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Balcaniada 19Î9 pentru arme co filonf

ETAPĂ IMPORTANTĂ 1N PREGĂTIREA 
PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE UE TIR
• Astăzi, primele starturi. Ia

Ieri la prînz, în preziua pri
melor probe oficiale, la poli
gonul Tunari s-a desfășurat 
deschiderea festivă a Balcania
dei de tir pentru arme cu 
glonț, ediția din 1979. Au fost 
prezente delegații de trăgători 
din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia și România.

Lotul nostru a fost alcătuit 
pe criteriile celei mai bune 
forme a momentului și al va
lorii constant crescînde, vizi
bile atît în ultimele întreceri 
internaționale (concursurile de 
la Sofia și Belgrad) sau inter
ne (Cupa M.E.I.), cit și în cele 
special organizate pentru defi
nitivarea unor garnituri. Așa 
se face că în cazul unor probe 
au apărut nume noi, unele 
chiar inedite : Florin Irimia la 
pistol viteză, Maria Lakatoș Ia 
pușcă standard juniori sau 
Roxana Lămășanu la pușcă 
standard senioare. Formei ridi
cate i se datorează reapariția 
unor trăgători mai vîrstnici,

poligonul Tunari
așa cum sint Nicolae Rotaru și 
Ion Olărăscu la pușcă liberă 
sau Alexandru Gered la pistol 
viteză.

La ediția de anul trecut a 
Balcaniadei, găzduită de orașul 
iugoslav Skoplje, reprezentanții 
țării noastre și-au împărțit vic
toriile cu trăgătorii bulgari, ce
lor două echipe revenindu-le, 
dealtfel, majoritatea probelor: 
12 din 18. E de așteptat, însă, 
ca pregătirile deosebite efec
tuate anul acesta de țintașii 
români și faptul că ei concu
rează acasă, în condiții binecu
noscute, să contribuie la insta
larea lor fermă, pentru urmă
torul an, în fruntea tirului bal
canic.

Punctul forte al reprezenta
tivei române rămine pistolul 
viteză, în ciuda debutului de 
care am amintit. Experiența și 
valoarea lui Cornelia Ion, Ma
rin Stan sau Alexandru Gered 
ne îndreptățesc să credem în 
victoriile lor atit la individual,

Ion Olărescu, revenit in rindul 
tricolorilor, component de bază 
al echipei de pușcă pentru Bal

caniadă

cit și pe echipe. Trăgătorii de 
la pistol liber au reușit în 1977 
și 1978 detașări individuale cla
re prin Laurențiu Pop și, res
pectiv, Liviu Stan. Sperăm în 
continuarea șirului victorios, in 
ciuda unor scăderi înregistrate 
în ultima vreme de cei doi ta- 
lentați țintași. Și juniorii puș-

Rodu T1MOFTE

(Continuare în pag. 2—3)

RUGBYȘTII TRICOLORI PLEACĂ AAÎINE 
LA MADRID CU CONVINGEREA VICTORIEI

O partidă cu Italia sau cu 
Spania nu poate însemna pen
tru o echipă ce-și propune vic
torie asupra Franței un simplu 
scop in sine. Succesul în aceste

cat duminică și cel pe care-1 
va disputa la finele acestei 
săptămîni constituie două punc
te de reper pe drumul spre... 
Harkov, partida cu XV-Ie

Minge oferită de Pintea (primul din dreapta, in tricou de culoare 
deschisă) spre treisferturi. Alături de el, Becheș, iar in apropiere, 
și M. Ionescu. (Fază din meciul România — Italia)

întîlniri este, firește, previzi
bil. Pentru reprezentativa de 
rugby a României, meciul ju-

BASCHETBÂLISTELE JUNIOARE

CALIFICATE LA C. E.
Particlpînd Ia turneul de cali

ficare pentru campionatul euro
pean de junioare care se va des
fășura, anul acesta, tn Italia 
(20—30 iulie), reprezentativa Ro
mâniei a obținut, la Tel Aviv, 
victorii tn ambele partide susți
nute : 76—73 (40—23) eu selecțio
nata Franței, 90—73 (47—24) cu 
echipa țării gazdă. In cealaltă 
întîlnire : Franța — Israel 88—67 
(44—30). Clasament final : 1. Ro
mânia 4 p, 2. Franța 3 P, 3. Israel 
2 p. Prin acest succes, reprezen
tativa română — ca și formația 
Franței — a promovat In rindul 
echipelor care vor lua parte la 
întrecerea din Slcilla și anume: 
U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Ungaria, Italia, Bul
garia șl Belgia. Alte două echipe 
se vor califica în urma turneului 
programat să se dispute în Fin
landa (iau parte Anglia, Norve
gia, Olanda, Suedia și selecțio
nata tării gazdă).

Divizia A la handbal masculin

ÎNVINGÎND PE H. C. MINAUR BAIA MARE,
DINAMO BUCUREȘTI REDEVINE EIDER

REZULTATELE TEHNICE
Dinamo București
Politehnica Timișoara
Universitatea București
Gloria Arad
Universitatea Cluj-Napoca— Universitatea Craiova

(s-a jucat duminică)

— H.C. Minaur Baia Mare 19—16 (9—6)
— Steaua
— Știința Bacău
— C.S.M. Borzeștl

9— 8 ( 3— 4)
18—26 (11—13) 
21—18 (11— 9)
16—12

Ieri s-au desfășurat meciurile etapei a XlI-a din Divizia A Ia 
handbal masculin. învingătoare în fața formațiilor H. C. Minaur 
Baia Mare și, respectiv, Steaua, Dinamo București (cu un gola
veraj superior) și Politehnica Timișoara, trec, în această ordine, 
pe primele locuri ale clasamentului, totalizînd cite 18 p.

DINAMO — H. C. MINAUR 
HALI MARE 19—16 (9—6).
Victoria lui Dinamo este in
dubitabilă, chiar mai clară de- 
cît o arată scorul. Campionii 
au dominat meciul da capo al 
fine, avind diferențe si de 6 
goluri (min. 25 — 9—3) și de 
mai multe ori de 5 goluri. 
Gazdele nu s-au detașat, așa 
cum ar fi putut, pentru că au 
ratat numeroase atacuri, lor o- 
punîndu-se cind portarii băi- 
măreni, cînd barele, cînd... 
propria imprecizie.

Minaur a venit la București 
cu o formație serios înnoită, în

Partida a plăcut celor peste 
2000 de spectatori din sala 
Floreasca, nu atît prin nivelul 
ei tehnic (handicapat de lupta 
uneori oarbă pentru goluri, 
pentru victorie), cît mai ale* 
prin disputa pasionantă la cele 
două semicercuri, prin vigoa
rea dovedită atît de vechea 
generație, cît și de cea care 
încearcă acum să se impună.

Dinamo revine astfel pe pri
mul ioc în Divizia A, dar lup
ta rămîne deschisă pentru că 
plutonul celor cinci este eșa
lonat doar pe intervalul de 
două puncte, îar etapele ur-

U.R.S.S. fiind — se știe — de
cisivă pentru ocuparea locului 
secund în competiția continen
tală organizată de F.I.R.A.

In această idee, transforma
rea unei ședințe de analiză, 
după un meci cîștigat la un 
scor convingător (44—0), într-o 
discuție critică nu mai apare

bizară. Astfel gîndind, F.R.R. a 
adus față în față (marți) colec
tivul „tricolorilor" și Colegiul 
de antrenori. Meciul cu Italia 
a fost „întors" pe toate fețele, 
disecat prin dialog viu. Expli
cații, observații pertinente, pro
puneri — de o parte sau de 
cealaltă. S-a aflat mai exact 
— spre pildă — de ce Corneliu 
a înghenunchiat în cîteva rîn- 
duri : adversarul direct provoca 
cu bună știință, printr-o lega
re incorectă, prăbușirea capu
lui de grămadă. S-a insistat a- 
supra aglomerărilor, în care se 
pierd (încă) baloane ca și cîș- 
tigate. Motrescu nu a fost ju
cat cum trebuie și asta nu e 
bine. Transformerii trebuie să 
exerseze mai serios, mai atent. 
Și așa mai departe...

Finalitatea unei asemenea 
inedite analize — propuse să 
devină, aflăm, metodă perma
nentă „de lucru" — este lesne 
sesizabilă. Se caută formula 
ideală. Pentru partida de la 
Madrid, cu Spania, pentru cea 
de la "Harkov, cu U.R.S.S., iar 
totul se face cu gîndul la per
spectivă, care înseamnă — ca 
să luăm un reper concret și a- 
propiat — turneul foarte greu 
pe care „tricolorii" îl vor face 
în toamnă, în Țara Galilor.

Miercuri, lotul a fost supus 
unei verificări în compania di
vizionarei A R.C. Sportul stu-

Geo RAEȚCHI

Un nou atac dinamovist la poarta 
cale să fie finalizat

care portarul Pînzaru șl cole
gii săi Dan Marin și Alexan
dru Stamate au jucat efectiv 
și chiar dacă nu au dat de
plină satisfacție, ei reprezintă 
o promisiune, o perspectivă 
reală a fostei deținătoare a 
„Cupei României".

echipei din Baia Mare este pe

Foto : I. MIHAICĂ

mătoare programează noi der- 
by-uri, care pot să roteze e- 
ehipele de pe podium. Au

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Azi începe turneul de calificare pentru C.E. de senioare la volei

(Continuare în pao 2-3)

In primul meci,
După ce a participat cu re

zultate promițătoare la „Cupa 
Savaria", desfășurată recent în 
Ungaria, reprezentativa femi
nină de volei a României se va 
afla, începînd de astăzi, la star
tul unei noi competiții, progra
mată în Sala sporturilor, din 
Constanța. Este vorba de tur
neul de calificare pentru cam
pionatele europene, programa
te în lima octombrie în Fran
ța. Alături de sportivele noas
tre vor evolua echipele An
gliei șj Belgiei, urmînd ca pri
mele două clasate să obțină 
calificarea.

Evident, prin prisma perfor
manțelor anterioare, reprezen
tativa României se detașează, 
avînd o valoare superioară celei 
a adversarelor. De fapt, succesul 
în acest turneu și, deci, califica-

ROMÂNIA-ANGLIA
rea fiind previzibile, interesea
ză mai mult modul cum vor 
juca voleibalistele selecționate 
de antrenorii N. Roibescu și O. 
Soiomonov, avînd în vedere că 
in perioada următoare Maria 
Enache, Doina Săvoiu, Liliana 
Văduva, Iuliana Enescu, Irina 
Petculeț, Mariana Ionescu, Vic
toria Georgescu, Crina Geor
gescu, Ileana Dobroschi, Mari- 
nela Țurlea, Doina Moroșan, 
Gabriela Coman și colegele lor 
se vor afla la startul unor noi 
și importante întreceri.

Pentru a conduce întîlnîrîle, 
au fost delegați arbitrii inter
naționali Platsis (Grecia), Me- 
saroș (Ungaria) și Aydinol 
(Turcia).

în program, astăzi, de la ora 
17 : România — Anglia.

„AVEM ȘI NOI COPII EALENEAR TREBUIE DOAR SĂ I DESCOPERIM
— Tovarășe primar Ion 

Răducu, tinerețea, vigoarea 
și frumusețea sint atribute 
ale noului oraș Alexandria. 
Oferiți-ne, pentru început, 
un indice sintetic.

• Interviu cu primarul orașului Alexandria, iGn Răducu

— Cu hărnicia lor. locuitorii 
Alexandriei schimbă an de an 
fața orașului, crește puterea sa 
economică. Iată un exemplu: 
intr-un singur deceniu, 1968— 
1978, valoarea producției glo
bale a crescut de la 400 mili
oane de lei la 4 miliarde, ur- 
mînd ca la sfirșitul anului 1980 
aceasta să atingă impresionan
ta cifră de 5 miliarde. De aici, 
o serie de mutații semnificative 
pe plan social, cultural și, fi
rește, sportiv.

— Vă place sportul, to
varășe primar 7

— L-am și practicat chiar. 
Boxul pe la Tîrgoviște, fotba
lul pe la Pitești, în echipa u- 
zinei de la Colibași.

— Fiindcă sinteți în te
mă, cu ce se laudă Alexan
dria in materie de sport ?

— Cu multe. Bunăoară, în 
oraș ființează peste 25 de aso
ciații sportive, în care mii de 
tineri, elevi și oameni ai mun
cii practică disciplinele prefe
rate. Avem o bază materială

bună și chiar foarte bună — 
ceea ce a permis multor tineri, 
nu mai puțin talentați decît 
alții din orașele cu tradiție în 
sportul de performanță, să se 
impună prin frumoasele lor re
zultate. Iată cîteva nume cu 
care ne mîndrim : Ștefan Bio- 
lan — campion balcanic la tir 
(antrenor Gh. Corbeanu), 
Gheorghe Sică — campion na
țional la lupte (antrenor Răduț 
Stancu), Marian Dobrică — 
multirecordman național la 
tir, Sorin Denceanu și Cristian

Buzică — campioni ai „Dacia- 
dei“, primul la tenis, al doilea 
la tir, boxerul Ion Pieleanu șl 
fotbalistul FI. Voicilă — com
ponent! ai unor loturi repre
zentative etc.

— Ne-am convins că dis
puneți de o frumoasă bază 
materială, că vă mîndrițl 
cu noua sală polivalentă a 
sporturilor, dată nu de mult 
in folosință...

— Repet, nu există proble
me sub acest aspect. Ne-am 
bucurat din plin de sprijinul 
substanțial primit din partea

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 2-3)



>! SINCOPELE" P0L01ȘTIL0R NOȘTRI
prima oară în ultimii 47 de 
ani cînd nu reușește să cîști- 
ge un meci la un turneu inter
național) s-a clasat pe ultimul 
loc(l). Intre cei doi poli opuși 
ai clasamentului. în ordine au 
fost : Italia, campioana lumii, 
România și Iugoslavia. în săp- 
tămîna ce urmează, la „Cupa 
Mondială" nu am fi deloc sur
prinși dacă ierarhia ar fi cu 
totul alta.

Reprezentativa României, la 
primul ei examen din acest an, 
a evoluat extrem de contradic
toriu. A avut cele mai mari 
șanse de a cuceri trofeu] (un 
rezultat egal în ultima partidă, 
cu U.R.S.S., i-ar fi fost sufi
cient), dar s-a aflat și la un 
pas de locul IV. După o su
perbă victorie la scorul (7—3) 
cel mai net din întreg turneul 
asupra campioanei mondiale, a 
urmat înfrîngerea (5—7) în fața 
Iugoslaviei ; apoi o nouă parti
dă de excepție. 5—4 cu Unga
ria. după ce am condus cu 
4—1, urmată de cel mai slab 
joc din competiție, 4—6 cu 
U.R.S.S. în final, un loc III, 
meritoriu.

Firește, nu este momentul 
să desprindem concluzii asupra 
jocului echipei noastre repre
zentative la această oră, a com
portării celor 12 poloiști folo
siți de antrenorii P. Niculescu 
și I. Capșa, mai ales că ele 
pot fi cu ușurință infirmate — 
într-un sens sau altul — de 
meciurile ce urmează la Bel
grad și Rijeka. Cîteva lucruri

Cele mai bune echipe de 
polo din lume, care abia și-au 
încheiat disputa din cadrul 
tradiționalei întreceri „Cupa 
României" sînt gata pentru un 
nou start de această dată la 
„Cupa Mondială" (F.I.N.A.), 
competiție aflată la prima sa 
ediție. Celor 5 formații prezen
te în piscina din Cluj-Napoca 
li se vor adăuga acum repre
zentativele S.U.A.. R. F. Ger
mania și Bulgariei,. într-un 
turneu cu 7 meciuri în 8 zile.

în prima confruntare a eli
tei. competiție excelent organi
zată de F.R.N. in colaborare 
cu C.J.E.F.S. Cluj, am înregis
trat o nouă răsturnare a valo
rilor statuate după C.M. din 
1978. lucru care ni se pare ab
solut firesc la această oră, cînd 
forțele tuturor echipelor care 
vizează supremația au devenit 
sensibil egale. Orice rezultat a 
devenit posibil între aceste for
mații și. în final, cîștigă 
cu o mai bună rezistență 
concurs, ai cărei jucători 
în plus, nervii cei mai tari. La 
Cluj-Napoca a izbindit selec
ționata Uniunii Sovietice, pre
gătită acum de N. Popov, fos
tul antrenor al naționalei de 
juniori (campioană europeană 
in 1978), în timp ce redutabila 
formație a Ungariei (pentru

cea 
de 

au,

O LECȚIE 
DE FAIR-PLAY!

Etapa finală a „Cupei 
F.R.M.* la dirt-track, consu
mată săptămîna trecută, a 
atras în tribunele stadionului 
Voința din Sibiu un numeros 
public, care a plecat pe deplin 
satisfăcut de spectacolul mo- 
tociclist oferit de așii curaju
lui și îndemînării.

Liderul clasamentului gene
ral, Nicolae Rîureanu (I.P.A. 
Sibiu), a avut de înfruntat o 
puternică ripostă din partea 
principalilor adversari, dar cu 
un plus de voință și pregătln- 
du-și temeinic mașina pentru 
concurs a reușit să termine 
neînvins reuniunea finală. și

nu oricum, ci intr-o manieră 
cavalerească, care l-a făcut 
multă cinste. Pe la jumătatea 
concursului, doi dintre favo- 
riți, Ionel Pavel și Alexandru 
Pîs (ambii de la Voința Si
biu), au suferit defecțiuni me
canice, rămînînd fără moto
ciclete tocmai cînd se aflau 
tn toiul luptei pentru primele 
locuri. în aceste momente, 
cîștigătorul „Cupei F.R.M., 
spre marea bucurie a nume
roșilor spectatori, le-a dat ma
șina Iul de rezervă celor doi 
reprezentanți ai asociației 
gazdă, aceștia puțind astfel 
să-și apere în continuare 
șansele, chiar în dispută di
rectă cu cel care le împrumu
tase motocicleta. Gestul lui 
Nicolae Rîureanu, care în cu- 
rînd va deveni maistru în con
strucții metalice, constituie o 
veritabilă lecție de fair-play 
pentru toți alergătorii de dirt-

POT Fl EVITATE
însă trebuie subliniate pentru 
a fi mai bine înțelese de cei 
care pregătesc campania olim
pică pentru 1980. Este evident 
că naționala română posedă 
forțe pentru a învinge pe ori
care din adversarele sale. Ea 
poate realiza și lucruri cu to
tul deosebite, cum s-a întîm- 
plat în întîlnirea cu Italia, cînd 
a marcat 7 goluri (din 7) din 
acțiune cu șuturi de la 6, 8 și 
chiar 10 metri 1 Dar jucătorii 
noștri pot rămine și împietriți, 
pur și simplu, timp de două 
reprize (0—4 cu Iugoslavia, 
cu U.R.S.S.), admirînd... ce 
mos înoată adversarii lor 1 
ferențele în comportare 
contradictorii și explicația 
buie căutată numai în maniera 
cu care sportivii reușesc să se 
concentreze asupra jocului, să 
respecte întocmai indicațiile 
primite de pe margine și să 
se dăruiască cu totul luptei 
sportive. Atunci cînd au reali
zat aceste deziderate au probat 
din plin forța reprezentativei 
noastre. Iar cind s-au complă
cut în acțiuni sterile, de aștep
tare a greșelii adversarului, de 
regulă au cedat. Să sperăm că 
jucătorii și antrenorii lor se 
vor strădui mai mult, la Bel
grad și la Rijeka, să elimine 
pe cît posibil aceste supărătoa
re „sincope", să lupte — așa 
cum au făcut-o, în atîtea rân
duri — pentru confirmarea po
ziției fruntașe a poio-ului ro
mânesc.

0—5 
fru-
Di- 
sînt 
tre-

Adrian VASILIU

RUGBYȘTII TRICOLORI PLEACA MÎINE EA MADRID
(Urmare din pag 1)

dențesc. Antrenorii Valeriu I- 
rimescu și Alexandru Paloșanu 
au încercat o linia I (C. Dinu, 
Corneliu, Scarlat) de 317 kg ! 
Soluție interesantă in esență — 
ce ar însemna o înaintare mai 
grea de 800 kg —, înscrisă și ea 
în perimetrul amintitelor cău
tări. De fapt, schimbarea la față 
a naționalei este un fenomen 
absolut real. Olimpiu Bechcș a 
devenit titular în centrul liniei 
de atac, celălalt sibian format 
de bunul tehnician care se do
vedește — o dată mai mult — 
Bebe Boboc, pilierul Vasile Un- 
gureanu, fiind și el un cîștig 
cert pentru echipă. Tehnicita
tea lui Octavian Corneliu l-a 
impus din nou pe acesta aten
ției. S-a renunțat la Daraban 
(lipsă de formă), dar a revenit, 
extrem de spectaculos, Ion 
Pintea, acesta nemaifilnd doar 
un excelent prinzător, el circu- 
lînd acum pe tot terenul, cu 
dezinvoltura unui jucător de 
treisferturi. O altă redescoperi
re — Gheorghe Dinu, fostul 
atlet, cu viteză, dar și cu for
ță însăși prezența la lot a lui 
Alexandru Rădulescu (fiul in
ternaționalului de mai ieri, 
antrenorul de astăzi Th. Rădu
lescu), a lui Marian Aldea, Mi
hai Marghescu sau Vasile Vlad

vorbește convingător. Iar Pom- 
piliu Borș, Eduard Suciu, Ion 
Zafiescu pot însemna oricînd 
rezolvări prompte, de pe o listă 
mereu deschisă.

Reprezentativa de rugby a 
României pleacă mîine spre 
Madrid cu convingerea unui joc 
în care imperfecțiunile din 
partida cu Italia să devină o 
amintire și cu încrederea în
tr-un rezultat pe măsura poten
țialului ei real.

CAMPIONATE ® CON
O dată cu încheierea vacanței de primăvară 

JUNIORII ȘAHIȘTI Șl-AU DESEMNAT CAMPIONII
AZI

Ca

Traian IOANÎȚESCU

• LA CASA DE CULTURA 
a sindicatelor din Sibiu a fost 
Inmînat drapelul alb-portocaliu 
reprezentanților celor 35 de 
cercuri afiliate Clubului de o- 
rientare sportivă, care cu
prinde la ^ra actuală peste 2000 
de membri cotizanți. • FAZA 
MUNICIPALA a «Marșului 
poștașilor* din Alba lulia, ca
re s-a desfășurat pe stadionul 
municipal, a fost ciștigatâ de 
Marla Florea (Of. p. 1 Alba 
lulia) și N. Nicula (Of. p. 
Crica). • PESTE 500 DE E- 
LEVI de la Grupul școlar 
Steagul roșu Brașov, încadrați 
în 32 de echipe de handbal și 
14 de baschet, participă la în
trecerile „Daciadei44, faza in- 
terclase. Competiția se apro
pie de sfîrșit. • LA MECIUL 
de fotbal de Divizia C de la 
Dej, Unirea — Victoria Ineu, 
a avut loc o impresionantă 
festivitate. Fostului jucător al 
echipei din Ineu, Silviu An- 
dru, azi în vîrstă de 76 de 
ani, care locuiește la Dej, 1 s-a 
înmînat de către conducerea 
formației din Ineu un fanion 
și tricoul cu nr. 4 (al funda
șului stînga), post pe care 
respectivul a jucat cu mal bi
ne de 50 de ani in urmă în 
formația Unirea Ineu. • NU
MEROȘI TINERI cooperatori 
din Buzău șl Rm. Sărat au 
fost prezenți Ia un concurs de 
orientare sportivă organizat de 
A.S. Voința Buzău în stațiu
nea Monteoru. Pe primul loc, 
pe echipe șl individual (Ga
briela Moraru) s-au situat 
sportivii buzoieni. • «CUPA 
PĂLTINIȘ" la baschet băieți 
a revenit formației C.S.U. Si
biu. care a dispus eu 93—78 
de Chimia Craiova șl 96—93 
de „U“ Cluj-Napoca. • LA 
STICLA - ARIEȘUL TURDA 
funcționează un centru de co-

pii la fotbal, creat în 
Antrenorul Fr. Fabian a tes
tat pînă acum peste 600 de 
copii in vîrstă de 8—12 ani, 
din care au fost selecționați 
cei mai talentați, în număr 
de 60. Centrul funcționează pe 
stadionul municipal și are la 
dispoziție vestiare, echipa
ment și materialele necesare.
• CONSILIUL JUDEȚEAN AL 
SINDICATELOR Covasna a 
organizat pentru asociațiile 
sportive din întreprinderile și 
instituțiile din județ, o mare 
întrecere de tenis de masă. 
Printre cîștigători s-au numă
rat : Gh. Kovacs (Sf. Gheor
ghe). Niculina Neagoe (Intor- 
sura Buzăului) — categ. pînă 
la 19 ani, Gh. Szasz (Sf. 
Gheorghe) și Orsolya Hejja 
(Tg. Secuiesc) — categ. peste 
19 ani. • PRIMA EDIȚIE a 
•Cupei Unirea* la mlnibas- 
chet. competiție organizată de
C. S. Șc. Unirea lași a revenit
echipei de fete a C.S. Șc. “ 
eău. Pe locurile 2—3 s-au 
sat : Unirea Iași și C.S. 
Rădăuți. Cea mai tehnică 
eătoare a fost considerată 
eoleta Lunga, din echipa 
căuană. • CONCURSUL 
GIMNASTICA dotat cu 
copilului , 
Tîrgoviște în cinstea „___
internațional al copilului*, 
revenit Școlii generale nr.
• A.S. SANATATEA TG. JIU
a luat inițiativa de a amena
ja, în incinta. .......................
țean, o bază i 
avea terenuri 
bal, volei și 
două piste.

RELATĂRI _ 
nes cu, I. Filip eseu, C. Gruia,
D. Vatau, D. Soare, I. Ion, 
R. Toma, Gh. Briotă, D. Dia- 
conescu, M. Avanu și M. Bă- 
loi.

Ba- 
cla- 
Șc. 
Ju- 
Nl- 
bă- 
DE 

_,Cupa 
care a avut loc la 

.Anului 
a

8.

spitalului jude- 
sportlvă, care va 
de tenis, hand- 
o popicărle cu

DE LA : I. Io-

La Băile Herculane și în stațiu
nea maritimă Neptun s-au desfă
șurat, în vacanța de primăvară a 
elevilor, finalele campionatelor 
naționale de juniori șl junioare, 
pe două categorii de vîrstă.

In toate cele 4 turnee, disputa
te sistem elvețian, s-a dat o lup
tă interesantă șl echilibrată. Va
loarea apropiată a concurențllor 
și concurentelor (cu o bună pre
gătire teoretică) a făcut ca incer
titudinea să plutească pînă în 
ultima rundă, care a fost deci
sivă. In trei clasamente, departa
jarea s-a făcut pe baza rezulta
tului direct, competitorii aflîn- 
du-se la egalitate de puncte.

S-au înregistrat și o. serie de 
surprize, cum ar fi victoria con- 
stănțeanului Dănuț Crăciun, la 
juniorii mari (jucător de catego
ria a Il-a, pregătit de maestrul 
Gheorghe Mititelu), șl a băcăuan- 
cel Daniela Bejan, la junioarele 
mici (antrenor — Viorel Stoica).

După mulțl ani, Dan Bărbu- 
lescu, în vîrstă de 15 ani, de la 
liceul „Nicolae Bălcescu", candi
dat de maestru, membru al clu
bului I.T.B., elev al maestrului 
Emanuel Reicher, a readus Ca
pitalei titlul de campion al ju
niorilor mici. Se remarcă, de a- 
semenea, buna evoluție a repre
zentanților din Ploiești și Iași 
(unde activează cu mult spor ca 
pedagogi maestrul Cornel But- 
naru, maestra internațională Mar
gareta Perevoznic și maestrul in
ternațional Volodea Vaisman), ca 
șl progresele înregistrate în cen
tre cu tradiție șahlstă mal nouă 
— Suceava, Brăila, Zalău.

Iată clasamentele :
JUNIORI MARI : 1. D. Crăciun 

(CI. sp. șc. Constanța) 8 p (din 
10). 2. D. Anlțoaie (CI. sp. șc. 
Unirea Iași) 71/, p, 3. C. Coman 
(I.T.B.) 7‘/, p. 4—8 O. Berechet, 
C. Cojocaru (ambii CI. sp. șc. nr. 
1 București), C. Czlra, A. Bach 
(C.S.M. Cluj-Napoca), V. Seneția 
(Vulcan București) 7 p.
JUNIOARE MARI : 1. Marina

Pogorevici (CI. sp. șc. Ploiești) 
7’/2 p (din 9), 2. Viorica Iile
(Universitatea București) 71/, p,
3— 5. Edith Kosma (C.S.M. Cluj- 
Napoca), Mariana Bădici (CI. sp. 
șc. Constanța), Stela Țlgău (Po
litehnica București) 6’/2 P, 
Cslla Sajter (C.S. Zalău), 
Belean (CI. sp șc. Z.—±1

JUNIORI MICI : 
lescu (I.T.B.) 8 p (din 9), 
Lowy (Voința Suceava) 8 p, 3. A. 
Boroș (CI. sp. șc. Brașovla) 7'/2 p,
4— 5. Gh. Larion (Voința Rm. 
Vîlcea), R. Botez (Universitatea 
lași) 7 p, 6. R. Albuleț (CI. sp. șc. 
Brașovla) 6’/2 p, 7. M. Marin 
(I.T.B.) 6 p.

JUNIOARE MICI : L Daniela 
Bejan (Energo Bacău) 7'/2 P (din- 
9), 2. Daniela Solomon (Univer
sitatea iași) 7’/2 p, 3. Magdalena 
Kiss (CI. sp. șc. Zalău) 7 p, 4—7. 
Eugenia Ispas (CI. sp. șc. Sibiu), 
Gabriela Olăruș (CI. sp. șc. Uni
rea lași), Monica Barb (I.T.B.), 
Enlko Miiller (Petrocom Satu 
Mare) 6’/2 p.

Surprinde absența de la cam
pionate a reprezentanților Timi
șoarei, pînă nu de mult o puter
nică pepinieră In șahul nostru l.„- 
(V. cu.)

Mîine, la Cîmpulung-Muscel

PUNCT FINAL IN „CUPA
Tradiționala competiție de mo- 

tocros „Cupa F.R.M.", ajunsă la 
a patra etapă, își va derula du
minică ultimele secvențe pe un 
traseu ales la marginea orașului 
Cîmpulung-Muscel. In program 
figurează întreceri la clase pen
tru seniori (250 cmc), tineret (pt- 
nă la 400 cmc), juniori mari și 
mici (50 cmc). Concursul consti
tuie șl o ultimă verificare a pre
gătirilor efectuate de tnotocrosiș- 
tll vizați a participa la prima 
etapă a „Cupei Prietenia". Prin-

AVEM Șl NOI COPII TALENTAȚi
(Urmare din Paa 1)

Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport și din 
partea altor organe centrale ; 
primăria, la rîndul ei, a chel
tuit însemnate fonduri pentru 
lărgirea bazei materiale spor
tive. Dar. din păcate, trebuie 
să recunoaștem că această do
tare se află cu un pas, dacă 
nu și cu mai mult. înaintea 
rezultatelor obținute. De aceea 
se impune 
pundere 
munca de 
prindă în 
lecții mai atente, mai riguroase 
în rindurile copiilor oamenilor 

Viitori cam- 
fie descope- 

profesorilor 
din școlile 

din Alexan-

ca factorii de răs- 
să îmbunătățească 

instruire, să între- 
mod permanent se-

muncii din oraș, 
pioni așteaptă să 
riți. Cu ajutorul 
de educație fizică 
generale și liceele 
dria, al activiștilor sportivi — 
cărora le reproșez o anumită 
mulțumire de sine — am putea 
dezvolta și mai mult sporturile 
de tradiție : tir, judo, lupte, 
șah, atletism, chiar și fotbal. La 
volei și baschet, sporturi emi
namente ale elevilor, unde e- 
xistă o evidentă rămînere în 
urmă, trebuie întreprinse ac
țiuni energice, întrucît există 
destule terenuri și miniterenuri 
pentru practicarea acestor dis
cipline.

rașul trebuie să le ofere locui
torilor săi, pentru distracție, 
recreere și fortificarea organis
mului. De exemplu, s-a extins 
și se va moderniza, în conti
nuare, zona de agrement II a 
orașului, unde — pe un luciu 
de apă — se va putea practica 
canotajul popular, 
ceasta, într-un complex 
grat se vor 
două bazine de înot, un teren 
de handbal, unul de volei, o 
popicărie etc. Avem tn vedere 
și înființarea unei baze nautice 
pe salba de lacuri din apro
pierea 
țări în 
ții - 
verzi 
și școlari.
toate acestea vor prinde contur 
și cu participarea efectivă a ti
neretului, a oamenilor muncii 
din Alexandria.

în vara a- 
inte- 

da în folosință

orașului, ca și alte do- 
preajma noilor construc- 
locuri de joacă și zone 
pentru copiii preșcolari 

Si mai notați că

— Dar despre activitățile 
cu caracter de agrement ce 
ne puteți spune ?

— Discutăm și analizăm pe
riodic problema aceasta legată 
de folosirea judicioasă a tim
pului liber al oamenilor mun
cii, de posibilitățile pe care o-

6—7.
Dana 

Arad) 6 p.
1. D. Bărbu-

2. V.
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Georg eta

După : 
plonatul 

' pentru i 
scontată, 
echipei : 
țlel Dine 
a format 
ehipel T.

F.R.M.- LA MOTOCROS
tre selecțlonabili se află Alexan
dru Enceanu (revelația sezonu
lui), Ion Plugaru, maestrul spor
tului Aurel Ionescu, Eduard Laub 
și campionul țării, Ernest Muiner, 
care șl-a reluat săptămina tre
cută activitatea competlțională 
după accidentul suferit la mină. 
Primul start se va da la ora 10.

ALERGATORI DE DIRT-TRACK 
IN UNGARIA ȘI R. D. GER

MANA

Un grup de sportivi, compus 
maestrul sportului Ion Bo-din

bUneanu, Nicolae Rîureanu (I.P.A. 
Sibiu) și Marin Dobre (Metalul 
Buc.), se va deplasa astăzi m 
Ungaria pentru trei concursuri.

Cornel Voicu- 
și Gheorghe Sora (Metalul 
au plecat în R. D. Ger- 
unde vor participa la mal 
reuniuni internaționale.

• Motocicliștii 
lescu 
Buc.) 
mană, 
multe
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Slmbăt 

sporturlll 
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ale tiner 
eeastă ei 
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DIVIZIA B LA RUGBY
Rezultatele etapei a XVI-a (a 

XiX-a pentru seria a patra) tn 
Divizia B fa rugby. SERIA I : 
R.C. Sportul studențesc II — Vul
can Buc. 3—15, Petrochimistul Pi
tești — .........................* *
nautica 
xandria 
Gloria 
Buc. — 
frunte : 
(2 jocuri măi ....
40 p (un joc mal puțin). SERIA 
A n-a : Electroputere Craiova — 
Dacii I.P.A. Sibiu 3—8, -------
Cluj-Napoca — Gloria 
Arad 12—4, Minerul Lupenl 
lectrotlmlș Timișoara 0—3, 
structorul Alba lulia —

Ș.N. Oltenița 43—3, Aero- 
Buc. — Rulmentul Ale- 
16—6, Dunărea Giurgiu — 
Buc. 12—3, Calculatorul 
Olimpia Buc. 21—38. In

Olimpia 42 p. Vulcan 40 p 
puțin), Dunărea

C.F.R. 
P.T.T.
— E- 
Con- 

I.O.B.

DIVIZIA A LA HANDBAL
(Urmare din pao 1)

marcat : Durău 4, Bedivan 3, 
Cosma 3, Tase 3, Oprea 3, 
Grabovschi 2, Ștef (Dinamo) 
și M. Voinea 5, Mironiuc 5, 
Stamate 3. N. Voinea 2, Palko 
(Minaur). P. Radvany (Cluj- 
Napoca) și M. Grebenișan (Tg. 
Mureș) au condus cu scăpări.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— STEAUA 9—8 (3—4). Jucind 
surprinzător de crispat, speria
te parcă una de alta, cele două 
echipe s-au încumetat foarte

BALCANIADA 1979 PENTRU ARME CU GLONȚ
(Urmare din paa 1)

cași și pistolari ne-au adus a- 
nul trecut satisfacții, ei reușind 
să cucerească, la Skoplje, 4 
locuri I. Repetarea performan
tei ar constitui o convingătoa
re confirmare. în urma con
cursurilor balcanice anterioare, 
datori au rămas, însă, seniorii 
și senioarele de la pușcă. Chiar 
numai pentru acest motiv, ei 
ar trebui să se mobilizeze la 
maximum, aducîndu-și contri
buția la o nouă și sperată afir
mare a tirului nostru în aria 
balcanică. Pentru că, așa cum

sublinia Viorel Manciu, se
cretarul responsabil al F.R. Tir 
„...numai în cazul unei victorii 
generale clare vom putea de
monstra 
află pe 
gătirile 
gindite, 
că traduse corect in practică. 
Rezultatele actualei Balcaniade 
trebuie să ne dea încredere în 
forțele noastre pentru o bună 
reprezentare a tării Ia campio
natele europene de la Lvov".

Programul zilei de astăzi cu
prinde probele de pușcă 60 fc 
și pistol liber.

că tirul românesc se 
un drum bun, că pre- 
efectuate au fost bine 
iar planurile de mun-

greu în prima repriză să ini
țieze acțiuni spre poarta ad
versă, iar atunci cînd au făcu
t-o, majoritatea șuturilor au 
fost Stopate cu brio de cei doi 
portari, timișoreanul Buligan 
și bucureșteanul Munteanu, joi 
în formă deosebită. Meciul s-a 
jucat practic în repriza secun
dă și nu greșim cîtuși de puțin 
afirmînd că au fost 30 de mi
nute care au aparținut tuna
rului timișorean Folker. Acesta 
a tras efectiv după el întreaga 
echipă și împreună cu Voicu 
au .reușit să dezorganizeze în 
cîteva rînduri puternicul dis
pozitiv defensiv al oaspeților.

Steaua s-a apărat foarte bine 
în majoritatea timpului, dar a- 
tunci cînd a lăsat cîteva cu
loare libere, prin ele a trecut 
cu destulă ușurință Folker, 
care a înscris gol după gol. A 
fost o victorie meritată a echi
pei antrenată de C. Jude, 
handbaliștii timișoreni fiind 
susținuți cu ardoare, tot timpul 
partidei, de cei peste 2 500 de 
spectatori. Au înscris : Folker 
7, Bucățea, Gunesch de la în
vingători și Stingă 3, Birtalan, 
2, Kicsid. Voina, Drăgăniță de 
la învinși. Bun arbitrajul cra- 
iovenilor FI. Cojocarii și L 
Mihăilescu.

Ion GAVRILESCU
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II ® CAMPIONATE I
Ecourile etapei 

a 27-a

IVIZIA FEMININA DE TENIS

unoscută după ultimul meci I

CRAIOVA TREI ZILE PLINE 
PENTRU SPADASINI. I
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ir lan a 
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trei formații cu cîte două vic
torii, ceea ce ar impune calcule 
de meci și setaveraj. Oricum, 
să recunoaștem de pe acum în 
campionatul divizionar o frumoa
să luptă sportivă care ar merita 
— măcar în zilele însorite — un 
public mai generos. De cele mai 
multe ori omogenitatea loturilor 
a determinat victoria, și tot atît 
de clar a fost faptul că numai 
cu un lider solitar, oricît de va
loros, 
apăra

nici un club nu și-a putut 
șansele cu succes.

rezultatele de ieri, 
pentru locurile 1—4 
- Politehnica 4—1,

T.C.B. 4—1 (Simoha Nun- 
Mihaela Drăghlci 6—0, 
' ‘ . Ileana

6—4 ; Onel, Nemeș 
Cristina Bota 6—0, 

pentru locurile 5—8 : 
Politehnica Cluj-Napo-

Pe ta- 
: Dina- 
Progre-

Iată 
bloul 
mo - 
sul — 
weiller 
6—1 ; Daniela Nemeș 
Trocan 6—2, * ‘ ~
— Trocan, 
6—4) ; 
Steaua 
ca 3—2 (Laura Griinberg — Lu
minița Sălăjan 1—6, 3—6), Dună
rea Galați — Cimentul Deva 5—0; 
pentru locurile 9—14 : Spartacus 
Brăila — Mureșul Tg. Mureș 3—2, 
Constructorul Brăila — U.T.A.

Electrica Timișoara — Să
nătatea Oradea 3—2.

Ambele meciuri de azi, pentru 
locurile 1—4, încep (în mod ex
cepțional) de la ora 9,30 : Dina
mo — Progresul și Politehnica 
București — T.C.B.

De vineri și pină- duminică in
clusiv, municipiul Craiova va 
găzdui două importante competi
ții de scrimă ; mai întîi, campio
natul național Individual (faza a 
n-a din cadrul primei etape pen
tru calificarea în finală) la spadă 
și, în continuare, întrecerile pe 
echipe la aceeași probă, contind 
pentru Diviziile A și B, etapa I.

In competiția individuală, care 
va desemna pe cei 12 finaliști, 
vor fi prezențl cei mai valoroși 
specialiști ai probei, printre care 
Liviu Angelescu, loan șl Mihai 
Popa, Costică Bărăgan, Octavian 
Zidaru, precum și mulți alți spa
dasini din generația tînără, pen
tru care întrecerea reprezintă un 
prilej de afirmare.

In disputa pe echipe, tn asal
turile pentru Divizia A, Steaua 
va încerca să tranșeze, încă din 
start, rivalitatea sportivă cu prin
cipalele ei partenere și în special 
cu Farul Constanța. In aceeași 
competiție vor fi prezente șl 
I.E.F.S„ Electroputere Craiova, 
C.S. Satu Mare și C.T.A. Steaua, 

în Divizia B este de așteptat o 
primă tatonare și poate chiar u- 
nele clarificări în ce privește can
didata nr. 1 la promovare. Aspi
rante : Progresul București,
A.S.U. Tg. Mureș și, pe cit se 
pare, Clubul sportiv școlar Olim
pia Craiova. Celelalte trei parti
cipante vor fi : Tractorul Brașov, 
Clubul sportiv școlar nr. 1 Con-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

DECLINUL ROMANTISMULUI ?
Cu acest 0—1 de la Craiova, care e în primul rînd meritul 

măiestriei tehnice a Iul Beldeanu, F.C. Baia Mare continuă să 
rămină „fără punct în deplasare" în această primăvară. Bilan
țul nu-i bucură pe suporterii echipei lui Mateianu, oblșnuițl 
cu frumoasele puncte cîștlgate „afară", în toamnă. „Care să fie 
explicația 7“ — se întreabă ei. Răspunsul nu e greu, pentru că, 
în fond, nu s-a schimbat nimic în stilul generos al echipei lui 
Mateianu. Cel mult, am putea spune că echipele adverse au 
reușit să depisteze, cu mai multă acuitate, momentele de roman
tism ale apărării băimărene, care, înlănțuită în „suveica" balo
nului, oferă posibilități de contraatac, cel mai elocvent exemplu 
fiind memorabila ratare a lui Radu II, în derby-ul F.C. Baia 
Mare — F.C. Argeș (0—0), transmis în direct la T.V. Se pune 
întrebarea : ce va fi în continuare 7 Răspunsul e simplu : Baia 
Mare nu poate decît să continue, chiar dacă spatele său deseori 
descoperit are uneori Implicații directe asupra clasamentului. 
Intre romantismul manifestat al echipei băimărene șl realismul 
acru al multor alte echipe, fotbalul nostru are nevoie de zîm- 
betul fie și candid al „bălanului" Viorel Mateianu.

Această notă ar fi trebuit să se încheie aici. Suplimentul se 
datorează sosirii în redacție a unul vechi antrenor. Gh. Stăn- 
culescu, care, fără să știe rîndurile care se aflau în mașină, a 
spus, în loc de bună ziua : „Eu merg tot pe mina iui Mate
ianu !• „De ce. nea Gică 7“ „Pentru că îmi plac casetele teh
nice pe care le publicați In „Sportul". Uitați-vă ia ele și o 
să vedeți că Baia Mare e una dintre puținele echipe care joacă 
fotbal". Atunci am cercetat colecția. Și lată bilanțul ultimelor 
patru jocuri în deplasare, PIERDUTE toate : șuturi la poartă : 
45—36( !) pentru învingători. Comere : 20—18 ( !). La care, Gh. 
Stănculescu a punctat victorios : „Arătați-mi și mie o altă 
echipă care joacă cu atît de mult curaj și cu atît de puține 
complexe".

loan CHIR1LA

(

Clubul sportiv școlar nr. 1 
stanța șl Olimpia BucureștL I
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Cupele Federației române de radioamatorism, 
ediția a XVI-a

REZULTATE SUPERIOAREPARTICIPARE RECORD,
Clasamentele la unele competi

ții de radioamatorism sinț alcă
tuite cu o anumită întârziere, 
determinată de necesitatea veri
ficării fișelor de concurs, precum 
și a altor documente cerute de 
normele și regulamentele în 
vigoare. Astfel, recent, Colegiul 
central al arbitrilor de pe lingă 
federația de specialitate a întoc
mit clasamentele a două impor
tante concursuri republicane, care 
au avut loc în luna decembrie 
a anului trecut : Cupele Federa
ției române de radioamatorism, 
de telegrafie și telefonie, aflate 
la a XVI-a ediție. Ele s-au des
fășurat in unde scurte și au fost 
deschise tuturor radioamatorilor 
YO. De menționat că la între
ceri a fost înregistrată o parti
cipare record, cu rezultate supe
rioare edițiilor precedente.
_ Clasamentul Cupei federației la 

. individual se- 
Giurgea — 

; 2. Dan Frun-
- 21100 p ; 8.
- YO4ATW —

Bratu — YO4HW — 33 664 p. Sta
ții de club seniori : 1. Radioclu- 
bul județean Iași — YO8CAE — 
37 386 p ; 2. Casa pionierilor 
Brașov — YO6CEI — 32 736 p ; 
3. Radiodubul județean Argeș — 
YO7KFA — 29 500 p. Individual 
juniori : 1. Sandu Irina —
YO6ALD — 14 720 p ; 2. Dorin 
Iatan — YO4BZC — 11 448 p ; 
3. Vasile Cos tea — YO4CCI — 
3 864 p. Stații de dub juniori : 
L Radioclubui județean Brăila — 
YO4KCD — 32 346 p ; 2. Casa 
pionierilor Oravița — YO2KHV 
— 25 422 p ; 3. Casa pionierilor 
Bistrița — YO5KDP — 22 776 p. 
Trofeul revine Radio clubului 
municipal București (cu 7 stații 
în concurs), care a obținut 
154 608 p.
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ÎNTRE VESTIAR...

radiotelegrafie : 
niori : 1. Andrei 
YO3AC — 21 462 p 
xeti — YO3AHL
Marcel Aleco - ________
17 805 p. Stații de club, seniori s 
1. Radioclubui județean Iași —
YO8CAE — 22 880 p ; 2. Radio
clubui județean Argeș — YO7KFA
— 18 604 p ; 3. Radioclubui jude
țean Bacău — YO8KAN — 
18 260. individual juniori : 
tică ---------
10 920 p;
— 8 903
YO5BRG 
juniori :
YO6CNI 
clubul
YO9KPL 
pionierilor Gura
YO8KGF — 13 888 _
vine Radioclubului ____ „
București (cu 10 stații în con
curs), care a obținut 98 024 p.

Clasamentul Cupei federației la 
radiotelefonie : individual seniori
— 1. Ștefan Fenyo — YO3JW —
35 556 p ; 2. Andrei Giurgea — 
YO3AC — 35 108 p ; 3. Radu

_ ________ 1. Stc-
Miliuță — YO8BDQ — 

2. Ion Stoica — YO9BCZ 
p ; 3. loan Nyuzo —
— 6 642 p. Stații de dub, 
1. ‘ -

— 15 744 
județean
— 14 242

A. S. Azomureș —. 
p ; 2. Radio-
Ialomița — 

p ; 3. Casa 
Humorului — 

p. Trofeul re
ni unici pa]

ACTIVITATE INTENSĂ IN
Activitatea in sportul popicelor 

este deosebit de bogată în aceas
tă perioadă, cu toate că s-a în
trerupt campionatul Diviziei A. 
Atît pe plan intern, cît și extern, 
sportivii noștri participă Ia o se
rie de confruntări importante.
• Să începem cu juniorii, care 

peste trei săptămînl vor fi pre
zențl la întrecerile continentale de 
la Augsburg (R. F. Germania). 
Ei vor întîlni, mîine și dumini
că, puternicele reprezentative de 
juniori ale R. D. Germane, în 
deplasare, la Waltershausen. Nu 
vor lipsi din cele două formații 
românești jucătorii care cu cîte- 
va zile în urmă au avut o bună 
comportare în meciurile cu se
lecționatele Poloniei, ca, de pil
dă, Ioana Dogaru, Ildiko Szasz, 
Maria Iosif-Nichifor, Alexandru 
Naszodi, Constantin Stamatescu 
și Hie Hosu.
• Loturile naționale de seniori, 

în care au fost introduși o serie 
de jucători tineri, au participat 
iert la un joc de verificare în 
vederea alcătuirii echipelor pen
tru întîlnirea amicală cu Iugo
slavia (2—3 VI — la București). 
In loturile lărgite au fost coop
tați tineri ca Gabriela Pințea 
(U.T. A.), Elisabcta Dragomir 
(Voința Timișoara), Silvia Berin- 
de (Voința Oradea), V. Donos 
(Rulmentul Brașov) și Cezar Le
bădă (Constructorul Galați).
• Azi începe Ia București, pe

arena Voința, tradiționalul tur
neu internațional organizat de 
UCECOM, la care participă re
prezentative ale cluburilor spor
tive din cooperația 
rească " ' '
garia, 
(R. D. 
mațiile 
rești șl
• Echipa Olimpia București 

(m) s-a deplasat în R. D. Ger
mană unde, la invitația formației 
Motor Zwickau, întreprinde un 
turneu.
• In zilele de 4—6 mal se vor 

desfășura în Capitală finalele

meșteșugă- 
din Cehoslovacia șl Un* 
B.S.G. Carl Zeiss Jena 
Germană), precum și for- 
românești Voința Bucu- 
Voința Tg. Mureș.

Olimpia

★
Iată șl primii trei clasați In 

concursul republican de unde 
ultra-scurte „Aniversarea Repu
blicii", ediția a Vl-a, 1978 : 1.
Mircea Bădoiu (Dîmbovița) — 
YO9AGI — 639 p ; 2. Nicolae 
Muscalu (București) — YO3MN 
— 624 p ; 3. Sergiu lonescu (Pra
hova) — YO9AZD — 606 p.

Ion HOABAN

CONCURS 
Jll MICI

CANOE

PE AMBARCA 
LA CAIAC- 
(JUNIORI)

Azi, pe lacul __  , _ __
buni caiaciștl șl canoiști juniori 
din țară se vor alinia la startul 
Concursului republican pe am- 
barcații mici. întrecerea, care se 
desfășoară pe distanța de 500 m, 
cuprinde următoarele probe : ca
iac simplu șl caiac dublu (fete), 
canoe simplu, canoe dublu, ca
iac simplu și caiac dublu (bă
ieți). iată programul : vineri, de 
la orele 9 șl 16 : serii, recalifi
cări, semifinale ; simbătă, de la 
ora 8,30 : finalele celor 6 probe.

SPORTUL POPICELOR

Snagov, cel mal

I
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Icampionateior individuale șl pe

rechi la juniori. Seniorii șl seni
oarele Ișl vor disputa tntîletatea, 
la Individual șl perechi, la Bra
șov, in perioada 9—13 mal.

a Campionatul Diviziei A se 
întrerupe, urmînd ca ultimele 
două etape (a Xvn-a șl a 
XVIII-a) să se desfășoare în zi
lele de 9 șl, respectiv, 16 iunie, 
Iar turneul final pentru desem
narea echipelor campioane pe 
1978—1979 va avea Ioc Intre 21 • 
24 Iunie.
• Meciuri restante din campio

natul Diviziei A : Rulmentul Bra
șov — Gloria București (tn) 5404 
— 5210 p d, U.T. Arad — C.S.M. 
Reșița (f) 2423 — 2389 p d. (T R.) I

I
I

-I
I

• In mln. 60 al partidei C. S. 
Tirgoviște — A.SA., portarul 
Narcis Coman și-a arătat din nou 
clasa. Atunci, mureșeanul pislaru 
scăpase In careu, driblindu-1 
toarte ușor pe Enache. Coman, 
int.ir.nrt marele pericol, a spxintat 
decisiv, închizând unghiul de șut 
șl Pislaru, r.emaâavind timp să-și 
regleze tirul, a trimis de puțin 
afară. Notați.: era doar 1—0 pen
tru gazde... « Fundașul Gali 
(A.S.A.) a avut miercuri o mi
siune foarte grea. Talentatul ex
trem dreapta FI. Grigore, aflat 
Intr-o vervă deosebită, s-a jucat 
cu tânărul mureșean cum se joacă 
pisica cu șoarecele. Se zice că 
Grigore juca cu gândul la me
ciul cu... Cipru. • Cu aproape 
o oră înaintea partidei de la 
Tlrgoviște. stadionul Municipal 
era arhiplin. Peste 20 000 de spec
tatori 1 Cineva din tabăra mure
șenilor a exclamat : „Cum să nu 
câștige C. S.-ui când joacă tot
deauna cu tribunele pline ?!“
• In partida de la Rm. Vîlcea, 

Carabageac a fost de departe 
cel mai tehnic jucător de pe 
teren, el Când avantajat și de 
faptul că M. Răducanu a... pri
vit realmente jocul. ■ Frumosul 
oraș de pe Olt a trăit momente 
de mare tensiune - în cele 90 de 
minute ale partidei cu Steaua. 
La pauză, tribuna fremăta. VU- 
cenii conduceau cu 1—0, Iar la 
Hunedoara și Satu Mare oaspeții 
aveau același scor. Apoi, în nu
mai cîteva minute, hunedorenli 
șl sătmărenii au egalat, iar Te- 
leșpan a ratat marea ocazie des
pre care s-a vorbit și s-a scris. 
Așa se explică și căderea echipei 
gazdă... • Să remarcăm calmul 
și sobrietatea celor doi antrenori. 
Constantin șl Pigulea. O notă tn 
plus pentru Marcel Pigulea, care 
juca „meciul campionatului".

• în pauza meciului Universi
tatea Craiova — F C. Baia Mare, 
unii dintre conducătorii șl su
porterii echipei locale declarau
— ținând seama de condițiile vi
trege In care se prezenta „un- 
sprezecele" lor — că ar fi mul
țumiți și cu un rezultat egal. Cu 
atît mal bucuroși aveau ei să 
fie după fluierul final, care a 
consfințit victoria foarte prețioa
să a craiovenilor. « Privit de 
unii dintre suporterii eraiovenl 
eu oarecare suspiciune, dată fiind 
apropierea geografică dintre ora
șul său șl cel de reședință al 
formației băimărene, arbitrul 
sătmărean O. Anderco (deși se 
resimțea vizibil la ora începerii 
meciului în urma unei răceli) a 
condus — ca de obicei — corect 
șl bine. • Printre jucătorii cra- 
lovenl care in prima repriză șl-au 
dat friu liber nervilor, intrând 
cam tare la adversari, s-a aflat
— tn mod surprinzător — și că
pitanul echipei. Ștefănescu, cu
noscut șl apreciat pentru spor
tivitatea luL El a șl primit, de
altfel, cartonaș galben, cel de-al

treilea, motiv pentru care nu va 
putea juca duminică la București, 
in foarte dificila confruntare a 
echipei sale cu Steaua.
• După Lung, alt portar din 

Divizia A s-a îmbolnăvit de he
patită : Cavai. Indisponibilitatea 
titularului a obligat conducerea 
tehnică a Jiului să apeleze la 
Mose. Talentat, dar cu prea pu
țină experiență în prima divizie, 
acesta s-a arătat mal neinspirat 
In prima repriză a jocului cu Di
namo. In schimb, In a doua 
parte, a avut intervenții exce
lente. Primul său sfătuitor este 
Gram, fostul apărător al buturi
lor Jiului, acum masor al for
mației petroșenene. • Jălnar, 
tot mai bun de la med la meci, 
ar trebui să lucreze mai insistent 
in direcția Îmbunătățirii preciziei 
centrărilor. Altfel, multe mingi 
cu care scapă în preajma porții 
adverse ajung (ca și în partida 
cu Jiul) la apărătorii de care 
reușește să treacă prin frumoase 
șl eficace execuții tehnice.
• Se pare că Stan (Gloria) 

a fost cuprins de suficiență după 
cele dteva chemări la lotul na
țional. Miercuri, în medul cu 
Politehnica IașL n-a știut să 
scape — prlntr-un joc tn conti
nuă mișcare — de marcajul se
ver al ieșenilor. Ba mai mult : 
de dteva ori l-a fost „furat" 
balonul de mal iuții săi adver
sari ți de foarte multe ori a

DE CE ACEST 3 —17?!
Cînd monomul Jiului a pătruns 

— alaltăieri — pe gazonul de ia 
Dinamo, spre a saluta publicul, 
un confrate ne atrăgea atenția : 
«Nu are deloc alura unei forma
ții venită să lupte. Pare plictisită, 
chiar înainte de a începe me
ciul..." Și cam așa a fost, in 
special în prima repriză, com
portarea echipei din Petroșani. 
Care, iată, in retur, nu numai că 
nu a obținut nici o victorie in de
plasare, dar n-a reușit să piardă la 
o diferență mai mică de două 
goluri : 1—4 cu F.C. Baia Mare, 
0—3 cu Chimia Rm. Vilcea. 1—3 
cu Olimpia Satu Mare, 0—2 cu 
Universitatea Craiova șl 1—â cu 
Dinamo — iată bilanțul Jiului în 
partidele disputate in afara sta
dionului propriu. Golaverajul ge
neral al celor cinci partide in 
deplasare : 3—17.

Care să fie cauza acestor com
portări semănind mal mult cu 
simple prezentări In teren 7 în
clinăm să credem că — in afara 
unor absențe notabile intervenite 
în ultima perioadă de timp din 
motive diferite (suspendări pen
tru indisciplină, accidentări, îm
bolnăviri) și care influențează 
indiscutabil randamentul forma
ției — este vorba și de o stare 
psihică total necorespunzătoare, 
de o lipsă de curaj, dc o atitu
dine care face din „unsprezecele" 
petroșenean un învins iuainte de 
fluierul de începere a meciului. 
Cine a văzut însă pe Jiul evo- 
luind acasă s-a convins că for
mația știe să joace avîntat, ener
gic. hotărit, calități pe care le 
abandonează în afara stadionului 
propriu. Angajînd intr-un mod 
necorespunzător — sub aspect 
psihic — partidele în deplasare, 
formația petroșeneană prejudi
ciază nu numai frumusețea în
trecerii sportive, dar și presti
giul unui vechi șl apreciat club 
de prima divizie.

Eftimie IONESCU '

Dudu Georgescu nu joacă la 
Corvinul..." e Juniorul Kiein a 
făcut un joc apreciat în „ll“-le 
hunedorean. La porțile echipei 
mal bate un junior talentat, 
Gabor.
• La Satu Mare, arbitrul V. 

Roșu a fost complet depășit de 
joc. A fluierat mult, fragmentind 
fără rost meciul, a făcut exces 
în acordarea de cartonașe galbe
ne (4). fără să fie cazul l-a 
eliminat pe portarul Albu (deci
zie exagerată în raport cu culpa) 
a sancționat ofsaiduri care nu e- 
rau (la ambele echipe), stârnind 
ilaritate, n-a văzut faulturi evi
dente • înlocuitorul lui Albu — 
Vldac — atît cît a jucat, s-a ară
tat a fi tntr-o formă foarte bună.

■ După meciul Politehnica — 
U.T.A.. Angelo Niculescu acuza 
maniera prea lejeră — pentru 
un joc încins șl cu asemenea 
miză — a arbitrajului prestat de 
Fr. Coloși, o opinie la care ne 
asociem parțial. întrucît această 
modalitate, favorizând echipa care

...ȘI GAZON
căzut in capcana jocului la of
said. • In afară de un fizic ex
cepțional pentru un jucător de 
fotbal șl de niște plete demne 
de... Keegan (fotbalistul nr. 1 
al Europei). Negoescu (Gloria) 
n-a arătat nimic In meciul cu 
elevii lui L. Antohl. In schimb. 
Gh. Radu (excepționale loviturile 
de colț executate de el) demon
strează o vădită creștere valorică, 
a Raportul șuturilor în medul 
Gloria — Politehnica Iași a fost 
net în favoarea gazdelor : 16—9 
(la poartă) șl 7—1 (pe spațiul 
porții). Dar raportul suturilor cu 
adevărat periculoase n-a fost 
dedt 4—3. Ceea ce spune des
tul • Foarte îndârjit medul 
de Ia Buzău. Angajament sută 
la sută din partea ambelor com
batante. Dar, din punct de vede
re tehnico-tactic, nota medului 
este 5 (cu indulgență).

• Mircea Lucescu, după me
dul Corvinul — F. C. Argeș î 
„Halagian ne-a dejucat puțin tac
tica de joc, dispunlndu-$i funda
ții tn așa fel tacit să ne oblige 
s* atacăm cu centrări, mai mult 
decât am fi vrut noL Șl cum

se apără, a condus la acciden
tarea lui luga, atacat foarte dur 
de fundașul Gali. • Șerbănoiu a 
fost (miercuri) foarte util echi
pei sale. Nu s-a dezbărat, insă, 
de năravuri mai vechi — de 
pildă, îndepărtarea șicanatoare a 
mingii de la locul infracțiunii, 
după Cuierul arbitrului — motiv 
pentru care a „văzut" un car
tonaș galben. Și a trecj 
de puțin timp de la aceeași gafă 
săvârșită la Budapesta, in par
tida cu Honved, cînd, fiind eli
minat, șl-a lăsat echipa în zece 
oameni...

începind de astăzi, s-au pus 
în vînzare biletele de intrare 
la meciul Steaua — Universi
tatea Craiova, care se dispută 
duminică pe stadionul din Bd. 
Ghencea, de la ora 16.30. Bi
letele pot fl procurate de la 
casele stadioanelor Steaua. 
Gluleștl. la agențiile C.C.A., 
Loto-Pronosport din Str. Ha
lelor. Pasajul Universității, 
precum și la Patinoarul ar
tificial „23 August".

LA 29 APRILIE, O NOUĂ
Șl ATRACTIVĂ

! participat! cuelt mai multe < 
bilete l

La 29 aprilie, o nouă *! a- 
tractivă tragere Loto 2

NUMAI CINE JOACA POA
TE CIȘTIGA :

TRAGERE LOTO 2
• Autoturisme „Dacia 1300*
• Importante sume de bani 

de valori variabile și fixe.
formula tehnica sim

pla ȘI AVANTAJOASA :
• Se efectuează 3 extrageri, 

in continuare, a cite 4 numere
• tn total se extrag 12 nu

mere din 75.
• Se atribuie cîștlguri pe

t categorii. .

LA TRAGEREA PRECEDENTA 
(1 aprilie), participantul Ion Dura 
din Bacău a obținut (la categoria 
I) un autoturism „Dacia 1300“ pe 
o variantă achitată 25% I La ace
eași tragere, valoarea nominală a 
eîștlguriior Întregi de categoria a 
n-a a fost de peste 27.000 lei. 
Particlptnd la tragerea din 29 
aprilie, șl dv. puteți realiza suc
cese asemănătoare. mai MULTE 
BILETE — MAI MULTE ȘANSE 
DE C1ȘTIG 1

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ORICINE JOACA 

POATE CIȘTIGA LA

• AUTOTURISME .Dacia 1300“ 
ți .Skoda 105 L“.

• 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 lei 
etc.

UN LOZ — o șansă ; MAI 
MULTE LOZURI — MAI MULTE 
ȘANSE DE A VA NUM ARA 
PRINTRE MARH CiȘTIGATORI 
LA LOZ IN PLIC 1

Tragerea Loto de astăzi se te
levizează în direct începind de la 
ora 18,25.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 20 APRILIE 1979

Categoria 1 : 2 variante 25% 
(autoturisme Dacia 1300) ; cat. 2 : 
1 variantă 100% a 36.110 lei și 6 
variante 25% a 9.027 lei ; cat. 3 : 
15 a 618 lei ; cat. 4 : 15 a 2006 
lei ; cat 5 : 159.25 a 567 lei : cat. 
6 : 325.50 a 277 lei ; cat. X : 1.878 
a 100 lei.

Report la categoria 1 : 137.371
let

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizate pe va
riante jucate 25%, au revenit par- 
ticlpanților : Gheorghe BOLOCAN 
din Eforie și VIORICA RUSU din 
Iași, Iar cîștigul tn valoare de 
36.110, de la categoria 2, partici
pantului GHEORGHE UTMESCU 
din București.



După turneele internaționale de la Budapesta Campionatele mondiale de tenis de masă

COTA SABRERILOR ROMÂNI ÎN CREȘTERE. 
PROGRESELE SE CER, ÎNSĂ, CONTINUATE!

PRIMA VICTORIE PE ECHIPE: 
ROMÂNIA - OLANDA (F) 3-1

loan Pop, lider tot mal
Aflațl la Budapesta împreună 

cu sabrerii echipei Steaua, îna
intea startului în „Cupa Euro- 
pei“, care reunește cele mai bu
ne echipe de club de pe conti
nent, și a „Trofeului Hungaria", 
considerat, pe bună dreptate, un 
mini-campionat mondial indivi
dual, aveam încă în memorie 
comportarea lor anonimă de la 
„Trofeul Carpați", de la Brașov.

Pe măsură, însă, ce asalturile 
își derulau secvențele la Sport- 
csarnok, iar echipa noastră cam
pioană își croia drum cu sigu
ranță spre podium, această amin
tire a mai apărut în pnm-plan 
o singură dată, în meciul cu 
Honved Budapesta, atunci cînd 
cvartetul nostru nu numai că nu 
l-a putut anihila pe nr. 1 advers 
(G. Nebald, care a cîștigat pe 
linie), dar le-a și permis altor 
trăgători, inferiori (R. Nebald și 
Frohlich), să puncteze decisiv, 
în partidele cu Ț.S.K.A. Moscova 
și Vas as Budapesta, însă, ca și 
în mare măsură în turneul indi
vidual, sabrerii militari bucu- 
reșteni au evoluat așa cum ar 
trebui s-o facă mereu intr-o com
petiție de prestigiu, animați de 
spirit ofensiv (singurul capabil 
să-i exprime la valoarea lor re
ală), necedind lupta nici In fata 
adversității sau greșelilor arbi
trajului. susținindu-și șansa pini 
la ultima lovitură, cu energie și 
calm. Și trebuie spus că la a- 
ceste două mari concursuri In
ternaționale, unde au fost pre- 
zențl cei mai buni sabrerl din 
lume (de Ieri, de azi și de inli
ne, printre care foștii campioni 
mondiali Pal Gerevich șl Viktor 
Sidiak, actualul campion mondial 
și olimpic Viktor Krovopuskov, 
recentul campion al lumii de ti
neret Bujdoso, toți primii 20 cla
sați în Cupa Mondială pe anul 
1978), în afara „sincopei* din 
proba de echipe, de care am 
amintit. a inexplicabilei apatii 
(datorită căreia Alexandru Nilca 
s-a autoeliminat din turul 2 al 
probei individuale), precum și a

autoritar al echipei noastre
acceselor de nervozitate ale lut 
Cornel Marin (care doar i-a În
dârjit pe arbitri), reprezentanții 
noștri au dovedit o binevenită 
ascensiune de formă. Turneele de 
la Budapesta trebuie să consti
tuie, din acest punct de vedere, 
un punct de plecare spre țelul 
C.M. din august, de la Melbour
ne, care nu poate fi altul decit 
un loc pe podium, atît la echipe, 
cit și la individual.

Ce au relevat cele două con
cursuri t Pe planul lotului nos
tru : asumarea tot mai respon
sabilă a rolului de lider de către 
Ioan Pop, prezent în această lu
nă In trei finale de prestigiu, 
la Hamburg (loc 6), Brașov (1), 
Budapesta (3) șl factor de bază 
în echipă (a tras excelent In me
ciul cu Ț.S.K.A., cînd l-a învins 
pe Sidiak, 5—3, șl Krovopuskov, 
5—1, ca și în cele mal multe 
asalturi din „Trofeul Hungarla”. 
victoria la Gerevich, 10—4, fiind 
obținută la capătul unei dispute 
de înalță ținută tehnică șl spec
taculară, In mijlocul Interesului 
general) ; surpriza plăcută (con
semnată ca atare șl de presa 
budapestană) furnizată de ttnă- 
rul Emil Oancea care, puțin fo
losit la echipă, a făcut o ade
vărată risipă de energie în proba

ECHIPA POLONIEI, RETROGRADATA

ÎN GRUPA B A
MOSCOVA, 26 (Agerpres). — 

în campionatul mondial de ho
chei pe gheată de la Moscova, 
echipa Finlandei a învins cu 
scorul de 4—2 (3—1, 0—1, 1—0) 
formația Poloniei. Hochelștil 
finlandezi s-au clasat astfel pe 
locul 5 în clasamentul campio- 

Individuală, „mînuind" cu pri
cepere arma contraatacului, cu ca
re l-a învins pe Blerkowski, Si
diak, Hammang, Nagyhazl (meda- 
llațl mondiali și olimpici) șl ra- 
tind finala, într-un asalt drama
tic, cu favoritul publicului, Ge
revich, pierdut la limită, 9—10 
(locul 7 trebuie să constituie pen
tru Oancea un imbold în pregă
tire pentru a se titulariza in 
echipa reprezentativă); prezenta a 
patru sabreri români (I. Pop, E. 
Oancea, C. Marin, M. Mustață), 
din cei cinci aliniați, in faza eli
minărilor directe indică o creș
tere a cotei echipei. Pe planul 
general, al confruntării celor mal 
buni sabreri din lume : la Buda
pesta s-a văzut ascensiunea sa- 
brerilor din R.D.G. șl Cuba, con
semnată de noi după „Trofeul 
Carpați”, prezența în finală a ti
nerilor Ulbrich șl La Verdeza 
fiind pentru foarte multi o sur
priză, pentru noi, însă o confir
mare ; echipa Poloniei — loc 2, 
recent, la „Turneul celor 7 na
țiuni” — a reliefat că nu are 
Individualități, Iar cea Italiană 
traversează o perioadă critică, 
Intre bătrtnul Maffei șl neexpe
rimentatul Megllo lipsind la 
Budapesta generația de mijloc : 
Arcldtacono șl Dalia Barba.

Paul SLAVESCU

C. M. DE HOCHEI
natului, în timp ce echipa Po
loniei a ocupat locul 8, retro- 
gradînd în grupa B.

PHENIAN, 26 (prin telex). Pri
mele partide susținute de echi
pele noastre au fost deosebit de 
grele șl, în ciuda eforturilor evi
dente, dată fiind valoarea ad
versarilor, nu au putut fi câști
gate. La masculin, formația noas
tră a intîlnlt echipa Iugoslaviei. 
Șerban Doboși, Teodor Gheorghe 
șl Simlon Crișan nu au putut 
trece de redutabilii jucători Dră
guți n Surbek, Zoran Kosanovicl 
și Zoran Kalinlcl. Scor final : 
5—2 pentru Iugoslavia. Victoriile 
echipei noastre au fost obținute 
de Dobosi, care a jucat foarte 
bine Împotriva lui Kosanovld șl 
Kalinlcl. Un meci curajos a făcut 
Crișan cu Surbek, căruia l-a 
smuls un set, primul, la 19. Re
zultate parțiale : Dobosi — Ko
sanovicl 2—1 (17, -19, 14), Teo
dor — Kalinici 0—2 (-12, -16), 
Crlșan — Surbek 1—2 (-19, 11, 12), 
Dobosi — Kalinlcl 2—0 (17, 16),
Crlșan — Kosanovld 0—2 (-15,
-13), Teodor — Surbek 0—2 (9, 
16) șl Crlșan — Kalinlcl 0—2 (1B, 17).

Echipa feminină a României a 
avut ca primă adversară formația 
Japoniei, care nu mal are nevoie 
de recomandări. Marla Alexandru 
șl Eva Ferenczi au pierdut cu 

3—0 la Kayoko Kawahlgashl șl 
Shoko Takahashi. Kawahlgashl a 
câștigat cu 2—0 la Ferenczi (17, 
10), Marla a jucat cu partenera 
cu care a cîștigat titlul mondial 
la Calcutta — Takahashi. După o 
oră șl 10 minute scorul a fost 
favorabil japonezei cu 2—1 (16, 
-13, ÎS). In partida de dublu, 
Marta șl Eva au fost Întrecute 
In două seturi (-12, -9) de cele 
două japoneze.
în loc să fie cîștlgată, partida 

cu Hong Kong a fost pierdută, 
e drept, la limită : 2—2. Marla a 
cîștigat la cele două adversare, 
jucătoare rapida, bune tehnirie- 
ne; în schimb, Ferenczi a fost 
Învinsă ta ambele simpli uri, Iar 
la dublu — Marla cu Liana Mi
huț au pierdut 1 1—2.

In ultimul med al zilei, prima

victorie românească : echipa fe
minină a întrecut formația Olan
dei cu 3—1 : Mihuț — Bot tina 
Vriesekoop 0—2 (-20, -22), Ale
xandru — Andra de Kruif 2—0 
(14, 9), Alexandru, Mihuț — 
Vriesekoop, Van der Vliet 2—1 
(9, -13, 11) șl Alexandru — Vrie
sekoop 2—1 (-12, 20, 18).

Mircea COSTEA

Alte rezultate, masculin. : Ca
nada — Scoția 5—4, Austria — 
Luxemburg 5—1, Bulgaria — 
Norvegia 5—1, Italia — Finlanda 
5—2, Cehoslovacia — U.R.S.S. 
5—0, R. F. Germania — S.U.A. 
5—1, Irak — Peru 5—3, Franța — 
Polonia 5—3, R.P.D. Coreeană — 
Ungaria 5—1 ; feminin : R.P.D. 
Coreeană — Bulgaria 3—0» 
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—1, An
glia — R.F. Germania 3—2. Me
xic — Peru 3—1. Canada — El
veția 3—1, R.P. Chineză — Olanda 
3—0, Suedia — Hong Kong 3—L

CURSA CICL1STĂ INTERNAȚIONALĂ 
„MARELE PREMIU AL ELIBERĂRII", 

DE LA ROMA
ROMA, 26 (Agerpres). — 

Cursa cicliști internațională 
„Marele premiu al eliberării" 
disputată la Roma pe distanța 
121 km a revenit tlnărului ru
tier italian Walter Delle Cas. 
în 3h:00,02 (medie orară 40.625 
km). In același timp cu învin
gătorul au sosit compatrioțil 
acestuia. Emanuelle Bombini șl 
Diego Piva. Plutonul doi a tre
cut linia de sosire la interval 
de 3 secunde.

SPORTIVI ROMÂN! PESTE HOTARE FINALISTE MERITUOASE, DUPĂ MECIURI ECHILIBRATE
• IN PRIMUL TUR al com

petiției „Masters" care încheie 
circuitul de tenis italian, la 
Sassari (în insula Sardinia), tî- 
nărul jucător român Florin Se- 
gărceanu l-a învins pe suede
zul Simonsson cu 6—7, 6—2, 
6—3.

0 DUPĂ PATRU RUNDE 
In finala turneului zonal femi
nin de șah de la Zalaegerszeg 
(Ungaria) conduce maestra 
maghiară Maria Ivanka — 2'A 
(1), urmată de Elisabeta Poli- 
hroniade (România) — 2 p (1) 
și Szmacînska (Polonia) 2 p. 
în runda a patra, Polihroniade, 
cu piesele negre, a învins-o pe 
Eretova (Cehoslovacia). Rad- 
zevska a cîștigat la Porubskl, 
iar Baumstark — Szmacînska, 
remiză.

• LA HYERES (Franța), în 
primele două runde maestra 
româncă Ligia Jicman a remi
zat cu Josiane Legendre (Fran
ța) și a întrerupt partida cu 
Crisztina Radzikowska (Polo
nia). Alte rezultate din runda 
a II-a : Ahmîlovskaia (U.R.S.S.)
— Vreeken (Olanda) 1—0, Le- 
maciko (Bulgaria) — Jackson 
(Anglia) 1—0, Tagnon (Franța)
— Karakas (Ungaria) 1—0.

0 JUNIORUL PLOIEȘTEAN 
Adrian Negulescu a cîștigat o- 
penul secundar de la Dort
mund, cu 8*/» puncte din 10 po
sibile (sistem elvețian, 30 de 
concurenți), calificîndu-se ast
fel, pentru anul viitor, în tur
neul principal de mari maeștri 

■ LA VIITOAREA EDIȚIE A CUPEI 
U.E.FA-, repartiția echipelor pe țări se va 
face după un coeficient de performanță. 
Potrivit unul clasament neoficial, câte 
patru formații ar putea înscrie R.F.G., O- 
landa și Belgia, cîte trei Anglia, Spania, 
Iugoslavia șl R.D.G. Coeficient care, tn 
mare măsură, s-a validat șl prin recentele 
rezultate înregistrate în semifinalele cu
pelor europene, în ultimul act al acestor 
competiții calittomdu-se o singură prota
gonistă inedită, echipa suedeză Malmo FJF., 
în finala „Cupei campionilor europeni”. 
• SPADASINII FRANCEZI își înscriu 
pentru prima dată numele printre 
cîștigătoiil „Cupei Europei”. Era Întrucâtva 
firesc ținând cont că liderul echipei este 
vlcecamplonul mondial Philippe Rlboud, 
unul dintre cei mal tineri șl autorizați 
candidați la titlul olimpic, precum și de 
faptul că greu pot fl depășiți cel ce au 
asemenea măști inexpugnabile cum sint 
spadasinii clubului din Lyon, intitulat... 
„Masque de fer". • PRINTRE VETERANII 
TENISULUI, australienii continuă să deți
nă supremația. La turneul de la Miami 
Beach, în finale Rosewall — Laver, la 
simplu, și Stole, Emerson — Rosewall, La

ver, la dublu. în schimb, la turneul final 
al circuitului W.C.T., de la Dallas, dintre 
cel opt Jucători care vor intra In concurs 
la 1 mai, un singur australian, Alexander

(nici el prea departe de vârsta iluștrilor 
predecesori), va susține bătălia cu „lupii 
tineri” Borg, McEnroe, Connors et comp, 
a DUPĂ GREVA JUCĂTORILOR PROFE
SIONIȘTI AMERICANI DE FOTBAL, de
clanșată de conflictul dintre jucătorii au
tohtoni (mal prost plătiți) șl „legiunea 
străină”, Ia derbyul ligii nord-americane 
de soccer au asistat peste 60 000 de spec
tatori. Nu mai e nici o diferență, din acest 
punct de vedere, Intre fotbalul american 
șl cel european, trăsătura de unire constl-

tuind-o, totuși, vedeta. De această dată, 
vedeta n-a mal fost „perla neagră”, Pele, 
ci un alt compatriot al acestuia, Marinho, 
care a adus victoria echipei Cosmos. • 
DACA ÎN PRIVINȚA CÎȘTIGATOAREI 
„Cupei Albert Schweitzer”, de la Mannheim, 
existau puține dubli, campioana mondială 
de baschet, iugoslavia, întrunind sufragiile 
unanime, cealaltă finalistă. Spania, și-a 
susținut șansele În special pe baza jucăto
rilor importați de peste Ocean șl natura
lizați. iar echipa S.U.A., pe locul 3... • 
CAMPIOANA MONDIALĂ DE CROS, nor- 
vegianca Crete Waltz, a avut un sezon de 
excepție, nepierzînd nici una din cursele 
pe teren variat la care a participat, Indi
ferent de distanță și meridian. Ultimul 
succes, la Feltham (Anglia), pe 4 km. a 
100 DE PERSOANE „selecționate” de fa
milie, precum șl o Întreagă cohortă de 
fotografi (care n-a mal putut fl selecțio
nată...) au asistat la căsătoria pruna 
campioane mondiale de tenis, -americanca 
Chris Evert, cu englezul John Lloyd. Prima 
anarițle după nuntă pe courts-uri a jucă
toarei Chris Lloyd, la Roland Garros.

- p. si. -

și maeștri internaționali. în a- 
ceastă întrecere victoria a re
venit marelui maestru Geor
gadze (U.R.S.S.) cu 8*7» p din 
11, urmat de Nikolac (Iugo
slavia) 8, Nunn (Anglia) 7>A, 
Mihai Ghindă (România), Miles 
(Anglia) și Jansa (Cehoslova
cia) 6 p.

0 UN LOT DE CĂLĂREȚI 
ROMANI va participa, între 
29 aprilie și 1 mai, la tradițio
nalul concurs internațional de 
obstacole ce va avea loc la 
Kiskunhalas (Ungaria). La în
treceri și-au anunțat participa
rea călăreți din Iugoslavia, Un
garia, U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Polonia, Austria ș.a. Din lotul 
nostru fac parte Cornel Ilin, 
Dania Popescu, Ion Popa și A- 
lexandru Bozan, însoțiți de an
trenorul D. Hering.

0 IN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL feminin de baschet 
de la Lodz s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Ungaria
— România ’95—59 (49—34),
Polonia — Cuba 80—79 (44—40), 
Selecționata orașului Leningrad
— Cehoslovacia 76—S0 (46—41).

0 ÎN PRIMA GALA A SE
MIFINALELOR campionatelor 
internaționale de box ale Fran
ței, programată în localitatea 
Saint-Lo (Manche), pugilistul 
român Hie Moise (semimuscă) 
l-a învins la puncte pe france
zul Guillard. La categoria mij
locie, polonezul Gortat a dis
pus la puncte de Petre Bor- 
nescu.

Semifinalele cupelor europene 
la fotbal s-au dovedit a fi me
ciuri dlrze, echilibrate, fără fa
vorite din start. Cel mai semni
ficativ exemplu l-a oferit F.C. 
Koln : înapoiată din Anglia cu 
un excelent 3—3, a fost învinsă, 
pe teren propriu, de Nottingham 
Forest, care a obținut, după cum 
apreciază agenția „France Pre- 
sse”, „o victorie logică, in afara 
oricărei discuții”. Această No
ttingham Forest este, indiscutabil, 
revelația actualului sezon. Abia 
promovată In prima ligă engle
ză, a clștlgat în primul an cam
pionatul, In primul tur al C.C.E. 
a eliminat pe F.C. Liverpool, de
ținătoarea trofeului, Iar acum 
lat-o In finală. Cealaltă finalistă 
este echipa suedeză Malmâ FJ. 
(pe care ar fl întllnit-o, In pri
mul tur, Steaua, dacă bucureș- 
tenll ar fl trecut de A.S. Mona
co...). Miercuri, un gol le-a fost 
de ajuns suedezilor pentru a eli

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

F. C. Koln — Nottingham Forest 0—1 (0—0). A maroat : ian Boyer 
(min. 65) ; Malmo F. F. — Austria Viena l—o (0—0). A marcat : Tommy 
Honsson (min. 48).

FINALA (30 mai, la MSnchen) : Nottingham Forest — MalmS F. F.

CUPA CUPELOR

S. X. Beveren — C.F. Barcelona 0—1 (0—0), A marcat : Kronid (min. 
36 — din penalty) ; Banik Ostrava — Fortuna DOsseldorf 2—1 (0—1). Au 
marcat : Lick a (min. 62) șl Antalik (min. 88) pentru Banik, respectiv 
Zewe (mln. 27).

FINALA (16 mal, la Basel) : C.F. Barcelona — Fortuna DOsseldorf.

CUPA U.EJFJL

Borussia Monchengladbach — M.S.V. Duisburg 4—1 (1—0). Au maroat i 
Simonsen (2), Kulik și Lienen, respectiv Boessors.

Hertha — Steaua Roșie Belgrad 2-1 (2-0). Au marcat : Beer (mln. 1) 
șl Sidka (min. 18) pentru Hertha, respectiv Settle! (mln. 74).

FINALA (9 șl 23 moi) : Steaua Roșie Belgrad - Borussia Monchen
gladbach.

mina pe finalista de anul trecut 
a Cupei cupelor, Austria Viena, 
e adevărat, anul acesta fără 
Krankl. Același Krankl șl-a fă
cut datoria șl miercuri, dar pe 
alte meleaguri, callflotnd in fi
nala Cupei cupelor pe C.F. Bar
celona, printr-un gol Înscris din 
penalty (obținut tot de el, după 
un „slalom extraordinar, irezis
tibil”, după cum transmite „Reu
ter”), în mln. 88 al partidei cu 
S. K. Beveren (Belgia). Barcelo
na va juca In finală cu vechea 
cunoștință a cralovenllor, Fortuna 
Dtlsseldorf.

Cupa U.E.F.A., eu trei semifl- 
nallste vest-germane, programea
ză o dublă tntîlnlre finală : 
Steaua roșie Belgrad — Borussia 
Mdnchengladbach. Dacă vest-ger- 
manll s-au calificat ușor, belgră- 
denil au trecut prin momente 
grele, fiind conduși cu 2—4 ta 
mln. 18. Sesticl a adus calificarea 
echipei sale înscriind ta mln. 74.

Miercuri seara a fost șl o pre
zență românească in semifinalele 
cupelor europene — arbitrul Nl- 
colae Ralnea, care a condus ex
celent dificilul meci de la Koln. 
(L.O.)

TELEX
BASCHET a într-un meci ami

cal, la Tokio : S.U.A. — Japonia 
(f) 67—55 (31—28) a La lambol, o 
nouă tntîlnlre Bulgaria — Franța 
(m) : 91—SS (după prelungiri).

CICLISM a Prima etapă a 
„Turului Spaniei”, desfășurată pe 
traseul Jerez-Sevllla, a fost câș
tigată la sprint de Irlandezul 
Kelly, care a parcurs 156 km^L_i 
4 h 37:32. în clasamentul generi®^ 
după prima etapă șl etapa „pro
log”, conduce olandezul Joop 
Zoetemelk. a Cursa Milano — 
Vignola a revenit la sprint rutie
rului belgian Roger de Vlaemlnck 
(216 km în 4 h 53 ; medie orară 
de 44,375 km).

FOTBAL a Peste 60 000 da 
spectatori au urmărit, la Buenos 
Aires, meciul amical dintre Ar
gentina, deținătoarea titlului mon
dial, șl Bulgaria, încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—1), în favoarea 
gazdelor. Au înscris : Houseman 
(mln. 2), Pasarella (min. 59), 
respectiv Bonev (mln. 10) a La 
Seraing (Belgia), tn preliminariile 
turneului olimpic : Belgia — 
Olanda 1—o (1—0).

MOTOCICLISM a Concursul de 
motocros de la Slttendorf (Aus
tria), probă eontînd pentru cam
pionatul mondial la clasa 500 cmc, 
a fost cîștigat de sportivul en
glez Graham Noyce („Honda”). 
Pe locul secund s-a clasat bel
gianul Van der Broek („Maico").

ȘAH a în turneul International 
de La Montreal, după 11 runde 
conduce campionul mondial Ana- 
toll Karpov cu 7*/» p (1), urmat 
de Mihail Tal 7 p (1), Lajos 
Portisch 6*/» (1). Liubomir Liu- 
bojevici 6*/» p. In runda, a 11-a 
Karpov a cîștigat la Timman. iar 
partidele Larsen — Hiibner șl 
Portisch — Llubojevlcl s-au ter
minat remiză, a După 11 runde, 
în turneul de la Banja Luka (Iugo
slavia) continuă să conducă tînărul 
maestru sovietic Gări Kasparov, 
cu t'h P,

TENIS a î*> turul -Ii al turneu
lui de la Las Vegas : Borg — 
Alexander 5—7, 6-4, 6—2 ; Con
nors — Stockton 6—4, 6—i ; Tan
ner — Ramirez 7—5, 6—3 ; Panatta 
— Flbak 6—7, 6—3, 6—3 ; McEn
roe — Barazzuttl 6—3, 6—1 : Tim 
Gulllkson — Solomon 6—1, 6—L

VOLEI a Rezultate înregistrate 
tn turneul de calificare pentru 
C.E. de juniori, competiție ce se 
desfășoară la Sevilla : Franța — 
Belgia 3—0, Turcia — Anglia 3—0.
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