " 
terenurile Progresul, tocep tur
neele finale 1—4 șl 5—8. (Sandi I 
IONESCU, coresp.) î

• CUM AM MAI ANUNȚAT, 
unul dintre cele mal atractive 
meciuri din cadrul semifinalelor 
cupelor europene, programate as
tăzi, se va disputa la Koln, F. C. 
KSln — Nottingham Forest (Cupa 
campionilor). Acest meci (In tur: 
3—3) va fi condus de o brigadă 
de arbitri din țara noastră, alcă
tuită din Nicolae Rai nea (la cen
tru), Vaslle Topan șl Constantin 
Bărbulescu.

stant ta prlm-planul 
nostru J — 
rămas 
tori*, 
virstă 
ani 1

Așa ________,______ ____
că producția U.T.A.-el nu a mal 
Îndeplinit, tn ultimul timp, con
diția de calitate. De ce 7 Căutînd 
cauzele, am ajuns — tn urma 
unei discuții purtate cu vicepre
ședintele clubului arădean, Alex. 
Dan, care timp de aproape două 
decenii s-a ocupat, cu remarca
bile rezultate, de pregătirea Ju
niorilor și copiilor — la următoa
rele concluzii : 1. depistarea și 
selecția viitorilor jucători se face 
destul de TIRZIU, de regulă după 
ce cel mai buni copii au luat 
drumul altor sporturi, fotbalul 
trebuind să se mulțumească cu 
ce a mal rămas ; 2. pentru atra
gerea pe calea performanței a 
copiilor cu reale calități fotbalis
tice, nu se răscolesc, sistematic 
și cu perseverență, toate locurile 
de Joacă din cele mal *** ' 
medii, ci, In virtutea 
muncă, să-l spunem 
resc, ANTRENORII 
SA FIE EI CĂUTAȚI 
„Dacă făceam și eu 
nea Alex. Dan — nu
copeream pe BROȘOVSCHI, ATO- 
DIRESEI, Șchiopa, Kukla, Jivan, 
Tisa, Caracioni, Tirban, Bubelea... 
3. insuficiențele pe planul selec
ției iac ca timpul destinat instrui
rii copiilor — și așa destul de 
puțin ta condițiile zilelor noas
tre — să nu mai permită, prac
tic, învățarea corectă a abeceda
rului fotbalistic. De aceea mulți 
Jucător! ajung, mal țîrzlu. In 
sfera performanței, cum s-ar zice 
la facultate, fără să fi absolvit 
școala elementară...

Acestea ar fi cauzele. Ce solu
ții Ișl propune clubul U.T.A. ta

stînd lucrurile, rezultă clar

diferite 
unui stil de 

funcțlonă- 
AȘTEAPTA 
DE... COPIL 
așa — spu- 
ti mai des-

raport cu - situația sa actuală și 
eu dorința redresării fotbalului 
arădean 7 1. selecția timpurie, la 
vîrsta de 8 ani, ar fi o primă 
măsură, permanent coroborată 
cu o activitate de depistare cit 
mal cuprinzătoare ; 2. asigurarea 
Instruirii micilor fotbaliști cu an- 
trenori-foști jucători tn cadrul 
clubului, care să servească drept 
modele de execuție a procedeelor 
tehnlco-tactlce ; 3. realizarea u- 
nui program de competiții care 
să stimuleze atit pregătirea cit și 
afirmarea copiilor și Juniorilor. 
Astfel, clubul U.T.A. organizează 
ta luna august cea de a doua 
ediție a „Cupei Petschovschl*, cu 
participarea a 6 echipe de juniori 
(Vojvodina Novi Sad, Slovan și 
Inter Bratislava, Eldre, Bekesc- 
saba, Luceafărul București șl 
U.T.A.). In luna mai, echipa de 
Juniori divizionari, antrenată de 
G. Birău, urmează să la parte 
la „Cupa Dunării*, organizată la 
Bratislava. Șl tot aici, ta luna 
august, cu ocazia aniversării a 
60 de ani de la înființarea clubu
lui Slovan, va fi prezentă, Intr-o 
competiție de amploare, și o e- 
chlpă de copil (născuți tn 1965) 
a U.T.A.-el. Pe plan local, ta 
timpul vacanței de vară, este pre
văzută a se desfășura „Cupa 
U.T.A.*, tn cadrul căreia vor fi 
invitate toate școlile din Județul 
și orașul Arad, contîndu-se, in 
acest fel, pe participarea a 30—40 
de echipe însumtad un număr de 
peste 500 de copii, 4. tn sfirșit, 
conducerea clubului U.T.A. este 
hotărită să continue promovarea 
unor Jucători talentațl ta prima 
echipă. După debutul promițător 
al iul Caracioni, tn meciul cu 
A.S.A., al ți cinci aspiranți la 
„seniorat* — Debeleanu. iova, 
Angelescu, Ciordaș șl Tirban — 
așteaptă să le vină rtadul. Prin 
toți aceștia, și prin alții care vor 
urma, U.T.A. ișl propune să re
zolve, ceea ce l-a lipsit pină 
acum, condiția de calitate a pro
ducției sale.

Mihai IONESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AUTOTURISMELE — PREZEN

ȚA PERMANENTA LA TRAGE
RILE

LOTO

Tragerea de vineri 27 aprilie, 
vă oferă șl dv. posibilitatea de 
a realiza succese asemănătoare, 
bineînțeles cu condiția de 
tlclpa.

a par-

mfine 
pentru

C. 
U 

Cazacliu

Pentru locurile 
SPARTACUȘ 

(D. Brăștln — E. 
5—7). ELECTRICA 

— CONSTRUCTO- 
4—1 (N. Becherescu

Una dintre principalele atrac
ții ale tragerilor obișnuite Loto, 
AUTOTURISMELE .Dada 1300“, 
constituie o prezență permanentă 
pe lista marilor cîștiguri care 
răsplătesc din plin perseverența 
partlcipanțllor. La tragerea din 13 
aprilie - * ---------  ------
tegoria 
.Dacia 
Vas tie 
riantă 
categorie, alte 5 variante, achi
tate 25%, au adus posesorilor lor 
cite 17.500 lei. La aceeași tragere, 
valoarea unitară a cîștigurilor de 
categoria a n-a s-a ridicat la 
peste 23 000 lei (s-au omologat 
12 variante clștigătoare, dintre 
care două achitate 100%).

a.c„ ciștigul maxim de ca- 
L respectiv un autoturism 
1300*. a revenit lui Moise 
din București, pe o va- 
achitată 100% ; la aceeași

ROADELE EXERSĂRII

Nn uitați : • Astăzi și 
stat ULTIMEI ,E ZILE 
procurarea biletelor • NUMAI 
CINE JOACA POATE CtȘTIGA 1

Tragerea Pronoexpres de astăzi, 
25 aprilie 1979, ........................
direct, taeeptad

se televizează în 
de la ora 17,35.

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 22 APRILIE 

1979
Categoria 1 : . 

variante a 237 leL
(13 rezultate) 1393

Categorla 2 : (12 rezultate) 
14089.50 variante a 55 lei

Intrucit valoarea unitară a ciș- 
tigurilor de categoria - - - -
plafonul minim de 
form regulamentului, 
tegoriei respective a 
categoriilor 1 șl 2.

3 a fost sub 
40 lei, con- 

fondul ca- 
fost atribuit

Citeva din ultimele Jocuri 
ne-au oferit secvențe remar
cabile, semn că fotbaliștii 
noștri sint înzestrați cu talent, 
cu calitățile pretinse de Înalta 
performanță. In fruntea per
formerilor de care ne ocupăm, 
se plasează piteșteanul " ’
nescu. Execuțiile sale 
Încheiată printr-un 
mare spectaculozitate, 
cată, ta ultima se
cundă. de 
din partida cu 
picii unguri 
repetat ta 
U.T.A., cind 
la F.C. Argeș 
rll oculari) a ______  _
și mal spectaculos decît 
din tntîlnirea din preliminarii. 
Iovănescu mărturisește că a 
repetat îndelung la antrena
mente aceste voleurL Munca 
lui a fost răsplătită. La Ora
dea, ta etapa de duminică. 
Gherghell — acest lucător 
care n-a realizat, din păcate, 
nici 30 la sută din traseul 
performanței recomandat de 
calitățile lui, din motive care 
n privesc mal ales pe el — 
a fost autorul unul „slalom* 
de toată frumusețea, acțiune 
care a arătat ingeniozitate, 
frumusețea fentei șl a drlblta-

Iovă- 
(una 

gol de 
alta blo-

demonstra- 
De o bună
M. Rădu- 

de o ridl- 
realizează

oi'£- Accente 
s-au

meciul cu 
mijlocașul de 

(declară marto- 
reallzat un gol 

cel

gulul, precizie. O 
țle de virtuozitate, 
bucată de vreme, 
canu. alt fotbalist 
cată tehnicitate,
veritabile momente de spec
taculozitate fără să uite 0- 
bligațiile față de echipă.

Trei dovezi, doitre cele mal 
recente șl mal convingătoare, 
despre posibilitățile fotbaliști- 

noștri. _ 
avem 

să

lor 
rar 
zla 
despre 

ce ? Pentru că, 
o parte, prea puțini 
fotbaliștii de elită stat preo
cupați de perfecționarea indi
viduală, de „suplimentele per
sonale" din antrenament. Iar. 
pe de alta, fiindcă multora le 
lipsește curalul de a încerca 
ta meci aceste ..numere per
sonale* Mai ;u seamă dacă , 
primele intenții stat nereușite. 
..Rețeta* se impune de la 
sine : exersarea intensă la 
„repetiții* șl curaj 
tacolele* oficiale, 
sportivă va cîștiga. 
beneficia din plin, 
exemplelor va creste.

__ Prea 
însă oca- 

vorblm 
ele. De 

pe de 
dintre

se impune 
intensă 

ta „spec- 
tntrecerea 
echipa va 
iar Usta

Eftimie IONESCU



Cupa'Federației, replică feminină a Cupei Davis Sportul luptelor in actualitate

DIN
CU

Antrenorul

NOU ÎN SFERT DE FINALĂ 
ECHIPA UNIUNII SOVIETICE?

Aurel Segărceanu încearcă să alcătuiască cea mai bună 
româneascăformație

feminină a „Cupei 
dar cu o istorie mult

Replică 
Davis', 
mal tînără, debutînd în lumea 
tenisului abia în 1963, „Cupa 
Federației" (instituită la semi
centenarul F.I.L.T.) cîștigă tot 
mai mult în prestigiu, devenind
— cu participarea a peste 30 
de formații — un adevărat 
campionat mondial pe echipe. 
Jucătoarele noastre atacă aces
te întreceri abia în 1973 și ating 
chiar faza semifinalelor. Anul 
acesta, la cea de a 17-a ediție, 
echipa României trebuie să 
lupte pentru a încerca — avînd 
în frunte pe revelația mondială 
a anului trecut, Virginia Ruzicl
— să ajungă din nou în cvar
tetul superior al competiției. 
Nu va fi ușor, pentru că sorții 
au decis, după întîlniri ceva 
mai puțin dificile cu Mexicul 
și probabil Elveția, o partidă 
extrem de grea, în sferturi de 
finală, cu formația Uniunii So
vietice.

Iată de ce, nu ne-am mirat 
că pe diferite terenuri bucu- 
reștene, cele mai bune jucătoa
re de tenis ale țării își inten
sifică antrenamentele. După 
cum se știe, membrele lotului, 
din care se va alege trio-ul de 
joc (pentru două partide de 
6implu și una de dublu) sînt: 
Virginia Ruzici, Florența Mihai, 
Mariana Simionescu, surorile 
gemene Lucia și Maria Roma
nov (ultima fiind campioana 
țării pe 1978). Antrenorul co
ordonator al acestui lot este 
tocmai cel care le-a format pe 
primele trei numite, dinamovis- 
tul Aurel Segărceanu.

Vriginia Ruzici poate fi zil
nic văzută în sala de forță a 
clubului Dinamo sau pe tere
nurile T.C.B., exersînd împreu
nă cu antrenorul Ștefan Geor
gescu. Din păcate, genunchiul 
ei suferind nu dă încă asigu
rătoare semne de vindecare, 
așa că, deocamdată, Virginia 
Ruzici trebuie să fie prudentă, 
gradînd eforturile fizice. Tot 
din păcate, și tot acum, în 
cursul unui antrenament, Flo
rența Mihai a suferit șl ea o 
entorsă care-i prelungește ne
dorit pauza competițională la 
care a fost supusă toată iama.

în schimb, am găsit-o pe Ma
riana Simionescu, pe terenurile

Progresul, exersînd cu o lăuda
bilă rîvnă, sub îndrumarea an
trenorului federal Alexe Bar- 
dan. Cu multă poftă de lucru, 
ea își dtfcăvirșește loviturile și 
nu mai are de pus la punct 
decît rezistența de concurs, su
flul fiind încă deficient, 
asemenea, harnice, surorile 
manov, sub supravegherea 
George Slapciu, își mențin

De
Ro-

MARIANA SIMIONESCU

ma chiar în întrecere, dispu- 
tînd zilele acestea campionatul 
divizionar sub culorile clubului 
lor, Politehnica.

în ziua de 30 aprilie, la Ma
drid, echipa României debutea
ză în noua ediție a Cupei Fe
derației întîlnind formația Me
xicului. în caz de victorie, va 
întîlni pe învingătoarea din me
ciul Elveția — Danemarca, pen
tru ca formația care cîștigă a- 
ceastă partidă să se califice în 
sferturi de finală unde (după 
toate probabilitățile) va avea 
de înfruntat puternica echipă a 
Uniunii Sovietice. Reamintim că 
și anul trecut, la Melbourne, 
tenismanele noastre au întîlnit 
formația sovietică, tot în sfer
turi.

Victor BĂNCIULESCU

TINERII POPICARI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI In POLONIA

DRUMUL SPRE CONSACRAREA OLIMPICĂ
A TRECUT PRIN BUCUREȘTI

Interviu cu Milan Erccgan, președintele Federației internaționale de lupte amatoare
In Palatul sporturilor, pregătit sărbătorește pe timpul campio

natelor europene de ' '
gan a fost văzut de 
toate ocaziile in care 
tul luptelor, de 11 
d. Milan Ercegan, in 
rațiilor de cultură fizică din R.S.F. Iugoslavia, este o importantă 
personalitate in sportul mondial.

La terminarea campionatelor europene redacția „Sportul* a ru
gat pe președintele F.I.L.A. să 
impresii:

lupte, președintele F.I.L.A., d. Milan Erce- 
dimineață pină seara, la toate meciurile, in 
prezența sa era necesară. Pasionat de spor- 
ani președinte al acestui for internațional, 
același timp vicepreședinte al Uniunii fede-

relateze cititorilor ziarului citeva

Reprezentativele naționale de 
juniori, care se pregătesc pen
tru apropiatele campionate euro
pene de popice, au evoluat zi
lele trecute în Polonia, la Kalisz, 
juclnd cu selecționatele similare 
ale tării gazdă. Popicarii români 
au cîștigăt detașat ambele par
tide : la fete cu 2386 — 2141 p.d.. 
Iar la băieți cu 5009 — 4728 p.d. 
Cele mal bune rezultate le-au ob-

ținut Ioana Dogaru — 421 șl Eva 
Nagy — 407, respectiv Alexandru 
Naszodi — 854 și C. Stamatescu
— 850. Dintre jucătorii polonezi, 
cel mal eficace au fost Nadstoga
— 897. respectiv Twardowski — 
817.

La sfîrșltul acestei săptămlnl, 
juniorii noștri vor Juca cu repre
zentativele R. D. Germane, la 
Waltershausen.

FLORIN StGARCEANU IN TURNEUL „MASTERS" ITALIAN
Tînărul jucător român Florin 

Segărceanu a reușit, la capătul 
circuitului Italian de turnee, să 
se califice pentru ultima fază, 
numită uzual „Masters", ceea ce 
reprezintă un frumos succes pen
tru un tenisman aparținînd cate
goriei juniorilor. După întoarce
rea în țară a jucătorilor Dumitru 
Hărădău și Traian Marcu. tinerii 
tenlsmanl Andrei Dirzu șl Florin 
Segărceanu au continuat să joace 
pe tabloul principal al turneului 
de la Cagliari, sub îndrumarea
antrenorului Gheorghe Vlzlru. 
lată rezultatele lor : Dirzu —
Lombardi (Italia) 6—2. 7—6 
Plerola (Chile) — Dirzu
8—3 ; Ganzabal (Argentina)
Segărceanu 6—2, 6—7, 7—5 ;

Dirzu. Segărceanu — Algren, Eric- 
sen (Suedia) 6—4. 2—6, 6—4 șl 
Damlani (Uruguay), Malneto 
(Peru) — Dirzu, Segărceanu 6—4, 
4—6, 7—6. De miercuri. Florin
Segărceanu începe turneul „Mas
ters" la Sassari (Italia).

„INTERNAȚIONALELE**
DE BOX ALE FRANȚEI

PARIS, 24 (Agerpres). — In 
orașele Rouen și Honfleur s-au 
desfășurat primele două reuniuni 
ale campionatelor internaționale 
de box ale Franței. La categoria 
mijlocie Petre Bornescu (Româ
nia) I-a Învins prin abandon în 
prima repriză pe danezul Oster
gaard. In cadrul categoriei ușoa
ră Ruiz (Franța) a dispus Ia 
puncte de M. Niculescu (Româ
nia). iar la categoria cocoș Rah
man (Republica Arabă Egipt) a 
cîștigat la puncte meciul cu Ion 
Panaite (România). în limitele 
categoriei semigrea, Radomir (iu
goslavia) a obținut victoria la 
puncte în partida cu ion Dobre 
(România). Sferturile de finală 
ale competiției stnt programate 
la Caen.

ATLETISM • Cursa de 50 km 
marș de la Wajima (Japonia) a 
fost cîștlgată de atletul vest-ger- 
man Hans Binder. în 4 h 10:13.

BASCHET • In meciuri ami
cale de baschet Bulgaria —Fran
ța (m) 106—105 (47—54, 93—93),
după prelungiri, șl 87—83 (51—49) 
• In turneu in Australia, „Cibo- 
na“ Zagreb a învins, pe New
castle Elkons 101—81 (63—38).

BOX • Comitetul de organiza
re a celei de a 23-a ediții a C.E. 
de box, care va Începe la 5 mal 
la K31n, a stabilit programul de 
desfășurare a competiției. La 5 
mal de la ora 19,30 se va desfă
șura gala Inaugurală, care va fl 
precedată de festivitatea de des
chidere. In zilele de 6, 7, 6 șl I 
mai vor avea loc cite două re
uniuni de la ora 15 șl, respectiv, 
19. Joi, 10 mal stnt programate 
galele semifinale (orele 15 șl 
19,30), vineri 11 mai- riind zl de 
pauză. Finalele la cele 11 cate
gorii se vor disputa sîmbătă, 12 
mai. • Noul campion 
de box la categoria 
(versiunea W.B.C.) este 
nul de culoare Matthew 
El l-a învins prin k.o.
repriza a 8-a pe compatriotul său 
Marvin Johnson, care anul trecut 
11 deposedase de . centură pe 
iugoslavul Mate Parlov.

mondial 
semigrea 
amcrlca- 
Franklln. 
tehnic In

— Aceste campionate de la 
București au constituit o etapă 
foarte importantă în ca
drul ciclului de pregătire
a sportivilor pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova 1980. 
De fapt, aceasta a fost o re
petiție generală, deoarece dru
mul spre consacrarea olimpică 
a trecut prin capitala Româ
niei. Pot spune că luptele 
greco-romane au fost la un ni
vel foarte 
rămas cu 
libere au 
din punct 
culozității 
cest fapt _ 
problema reexaminării unor as
pecte ale luptelor în stilul cla
sic, pentru a le imprima și lor 
o atractivitate mai mare.

Calitatea luptelor, atit greco- 
romane, cit și libere, după a- 
precierea mea, corespunde cu 
totul cerințelor și gusturilor în 
sporturile contemporane. Plec 
de la aceste campionate euro
pene cu o impresie excelentă, 
considerînd că un mare număr 
de concurenți care au evoluat 
aici vor avea anul viitor șanse 
să urce pe podiumul olim- 
pio de la Moscova.

— Cum apreciați 
tarea luptătorilor

— înainte de toate

bun, cu toate că am 
impresia că luptele 
depășit cele clasice 

de vedere al specta- 
și atractivității. A- 

pune in fata noastră

compor- 
români ?

__     aș dori 
să felicit sportivii români și 
federația de specialitate pentru 
succesul obținut. După ce anul 
trecut România a cucerit Ia 
Oslo pentru prima dată primul 
loc în clasamentul pe națiuni, 
acum a confirmat această po
ziție, dovedind că o merită. 
Cred că esența acestui „secret" 
rezidă intr-o muncă de specia
litate bine organizată, in an
trenamente pe baze științifice, 
într-o muncă perseverentă și 
asiduă și, desigur, într-o selec
ție a talentelor dintr-un număr 
mare de luptători de care 
România dispune. Este foarte 
important faptul că în țara dv. 
există o tradiție de „lupte popu
lare" cum Ie spunem noi. Trinta, 
ca formă a luptelor, este bine
cunoscută.

— Vă rugăm si vă refe
riți pe scurt la relațiile cu 
federația română de specia
litate.

TURNEUL FEMININ DE BASCHET
DE IA 1ODE

VARȘOVIA 24 (Agerpres) 
în turneul internațional 
de baschet de la Lodz 
nata orașului Leningrad 
cut cu scorul de 97—54 
echipa României. Alte rezultate : 
Cuba — Ungaria 72—69 (48—33).
Polonia — Cehoslovacia 92—82
(48—32).

feminin 
selecțlo- 
a tntre- 

(55—22)

LE
FOTBAL • In cursul lunii au

gust va " ‘ ‘
fotbalist 
Inaugura 
jucători, 
lui Pâle.

HOCHEI • La Moscova, tn 
C.M. (locurile 1—4) : U.R.S.S. — 
Suedia 11—3 (3-6. 5-2, 3-1). In 
clasament : U.R.S.S. 8 p, “ " * 
slovacia 5 p. Suedia 3 p șl Ca
nada Op; locurile 5—8; - — - 
— Polonia 5—1 (2—1. 2—0. 1—0) șl 
Finlanda — R.F. Germania 7—3 
(1—2, 3—1, 3—0).

SCRIMA • Turneul masculin 
de floretă de la Varșovia, care a 
reunit sportivi din 10 țări, s-a 
încheiat cu succesul francezului 
Pascal Jolyot (4 v), urmat de 
Boscherle (3 v) și Jablonski 
(2 v).

ȘAH • Turneul internațional de 
la zalaegerszeg a fost cîștigat de 
marele maestru maghiar Vadasz 
cu 9,5 puncte, urmat de Barczay 
(Ungaria) 9 puncte, Theodor Ghl- 
țescu (România) 6,5 puncte, Fo- 
rlntos (Ungaria), Ftacnik (Ceho
slovacia) șl Ferenc Portisch (Un
garia), toți cu cite 7,5 puncte, 
Velikov (Bulgaria) 7 puncte. Au 
participat 14 concurenți. In ulti
ma rundă, T. Ghițescu a cîștigat 
cu piesele negre la Horvath.

sosi la Tokio celebrul 
brazilian P61e care va 
o școală pentru tinerii 

Școala va purta numele

Ceho-
S.U.A.

— F.I.L.A. are legături strin
gs și utile cu forul român de 
specialitate. însăși conducerea 
mișcării sportive românești se 
preocupă îndeaproape de acest 
sport. Am avut convorbiri cu 
conducătorii C.N.E.F.S. și mi-am 
exprimat satisfacția și gratitu
dinea forului internațional pe 
care-1 reprezint, pentru spriji
nul larg acordat de România 
dezvoltării sportului luptelor 
in lume prin tehnicienii și an
trenorii săi. j" 
acțiuni de

— în 
voastră 
tot la 
nate europene și mondiale, 
la Olimpiade, 
ciați organizarea 
lor de

— Ceea 
voi face 
curtoazie, 
sincer și

Am proiectat noi 
cooperare.

cariera 
îndelungată 
numeroase

dumnea- 
ați asis- 
campio- 

!, 
Cum apre- 

întreceri- 
la București ?
ce vă pot spune n-o 

din motive de 
Voi vorbi cu totul 
deschis. Eu aș fi

foarte bucuros dacă toate cam
pionatele mondiale și Jocurile 
Olimpice — mă gîndesc desigur 
la lupte — ar fi organizate la 
un astfel de nivel, cum au fost 
campionatele europene de la. 
București. Personal consider oă 
aceasta a fost un model de or
ganizare, o pildă excelentă. To
tul a fost ireproșabil. Am mul
țumit pentru aceasta personal 
conducerii C.N.E.F.S. și am în- 
minat unor oficiali și antrenori 
distincții ale F.I.L.A., în semn 
de recunoștință, dar aș dori să 
felicit pe această cale și marele 
număr de oameni anonimi care 
au lucrat „în culise", pentru ca 
totul să fie perfect.

* MILAN PETROVIC1

LA LUPTE GRECO ROMANE, SPORTIVII
A.

ROMANI DOMINĂ IERARHIA EUROPEANĂ
(Urmare din pag. 1)

reale. Medaliat cu argint la e- 
diția 1978 a C.E.. unde n-a su
ferit nici o înfrîngere, el a 
pierdut de data aceasta două 
întîlniri, dintre care una în 
mod surprinzător, cea cu ceho
slovacul Jozsef Krysta. M. Bo- 
țilă a ocupat locul 4, poziție 
pe care o poate îmbunătăți cu 
condiția să manifeste mai mult 
interes în pregătire și în con
cursuri.

Nici Ion Păun (62 kg), în 
care antrenorii își puneau jus
tificate speranțe (el s-a clasat 
pe locul 2 la C.E. din 1978), 
nu s-a ridicat la valoarea Iul, 
fiind eliminat în urma a două 
decizii de dublă descalificare. 
Dacă în meciul cu B. Krama
renko (U.R.S.S.) i-a fost, in
tr-adevăr, foarte greu să reali
zeze puncte tehnice, în cel sus
ținut cu iugoslavul L Frgici 
comportarea lui n-a fost așa 
cum ne obișnuise.

Ca șl C. Alexandru, Ștefan 
Rusu a evoluat foarte sigur pe 
el, dominîndu-și autoritar toți 
adversarii. El a fost unul din
tre cei mai detașați cîștigători 
ai centurilor continentale, im- 
presionind prin dinamism și o- 
fensivitate. întreaga lui evolu
ție, în cea mai valoroasă com
panie, îl recomandă ca pe u- 
nul dintre cei mai ‘ îndreptățiți 
pretendenți Ia titlurile viitoa
relor mari competiții.

TENIS • Turneul final al cir
cuitului W.T.C. se va desfășura 
Intre 1 șl I mal la Dallas, cu 
participarea a 8 jucători : Mc
Enroe, Borg. Gerulaltls, Con
nors, Mayer, Masters. Gottfried 
și Alexander. Inițial, urmau să 
participe la acest turneu final 
tenlsmanii Roscoe Tanner, Arthur 
Ashe și Guillermo Vilas. Primii 
doi au renunțat deoarece au alte 
angajamente, Iar Vilas este acci
dentat (a suferit și o intervenție 
chirurgicală). Organizatorii l-au 
Înlocuit cu Masters, Alexander 
șl Gottfried. • în prima zi • 
turneului de la Las Vegas : Con
nors — Dupre 6—4, 7—3 ; Smith
— Taroczy 7—6, 6—2 ; Tanner —
Lutz 6—4, 6—2 ; Flbak — Telt- 
scher 6—3, 2—6, 6—4 ; Ramirez
— Teacher 6—3, 2—6, 6—4 ; Ba- 
razzutti — Mayer 6—4, 6—1 ; Pa- 
natta — Manson 6—4, 6—4 ; Tim 
GulUkson — Walts 6—4, 7—6, La 
turneu mal participă, printre al
ții. Mc-Enroe, Gerulaltls, Borg, 
Pfister. • Turneul de la Miami 
Bech a fost cîștigat de austra
lianul Ken Rosewall care in fi
nală l-a învins cu 7—6, 6—3 pe 
compatriotul său Rod Laver. 
Proba de dublu a revenit pere
chii Stole, Emerson (Australia), 
învingătoare cu 7—6, 6—4 în fața 
lui Rosewall, Laver (Australia).

Gheorghe Ciobotaru (74 kg) 
a luptat neconvingător, sub ni
velul unor evoluții anterioare 
și locul 5 ocupat in final îi va 
obliga, desigur, pe antrenori să 
se gîndească la soluția acope
ririi și a acestei categorii la un 
nivel valoric superior.

Ion Draica (82 kg) a reușit, 
din nou, să-și păstreze titlul 
de cel mai bun luptător euro
pean al categoriei, dar, de da
ta aceasta, victoria sa s-a con
turat, parcă, mai greu decît 
în competițiile anterioare pe 
care le-a dominat cu deosebită 
claritate. Nutrim speranța că 
cel mai bun sportiv român al 
anului 1978 va desprinde învă
țămintele care se impun șl, pe 
viitor, iși va valorifica la nive
lul maxim talentul și calitățile 
fizice deosebite care l-au fă
cut celebru într-un timp foar
te scurt.

Petre Dicu (90 kg) a avut 
prestații inegale. Ei a învins 
in partide cu adversari foarte 
dificili, dar a cedat, neaștep
tat, in fața luptătorului 
George Posidis, înfrîngere 
i-a adus 
bronz.

Vasile 
justificat 
țională, cucerind 
tegoriei și dovedind mari posi
bilități de progres, pe deplin 
realizabile cu condiția de a 
munci, în continuare, cu ace
eași seriozitate.

Dintre campionii români ai 
„europenelor" de anul trecut* 
numai Roman Codreanu (+100 
kg) nu și-a putut reedita per
formanța, mulțumindu-se cu 
medalia de argint. Aceasta, da
torită faptului că pregătirea 
campionului nostru nu s-a 
mal situat la nivelul celei din 
ediția anterioară. Este, credem, 
edificator să amintim faptul că, 
în disputa cu același adversar, 
Aleksandr Totnov (Bulgaria), 
anul trecut a terminat învin
gător detașat, iar de data a- 
ceasta a fost nevoit să se re
cunoască învins.

★
Felicitîndu-i pe sportivi și 

antrenori, întreg activul fede
rației de specialitate pentru 
frumosul succes realizat de re
prezentanții noștri la stilul 
greco-romane, trebuie să amin
tim, însă, că victoria de la 
București s-a conturat mult 
mal greu decît cea de la Oslo, 
diferența de puncte și medalii 
fiind acum mult mai mică. A 
fost limpede faptul că princi
palii noștri adversari s-au pre
gătit mai bine decît în trecut 
și, desigur, o vor face și in 
continuare. Dar, sîntem siguri 
că același obiectiv și l-a pro
pus și echipa reprezentativă a 
țării noastre.

numai medalia

gree 
care 

de

Andrei
selecția

(100 kg) 
in echipa 
„bronzul"

și-a 
na- 
ca-
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