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Campionatele europene de box de la Koln

ÎNVINGĂTORI ÎN SEMIFINALE, DANIEL RADU $1 VALENTIN SILAGHI 
\0R ÎNCERCA SĂ TRANSFORME „ARGINTUL' ÎN „AUR“

AZI, LA COPENHAGA 
NADIA COMĂNECI ÎȘI APĂRĂ 

TITLUL DE CAMPIOANĂ A EUROPEI

J

Intrecuți ieri, D. ILIE, C. HAJNAL, I. BUDUȘAN, G. DO- 
NICI ți I. CERNAT au rămas in posesia „bronzului*

• Gimnastele noastre au făcut ieri ultimul antrenament • Echipa 
României: Nadia Comăneci,
COPENHAGA, 10 (prin tele

fon). Pentru două zile, orașul 
Copenhaga a devenit o verita
bilă capitală a gimnasticii fe
minine europene, găzduind vi
neri si sîmbătă cea de-a 12-a 
ediție a Campionatelor conti
nentale.

La ultimele două ediții ale 
„europenelor", după cum se 
știe, titlul de campioană abso
lută a revenit Nadiei Comăneci, 
marea noastră gimnastă, care, 
la fiecare apariție publică, im
presionează prin virtuozitatea 
exerclțiilor sale.

Dealtfel, din primele ore pe 
care le-am petrecut în capitala 
Danemarcei și din primele 
contacte cu colegii de presă am 
constatat că și această a 12-a 
ediție a Campionatelor conti
nentale începe sub semnul unui 
mare interes pentru prima 
noastră gimnastă. Așa cum a 
rezultat din antrenamentul de 
azi al echipei române, mulți 
specialiști si ziariști constatînd 
progresele Nadiei după cam
pionatele mondiale de 
Strasbourg. întrecerea are 
semnificație 
Nadia 
ea este 
nastele ..... __........— ____
ar putea cîștiga definitiv cupa 
care încoronează o dată la doi 
ani pe cea mai bună gimnastă 
a Europei. Succesele de la 
Skien — 1975 și Praga — 1977 
îi permit gimnastei noastre să 
abordeze competiția care înce
pe vineri la Brondby-Hallen, 
cea mai mare sală de sport din 
Danemarca, cu o mărturisită și 
puternică hotărîre de a învin
ge, de a aduce definitiv acasă

la 
e 

. aparte pentru 
Comăneci, deoarece 
singura dintre gim- 
în activitate care

Emilia Eberle și Melita Ruhn 
frumosul trofeu, in eventuali
tatea celui de al 3-lea succes 
consecutiv.

Le-am urmărit joi după-a- 
mtază pe gimnastele noastre la 
ultimul din cele 7 antrenamen
te efectuate aici, începind de 
luni, cînd au sosit la Copen
haga. Veniseră de fapt la sală 
foarte mulți dintre ziariștii a- 
creditați la Campionatele eu
ropene, membre ale comisiei 
tehnice feminine a F.I.G.. an
trenori, alți specialiști. Rînd pe 
rind — începind cu' solul, pri
ma probă din concursul Oficial 
și încheind cu bîrna — gim
nastele noastre s-au acomodat 
cu aparatele, au executat frag
mente sau exerciții integrale 
producînd de fiecare dată o 
bună impresie. Nadia Comă
neci deține o formă bună, multe 
din elementele prezentate la 
antrenamentul de joi după- 
amiază fiind urmărite cu deo
sebit interes de cei prezenți în 
sală. Marta și Bela Karoly, 
antrenorii echipei noastre, con
centrați și preocupați de fie
care mișcare, fiecare detaliu, 
sînt extrem de zgîrciți la vorbă. 
Ei ne declară că sînt hotărîți 
ca să lase să vorbească fap
tele Le smulgem totuși un 
gînd : „Nu va fi deloc ușor, dar 
vom lupta pentru cel de al 
treilea titlu continental. Nadia 

A 
cu

are 
în

KOLN. 19 (prin telefon). Azi 
(n.r. ieri) au urcat in ringul 
instalat la ..Sporthalle* ultimii 
48 de boxeri ce și-au disputat 
medaliile de argint ale celei 
de a XXIII-a ediții a campio
natelor europene de box. Deja 
posesori ai medaliilor de bronz, 
pugiliștii și-au încercat șan
sele de a mai urca încă o treaptă 
a podiumului de premiere. Cei 
mai mulți semifinaliști 
dat echipele U.R.S.S. 10. 
mâniei și R.D. Germane ___
7. K.F. Germania 5. Polonia. 
Ungaria, Iugoslavia si Bulgaria 
cite 3 etc.

Conform protocolului stabilit 
de organizatori, in prima semi
finală, de la ora 15, au urcat 
cei 24 de boxeri din partea su
perioară a tabloului de concurs 
al fiecărei categorii de greu
tate. In această situație s-au 
aflat și trei sportivi ai țârii 
noastre. Ilic Dragomir (semi- 
ușoară), Carol Hajnal (ușoară) 
și Ion Budușan (semimijlocie).

Debutul l-a făcut Dragomir 
Ilie în compania sportivului 
vest-german Renne Weller, 
încă de la început. Dragomir a 
plasat cîteva lovituri puternice 
care l-au zdruncinat vizibil pe

adversarul său. In primele trei 
minute românul a punctat cu 
precizie, nedind nici o speranță 
lui Weller. In repriza secundă 
Dragomir a executat citeva se
rii extrem de rapide și se În
drepta comod spre victorie. A 
urmat un clinei, citeva lovituri 
de aproape, din care Dragomir 
a Ieșit cu arcada spartă. Un

i-au 
Ro
ci te

Comitetul executiv 
A.E.B.A. a stabilit ca ur
mătoarele edilii ale între
cerii să se desfășoare 
după cum urmează : in 
1SS1 la Tampere. in 11SÎ 
la Sofia, in 1SSS la Buda
pesta.

consult sumar al medicului a 
considerat că sportivul nostru 
nu mai poate continua lupta, 
deci Weller cîștigă prin aban
don pentru rănirea adversaru
lui. Un deznodămînt neplăcut, 
mai ales-că pînâ în momentul 
opririi partidei Dragomir avea 
un avantaj consistent.

Primii semifinaliști ai catego
riei ușoară au fost Carol Haj- 
nal și Patricio Oliva (Italia). 
Prima repriză a fost mai mult

de studiu. în care Hajnal a în
cercat să-și plaseze cunoscutele 
croșee de stingă, dar adversarul 
său, înalt, cu brațe lungi, le-a 
evitat destul de bine. în run
dul 2 Hajnal ni s-a părut mai 
reținut, in timp ce italianul, 
simțind probabil că omul din 
fața sa a mai pierdut din pro
spețime. a lovit cu directe de 
stingă. Și în ultimele 3 minute 
meciul a avut o desfășurare a- 
proximativ egală, dar. spre sur
priza generală, arbitrul din 
ring, vest-germanul Graf, i-a 
dat lui Hajnal două avertis
mente gratuite pentru imagina
re țineri ori lovituri cu capul... 
In această situație juriul l-a 
declarat învingător pe Oliva cu 
5—0.

Meciul dintre semimijlocii 
Ion Budușan și Șt. Mircovici 
(Iugoslavia) a început cu o 
lovitură de teatru. După ce 
românul a expediat cîteva di
recte în figura adversarului, a- 
cesta. cu un croșeu de dreapta, 
îl trimite pe Budușan la po
dea. în rundul doi românul a 
lovit mai mult cu ambele bra
țe, în timp ce Mircovici nu a 
punctat decit foarte rar. In

Mihai TRANCA

(Continuare în pag a 4-a)

BALCANIADA, UN NOU PAS SPRE
REAFIRMAREA TALERISTILOR NOȘTRI

merită această răsplată, 
muncit mult, cu dăruire, 
pasiune, perseverență și 
mari șanse să se impună 
fața elitei europene".

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag a 4-a)

Ion Ionica a demonstrat la 
caniadă că se poate afirma in 

arena internațională

IN ARENA INTERNAȚIONALA
gat au atins un nivel ridicat, 
unele dintre ele (195 t : B. Ma
rinescu ; 577 t: echipa de 
skeet) avînd chiar o rezonanță 
internațională. Să menționăm și 
că cele 577 t reprezintă un 
foarte valoros nou record bal
canic (superior cu un punct ce
lui vechi), cu atit mai mult cu 
cît a fost realizat în condițiile 
îngreunate ale noului regula
ment de tragere, care prevede 
executarea dublelor nu de la 
posturile 1—7. ci de la 3—5. 
foarte dificile, și exclude, tot
odată. talerul opțional. In con
cluzie, putem afirma că s-a 
muncit bine atît la cluburi 
(unde s-au remarcat antrenorii 
A. Sălceanu. I. Lovinescu, I. 
Neamțu, G. Pintilie). cît și la 
nivelul loturilor naționale.

Să subliniem. însă, că nu 
întotdeauna condițiile de antre
nament și de pregătire generală 
s-au ridicat la nivelul normal. 
Bunăoară, din cauza penuriei 
de taleriști. în lotul de trap a 
fost convocat Ștefan Popovici. 
care renunțase de doi ani la

Balcaniada de talere a prile
juit trăgătorilor români cu ar
ma de 
sebite. 
pentru 
istoria 
tanții 
cele 5 probe. Succesul a fost 
și mai mult întregit de faptul 
că rezultatele cu care s-a cîști-

vînătoare satisfacții deo- 
Bilanțul ediției 1919 este, 
ci, cel mai bogat din 

competiției : reprezen- 
noștri au cîștigat 4 din

Ieri, Ia Snagov, „TRICOLORII ȘIAU ÎNCHEIAT
PREGĂTIRILE PENTRU MECIUL CU CIPRU

Joi, la Snagov. Vreme și ca
dru natural splendide. Pentru 
tricolori, ieri a fost o zi plină, 
ultima dinaintea plecării spre 
Cipru. Dimineața s-a făcut 
un nou control medical. Sta
rea de sănătate a jucă
torilor este bună. Doar Ște- 
fănescu și Cămătaru își con
tinuau tratamentele pentru vin
decarea traumatismelor pe care 
le-au acuzat în ziua venirii Ia 
lot. După-amiază. însă, i-am 
văzut la antrenament, lucrînd 
cot la cot cu ceilalți, iar dr. FL 
Brătilă ne spunea că Ștefănes- 
cu va fi sigur apt de joc la 
LimassoL Apoi, tot dimineața, a 
avut loc o analiză a jocului de 
miercuri, cu Petrolul Ploiești, 
în care s-a insistat asupra unor 
carențe, mai vechi sau mai noi,

Fotbaliștii noștri pleacă azi, la ora
din evoluția fiecărui component 
al lotului, după care, timp de o 
oră, a avut loc un antrenament 
cu caracter fizic, individualizat.

După-amiază, la ora 16,45, tot 
lotul se alinia pe gazonul tere
nului de la baza sportivă. Au 
urmat 90 de minute de pregă
tire, îndeosebi, tehnico-tactică, 
în ideea de joc preconizată 
pentru meciul de duminică, din 
cadrul preliminariilor C.E., lu- 
îndu-se toate măsurile pentru 
că reprezentativa Ciprului con
stituie un adversar mai puțin 
cunoscut, dar capabil de sur
prize.

în orele de răgaz, am stat de 
vorbă cu antrenorii. L-am în
trebat, de pildă, pe FI. Ilala-

gian cu 
Cipru ? 
mai bine

ce gînduri pleacă 
„Să reprezentăm 
fotbalul românesc,

în 
cit 
nu

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2—3)

»»

Azi, la Constanța

FL0RET1STELE ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIOANA
Floreta feminină șl-a dat întU- 

nire La sfîrșltui acestei săptăminl. 
la Constanța. In Sala spor
turilor din portul tomitan azi va 
ii cunoscută campioana națională 
pe anul 1979. tn disputa pentru 
tui loc pe podium afllndu-se U 
floretiste care au obținut califi
carea dan etapa anterioară : M.

Chezan, E. Stahl, A. Dragomir. 
E. Guzgan (de la Steaua). A. Dan. 
M. Bog. C. Docan (Dinamo). V. 
Țurcan, M. Moldovan (Farul). S. 
Ardeleanu, R. Oros (C.S. Satu 
Mare), M. Habala (C.S.M. Cluj- 
Napoca). Sîmbătă șl duminică se 
va desfășura etapa a doua a 
Dlvizilor naționale A și B.

activitate. Cum s-a ajuns la a- 
ceastă situație 7 Sportul talere
lor nu se bucură, în momentul 
de fată, de o largă bază de 
masă. In 1979 au participat la 
toate competițiile interne (trei 
categorii de vîrstă. plus începă
tori) un număr de 19 taleriști, 
la trap. La concursurile de 
skeet s-au înscris 35 de trăgă-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

IN SATUL NOSTRU SPORTUL A VENIT PE ARIPILE
COLECTIVIZĂRII, CA UN ACT DE CULTURA"

De vorba cu Eroul Muncii Socialiste ANTON SZANDĂ, 
președintele C.A.P. Dorobanți
Dorobanți, .sat 

Curtici" — cum 
sînt la muncă, 
cimp. alții în

Oamenii din 
aparținător de 
i se 
Unii 
seră.
Asa 
vină _ 
banți. Eroul Muncii Socialiste 
Anton Szandă, cu care ne-am 
Dropus să stăm de vorbă

Iată-1. și-a spălat cu griiâ 
cizmele de noroi si intră în 
casă, cu statura lui robustă si 
ne dă binețe ca unor vechi cu
noștințe. 11 vedem nitelus în- 
gindurat „...Aștept pe fiul meu. 
de care mi-e tare dor, că a

spune -
sînt pe
alții la ferma zootehnică, 

că mai așteptăm Dină să 
președintele C.A.P. Doro-

fost un an la specializare in Ca
lifornia. E inginer agricol și se 
ocupă de legumicultura. Abia 
aștept să-l văd“.

11 întrebăm de unde e de loc 
și ne răspunde că e de-aici din 
Dorobanți, iar președinte de 
C.A.P. e de 30 de ani, ani
versarea 
înflorire 
te. fiind 
re. Cum__ ___________
tema vizitei noastre ? „1 
să fie ? Nu era nicidecum, nu 
era deloc. Dacă nici fotbal nu 
se iuca ! ? într-adevâr. ce vreți 
mai convingător decit asta ?—

președinte 
e de 30 de ani.

celor trei decenii de 
a agriculturii socialis- 
și propria sa aniversa- 
era înainte cu sportul. 

.Păi. cum

Jumătate din sat aproape n-avea 
ce mînca înainte vreme, nu-i 
ardea de sport. Distracții ? Jo
cul de cărți — cine avea cărți 
— pe banca de la poartă, ra
chiul și popicăriile de pămint 
la birt (așa se spune în Banat 
la circiumă). care îndemnau 
oamenii nu atit la mișcare, cit 
la băutură. Ați 
noastră ? E cu 
Piste... înainte 
min cultural — 
nul nostru ? — 
matograf. nici echipe de teatru, 
de dansuri, ca acum Colectivi
zarea agriculturii, această mâ-

Mircea COSTEA

văzut popicăria 
bitum cu două 
nu aveam că- 
ati văzut cămi- 
nu aveam cine-

(Continuare în pag. 2-3)



După „Cupa F.I.N.A.“ la polo După o ediție — maraton CAMPIONATE • C

AVEM NEVOIE DE 0 ECHIPĂ 
Șl NU DE 11 VEDETE!

Sînt necesare măsuri energice în vederea pregătirii 
unei adevărate reprezentative care să onoreze sportul 

românesc la J.O. de la Moscova

•••

PREA PUȚINE NOUTATI PE „FRONTUL 
CAMPIONATULUI DE HOCHEI...

Înaintea meciului cu Bulga
ria, care reprezenta pentru 
echipa națională română jocul 
de aebut la prima ediție a 
„Cupei F.I.N.A." (Cupa Mon
diala). poloiștii noștri nu dis
cutau uecit despre numărul de 
goluri pe care aveau să-l ad- 
miuisi.eze adversarilor... In joc 
insa, socoteala nu s-a potrivit 
și după 4 reprize tabela de 
marca) i——— ——
(3—3), bun pentru 1 
trenată de fostul 
sovietic Aleksandr 
surprinzător de 
„7 "-le României 1

De ce am adus 
de ia început acest episod ? 
Pentru că el ne arată STAREA 
DE SPIRIT cu care sportivii 
noștri au abordat acest impor
tant turneu, unde se confrun
tau primele 8 echipe din lume : 
„cu bulgarii facem scor, mai 
ciștigam două-trei meciuri, mai 
«ciupim» un punct și ajungem 
pe podium". Cam așa gîndeau 
majoritatea celor 11 poloiști de
semnați să ne reprezinte 
într-un turneu oficial, de 
ploare. Ce s-a întimplat 
la urmă, se știe : încă 
„remize", patru înfrîngeri . 
final locul VII 1 Exact ca 
urmă cu 6 ani, la Belgrad, 
primul campionat mondial...

Desigur, cineva ne-ar putea 
reaminti că echipa română a 
pierdut un meci (cu Ungaria) 
pe care-1 putea cîștiga, că pu
tea învinge în partidele cu Ita
lia (3—8) și R. F. Germania 
(4—4), că a avut egalul în mină 
în fața selecționatei Uniunii 
Sovietice. Cu puțină șansă, cu 
aceste puncte (ipotetice) în plus 
ar fi putut ajunge pe locul III 
sau IV. Dar, după părerea noas
tră și a tehnicienilor prezenți 
la Belgrad și Rijeka, datele 
problemei — evoluția slabă a 
echipei române — ar fi rămas 
aceleași.

In două turnee, „Cupa Româ
niei" și „Cupa F.I.N.A.", unde 
reprezentativa tării a întîlnit 
tot (sau aproape tot) ce există 
mai valoros în polo-ul mondial 
s-au înregistrat două victorii 
(7—3 cu Italia și 5—4 cu Un
garia), 3 rezultate egale (3—3 
cu Bulgaria, 8—8 cu Italia și 
4—4 cu R.F. Germania) și 6 în
frîngeri (de două ori 4—6 cu 
Iugoslavia. 4—6 și 3—4 cu 
U.R.S.S.. 4—5 cu Ungaria și
4—8 cu S.U.A.). într-o primă 
analiză a biroului F.R. Natație 
privind comportarea echipei 
naționale de seniori în acest 
început de sezon s-a precizat 
că rezultatele obținute sînt sla
be, de-a dreptul îngrijorătoare 
pentru campania de pregătire 
olimpică și că toți jucătorii, 
împreună cu antrenorii P. Ni
cuiescu și I. Capșa, se fac vi- 
novati în egală măsură. In ex
plicațiile furnizate, cei doi teh
nicieni au subliniat, în mod 
autocritic, cauzele slabei repre
zentări n ooioiștilor români la 
prima ediție a „Cupei F.I.N.A.": 
a) linsa unei pregătiri eficien
te pentru cele două turnee (au 
existat doar cîteva zile între

indica doar scor egal 
formația an- 
intemațional 
Dreval, dar 
slab pentru

în discuție

țara 
am- 
pină 
două 
și in 

in 
la

meciurile de campionat și „Cupa 
României", ca și între turneul 
de la Cluj-Napoca și cel din 
Iugoslavia) ; b) lipsa totală a 
unei discipline tactice din par
tea jucătorilor ; c) slaba capa
citate de mobilizare a sportivi
lor, pierderea cu ușurință a în
crederii in forțele proprii ; d) 
carențe de ordin tehnic indivi
dual (in special la portari) ; 
e) indisciplina unor jucători, 
lipsa de respect față de antre
norii lotului.

Totodată, antrenorii au recu
noscut că, in unele cazuri, NU 
AU FOST SUFICIENT DE 
EXIGENȚI față de acei spor
tivi care s-au abătut de la pro
gramul de pregătire sau de la 
indicațiile date pentru joc. 
Chiar și atunci cînd au luat 
unele măsuri de sancționare a 
celor vinovați, acestea nu și-au 
atins întru totul scopul.

La cele arătate de antrenori, 
mai trebuie să relevăm și alte 
aspecte care au generat suita 
slabelor rezultate. Jucătorii 
(exceptindu-i pe Costrăș și 
Muntcanu) se consideră sena
tori de drept și au convingerea 
că nu pot fi inlocuiți. Impre
sia lor este că jocul de polo nu 
mai are secrete pentru ei, că 
pot învinge — așa cum „știu" 
ei — orice adversar. Cit de 
false s-au dovedit toate aces
tea, am văzut cu toții. Și cei 
în cauză. La Belgrad și Rijeka, 
România a prezentat 11 indi
vidualități, și nu o ECHIPĂ. 
De aceea randamentul defensi
vei a fost slab, de aceea s-a 
pasat adesea greșit și s-a tras 
la poartă cînd nu era indicat. 
Iar atunci cînd, cu adevărat, 
poloiștii noștri ar fi trebuit să 
vădească personalitate... 
tat cu seninătate de la 
sau din situații de 
plus". Mai mult, de 
dată am înregistrat și 
mai grave : Adrian Nastasiu A 
REFUZAT SA INTRE ÎN JOC 
ÎN MECIUL CU ITALIA, la 
situația de 3—6, iar Adrian
Schervan și Florin Slavei au 
fost nccuviincioți față de antre
nori, atunci cînd au fost schim
bați.

Este limpede că LUCRURI
LE NU MAI POT RAMÎNE 
AȘA, dacă vrem să AVEM O 
ECHIPA ADEVARATA LA J.O. 
DE LA MOSCOVA ! Fiecare 
jucător va trebui să înțeleagă 
că nu este de neînlocuit și an
trenorii, în primul rînd, vor 
trebui să le dovedească acest 
lucru, apelind la acei tineri ta- 
lentați, poate mai puțin expe
rimentați, dar cu o puternică 
dorință de afirmare. Subscriem 
întru totul la propunerea de 
sancționare a celor 11 jucători 
și a antrenorilor. în special a 
celor trei sportivi amintiți mai 
sus. Echipa națională nu are 
nevoie de vedete eare „știu" 
totul și-și drămuiesc (așa cum 
vor) eforturile, ci de veritabili 
luptători, 
fierbinte 
românesc 
naționale.

Nu de mult, patinoarul „23 
August" a găzduit jocul final al 
celei de a 51-a ediții a campio
natului național de hochei, la 
capătul căruia am înregistrat o 
singură schimbare : titlul repu
blican a trecut de Ia Steaua, 
eare-l „monopolizase" din 1974, la 
Dinamo. A fost o ediție-maraton, 
foarte lungă care, în afara 
schimbării de care am vorbit, nu 
a adus aproape nimic nou în 
hocheiul nostru.

Așadar, titlul a revenit, pentru 
a 5-a oară, hocheiștilor de 
Dinamo (antrenori ‘
Dumitra; și Gabriel 
care s-au impus net în fața prin
cipalilor lor adversari (Jucătorii 
de la Steaua), cîștigtad * * 
8 confruntări directe, 
constituie cel mal bun

la
Constantin 

Cosman),

6 din cele 
ceea ce 

____ _ __ ___ argument 
nvoarea formației dinamovlste.

pro- 
ale

au ra- 
4 metri 
„om în 
această 
aspecte

animați de dorința 
de a afirma polo-ul 
în competițiile inter-

Adrian VASILIU

tenipa Dinamo și-a adăugat la 
activul său o regularitate 
care nu l-am putut-o sublinia cu 
alte ocazii și care a ajutat-o să 
se detașeze treptat, dar sigur, 
unul din principalele atuuri ale 
formației a fost faptul că în a- 
părare s-a jucat mult mal sigur, 
forma portarului titular Gh. 
Huțan fiind constantă, Iar pre
zența în acest sezon a doi noi 
fundași ta teamul dtaamovist 
(Gali și Moroșan) a conferit sis
temului dsfensiy al formației nu 
numai siguranța de care vor
beam, ci și o indiscutabilă va
loare. Apoi, primele două linii 
de atac (Costea—Tureanu— Axinte 
și B. Nagy—Solyom—Z. Nagy) ta 
aceeași componență și la echipa 
lor, dar și la echipa națională, au 
dat un plus de eficiență atacu
rilor dinamoviste, soldate cu un 
record de aproape 400 de goluri 
marcate, cu 40 mai mult decît 
cea de a doua clasată. Să mai 
notăm ca un fapt meritoriu pre
zența fa lotul echipei a doi ti
neri talentațl, de la care aștep
tăm mult în sezonul următor 
(Teodori u și TSke).

Clasată pe locul secund, dar la 
o mare diferență (10 puncte, 
cea mal mare din ultimii 7—8 
ani) de ciștigătoarea competiției, 
Steaua (antrenori Zoltan Czaka 
și Nicolae Zografi) s-a prezentat 
anul acesta mai slab ca ta sezoa- 
nele precedente. Nu-1 neapărat 
vorba de o scădere valorică, cît 
de o surprinzătoare inconstanță, 
mai ales in apărare, compartiment 
care în anii trecuți reprezenta 
punctul „forte* al echipei. Azi, cu 
un portar ta declin (Netedu), cu pe
rechile de fundași mai puțin o- 
mogene (doar cuplul Justinian- 
Popescu a fost ceva mai... ac
tiv), cu liniile de atac în per
manentă schimbare,- Steaua a 
luptat, este drept, cu mult elan, 
fără însă a reuși să suplinească 
diferența de valoare generală fa
ță de principala sa rivală Di
namo.

Pe locul al treilea, prin tradi
ție — am zice — ta ultimii ani, 
S. C. Miercurea Cluc (antrenori 
Ion Bașa și A. Csziszer) rămîne 
aceeași formație bună pe teren 
propriu, care știe să lupte cu e- 
nergie pentru victorie, cu încli
nații spre jocul aspru, bărbătesc, 
cu fluctuații însă ta comporta
re, determinate de... fluctuațiile 
de efectiv (numeroși Jucători 
care pleacă șl vin din cauza 
studiilor sau a stagiului mllltar). 
Intr-o situație r.u mult diferită 
se află și Dunărea Galați (an
trenori Ion Tiron șl O. Cordu- 
ban) care după- ce ani și ani a 
fost tributară importului de Ju
cători, acum — cînd ar fi trebuit 
să profite din plin de pepiniera 
proprie — suferă din cauza fluc
tuaților de Jucători, determinate 
de aceleași motive ca și la ~ 
Miercurea Ciuc. In orice 
ambeta formații stat In real 
greș și victoriile obținute de 
Miercurea Ciuc In fața lui 
namo și Steaua stat semnifica-

pe

s.c. 
caz, 
pro- 
S.C.
Di-

„SPORTUL A VENIT CA UN ACT DE CULTURA"
(Urmare din pag. 1)

sură revoluționară de importan
tă capitală luată de partidul 
nostru, a fost trezirea la viață, 
a înfrățit ne oameni, indiferent 
că-1 cheamă Ion, Janos sau 
Iohann, a adus electricitatea, 
alfabetizarea, traiul 
Azi nu e casă fără i 
sută din familii au 
sîntem coate, satul 
multe abonamente 
reviste inclusiv la cele de spe
cialitate. din cele mai diverse 
domenii. Școala are sală de 
snort, nu Drea mare, dar pe 
măsura nevoilor ei. avem teren 
de fotbal cu două rînduri de 
bănci._ avem activitate sportivă 
bogată, asociația sportivă „Stă
ruința" e cineva în județ".

omenesc. 
radio, 95 Ia 
televizor si 
cu cele mai 
la ziare si

Și fotbalul ? „Și fotbalul. Ju
căm în campionatul județean. 
Popicarii noștri au cîștigat locul 
TV pe tară în „Cupa U.T.C.", 
prin Mihai Roza. Se joacă volei, 
baschet — copiii noștri, antre
nați de profesorul de biologie 
Carol Amtmann, fost jucător în 
divizie — fetele si profesoara 
de educație fizică Agneta Haas 
— băieții, sînt campioni jude
țeni. Se joacă șah — Antal 
Ando a luat locul I în „Cupa 
C.A.P." pe iudeț. organizată de 
U.T.C.". Notăm că Szecseny 
Adalbert a ieșit primul ne județ 
în concursul de tenis de masă 
de la Sîntana. Succese întîm- 
plătoare ? 
tul firesc 
de masă 
la copiii 
„bătrînii"

Nu. Ele sînt rezulta- 
al activității sportive 
atotcuprinzătoare, de 

din grădiniță pînă la 
între 35 si 50 de ani

ANUNȚ
I.D.M.S. București încadrează imediat pentru depozitul 

de piese auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, sectorul 7 : 
* recepțtqneri • agenți primitori ® sortatori • muncitori 
necalificați din județele Ilfov, Dîmbovița și Teleorman • 
vmzatori autoturisme • electrician autoturisme • spălători 
auto.

Informații la I.D.M.S. — str. V. Conta nr. 16, etaj 6, sec
torul 1, telefon 12.89.18 — 12.19.62.

și mai mult, care au un cam
pionat ai lor — la fotbal, popice 
și șah. Campionatele școlare si 
cele 3 ore de educație fizică pe 
săptămină. excursiile la Monea- 
sa si la Mureș, gimnastica de 
înviorare, complexul „Sport și 
sănătate" și. peste toate. „Da- 
ciada" pulsează din plin la Do
robanți. înfrumusețează 
satului. în primul rînd 
act de cultură. Oameni 
și competenți. cum sînt 
tați, și alții. între care __
Palffy George, profesor de ma
tematică si secretarul asociației 
sportive. îndeplinesc cu cinste 
sarcinile încredințate — si con
trolate sistematic — de Comi
tetul de partid.

„în salul nostru — spunea 
Eroul Muncii Socialiste, Anton 
Szandă — sportul a venit pe 
aripile colectivizării, ca un act 
de cultură și se dezvoltă impe
tuos ; odată cu bunăstarea do- 
robănțenilor".

Iată, a și început „Daciada" 
de vară. Sigur că. în plină cam
panie agricolă, oamenii sînt o- 
cupati tare, dar copiii, școlarii, 
sînt prezenți, ca de obicei, cu 
toții, la 
găta cu 
trece si 
cum vă 
sport...

viata 
ca un 

inimoși 
cei ci- 
Gagyi-

întreceri. Si cînd vom 
treburile, ne vom în
noi. ceilalți. Că la noi. 
spuneam tăt natul face

tive și deschid perspective j 
mițătoare viitoarelor ediții 
întrecerii.

In încheiere cîteva cuvinte 
pre sistemul de organizare 
campionatului, care a ri: 
prin Întinderea sa - -- _ 
mare față de calitatea spectaco
lului oferit amatorilor de hochei. 
Finalul sezonului nu a fost, din 
acest punct de vedere, atractiv. 
Propunem ca în sezonul viitor 
campionatul să fie mai bine eșa
lonat, în așa fel Incit să contri
buie mal bine la pregătirea Ju
cătorilor susceptibili de a fi se
lecționați, constituind — in ace
lași timp — și un punct de a- 
tracție pentru spectatori. De a- 
semenea, ar fi bine ca pentru 
„Cupa României" în loc să 
prefațeze sezonul, să-1 încheie. 
In orice caz este necesară o mal 
Judicioasă planificare a campio
natului șl o mai regulată desfă
șurare a lui. O astfel de situație 
nu ar fi decît în folosul hocheiu
lui nostru, aflat într-un proces 
de dezvoltare și afirmare pe plan 
internațional.

Calin ANTONESCU

des- 
___ a 
păcătuit 

mult prea

UN NOU PAS
SPRE REAFIRMAREA

TALERIȘTILOR
/Urmare din pag. 1)

tori legitimați. Acești 54 de țin- 
tași fac parte din numai 6 aso
ciații și cluburi: Olimpia și 
Steaua din București, C.S. Baia 
Mare (trap și skeet), Vînătorul 
Timișoara, Unirea Joița și Pe
trolul Ploiești (numai skeet).

Și instalațiile poligoanelor din 
Baia Mare și Tunari se află 
destul de departe de preten
țiile marii performanțe. Ca do
vadă, ele sparg adesea talere
le chiar in clipa aruncării, îm- 
pietind astfel desfășurarea nor
mală a antrenamentelor și con
cursurilor și influențînd nega
tiv nervii competitorilor. In 
fine, acuta problemă a talere
lor a fost, se pare, rezolvată, 
trăgătorii români și oaspeții lor 
lăudind in egală măsură talerul 
de Baia Mare, cu o greutate 
ideală și friabilitate perfectă. 
Rămîne, insă, în picioare pro
ducția lui de serie. Așa că, a- 
vînd în vedere perspectiva 
îmbucurătoare a sportului tale
relor, susținută nu numai de 
recentele succese balcanice, ci 
și de anterioare reușite olim
pice și europene, e necesar ca, 
în următoarea perioadă, toate 
aceste probleme să-și găsească 
rezolvarea. Cu atît 
cu cit in luna iulie 
loc campionatele 
(Montecatini, Italia), 
ceva mai mult de un 
rile Olimpice. Acum, 
Ierele românești au demonstrat 
că pot oferi unele garanții — 
olimpice chiar, prin prisma ul
timelor rezultate — e momen
tul ca ele să fie ajutate mai 
mult de către toți cei în mă
sură s-o facă.

mai mult 
vor avea 
europene 
iar peste 
an Jocu- 
dnd ta-

AU ÎNCEPUT finalele campiona
brașov, 10 (prin telefon). E- 

dițla 1979 a campionatelor națio
nale individuale și perechi la 
popice a ajuns in faza finală. 
Dintre cel aproape 25 000 de po
picari aliniați la startul tradițio
nalei competiții, peste 200 de se
nioare și seniori, din toate ju
dețele țării, au rîușit să-șl cu
cerească dreptul de participare 
la finala pe țară.

Competiția a început joi dimi
neața, pe arena cu patru piste 
Hidromecanica, cu proba mascu
lină de perechi. Pe foile de ar
bitraj figurează 40 de dubluri, 
în prima reuniune evoluînd po-
DUMINICA, LA BRĂILA, CONCURS
• Duminică dimineață, începind 

de la ora 9, Brăila va găzdui 
un interesant concurs automo
bilistic : cea de a doua etapă 
a campionatului republican de 
viteză pe circuit. De la asociația 
sportivă Dinamo Brăila, organi
zatoarea concursului, am aflat 
citcva amănunte : traseul măsoa
ră 3 km șl va fi străbătut, la 
flecare categorie de alergare, de 
cite 14 ori ; străzile pe oare se 
va alerga sînt, intre altele : Ga-

„UNIVERSITARELE- DE
JUDO

picari mal 
dintre cari 
țină rezul 
a realiza 
majoritatea 
cu ' ' 
lor 
nă 
bit 
cătuș de 
mentul dii 
nos (aliat 
niorat), c( 
de lovituri 
jucînd cu 
patru mai 
șind pune!

ușurinț 
patru 
una ci 
s-a im

Simbătă și duminică, Sala spor
turilor din Iași va îi gazda fi
nalelor campionatelor universitare 
individuale de Judo. Această tra
dițională Întrecere — ajunsă la 
a X-a ediție — va reuni la start 
peste 180 de Judoka, care și-au 
ciștlgat dreptul de participare in 
etapele de zonă. Din lunga Hetă 
a finaliștilor atrag atenția, in 
mod deosebit, Dan Deliu — ca
tegoria semiușoară și Pali La- 
dislau — categoria semigrea (am
bii de la I.E.F.S.), Dezo Udvari
— categoria grea (Universitatea 
Cluj-Napoca), Cristinel Cuteanu
— categoria grea (Poăitehnica 
Iași), Mircea Guță — categoria 
semigrea (C.S.U. Sibiu), toți fiind 
component! și ai echipelor par
ticipante la întrecerile Diviziei A.

Actuala ediție va debuta sîm- 
bătă la ora 9. Duminică dimi
neața, de la ora 9, au loc finalele 
la cele șapte categorii.

lăți. N. Bl 
ian. Al. I.l 
carea se I 
portului ; I 
cei mai I 
țării.

• A.C.R.I 
a 75 de al 
ganizează, I 
română d4 
ting, „Rai 
pot partid 
bricate înJ 
trecerea sl 
seul Bud 
in ziua q 
informații I 
(str. Bâtei 
București 
ta- data da

a Din <| 
Iritare ce sJ 
concursul 
(etapă în 
can), din
TURNEE

Activitatd 
petițional 
cheie la1.. I 
începind d 
le, sînt q 
calificare 
participa 1 
sate pe pi 
serii ale q 
urmînd ca 
eze în Dii 
se vor sili 
ziții în cla 
tor turnee!

In sala >
CAMPIONATUL DE ȘAH PI

Runda a doua a campionatului 
național de 
a programat 
by, întîlnirea 
si tat ea 
na Timișoara, 
lupte echilibrate, bucureștenii au 
cîștigat cu 4—1 (372—27a la mas
culin, 1—1 la feminin și l1/a—Va 
La juni ori-junioare). Cealaltă can
didată principală la titlu, I.T.B., 
a intim pinat o puternică rezis
tență din partea Universității 
Iași, invingînd La limită,
H—2, 1—1, 72—172). Calculatorul
I.I.R.U.C. București a susținut o 
importantă partidă cu Electromo
tor Timișoara, pe care a cîști- 
gat-o cu 7—3, crin prestația ex
celentă la mesele masculine și la 
cele de juniori-junioare (5—1, 0—2, 
2—0). Același scor s-a înregistrat 
în întîlnirile Petrolul I.P.G. Plo
iești — C.S.M. Cluj-Napoca (4—2, 
SE REIA CAMPIONATUL

DE POLO
Duminică se reiau întrecerile 

Diviziei A la polo cu partidele “ ■ — - • j etapă
------ Cri-

Bueurești 
Schilha), 
București 
Medianu) 

— Pro- 
Nlcolaescu

șah pe echipe 
un prim der- 
dintre Univer- 

București și Medici- 
La capătul unei

Diviziei A la polo cu ~z~ 
din turul IV. în prima 
sînt programate meciurile: 
șui Oradea — Rapid 
(arbitri: R. Timoc și R. 
C.N. A.S.E. — Dinamo 
(I. Paraschiv 2£cu — V.
$i Voința Cluj-Napoca 
greșul București ’
— V. Burdea).

1-1. 2—0) I 
— Vulcani 
1-1).

Intîlnircal 
litehnica Bl 
Napoca s-a 
5’/2-4’/2 (3’1 
voarea stul

După dq 
cele patrul 
toarea : i

ABSOLUI 
de meci (1 
2. UniverJ 
(13), 3. Pq 
(12*/,) ;

MASCULI 
București I 
2. I.T.B. 4 
București 1

FEMININ 
nica Bucii 
mișoara 3

JUNIORI 
rești 3% n 
rești 3 p, 
iași 2'/2 p.

In runda 
toarele ini 
versiiatea I 
Petrolul, t| 
litehnica. 
și Medicinl

(N.
1. Dinamo 15 13 1 1 147- 80 27
2. Voința 15 10 1 4 127- 56 21
3. Rapid 15 7 5 3 105- 85 19
4. Crișul 15 5 2 8 102-120 12
5. Progresul 15 2 2 11 102-141 6
6. C.N. A.S.E. 15 2 1 12 84-145 5

„Marele premiu al orașului solia" la baschet

BUCURIȘTI - BELGRAD
SOFIA, ÎS (prin telefon). Selec

ționata Bucureștiului a ratat de 
puțin victoria in fața redutabilei 
echipe a Belgradului In meciul 
de baschet masculin desfășurat 
in ziua a treia a competiției do
tată cu „Marele premiu al orașu
lui Sofia". Sportivii români, cu 
Nicuiescu in formă remarcabilă, 
au Început bine partida, alungind 
ea în min. 14 să conducă cu 
44—32. în continuare, au interve
nit cîteva schimbări în „5“-ul din 
teren (impuse de faptul că tur
neul are drept scop verificarea 
tuturor jucătorilor Înaintea cam
pionatului european — grupa B 
de săptămîna viitoare) care au 
diminuat potențialul echipei și au

TRAGEJEEA SKCIĂlA *

PROMHIXPKES 
OUMPK' 

1979

90-93 (48-40)
permis adversarilor să egaleze 
(76—76 în mm. 32). tn final, lupta 
a fost echilibrată (86—36 min. 37) 
si s-a încheiat cu victoria selec
ționatei Belgradului — S3—90 
(40—48) — care a greșit mai pu
țin în momentele hotăritoare ale 
întrecerii.

Mareatoril formației române : 
Niculcscu 23, Uglai 13, Cemat 16, 
Oczelak 14, Opșitaru 9, Fluturaș 
3, Ivaseeneo 2, Georgescu 2; coș- 
geterii învingătorilor: Poliak 27, 
Petrovici 26, Dusan 16.

în celălalt Joc: Moscova — Ha
vana 93—73 (39—36)

TOMA HRISTOV

MULTIPLE POSIBILITĂȚI
A-----------OBȚINE:

DE

e Clas 
ALE Divl 
DE TENIS 
1—8 sînt I 
dintr-un f! 
lui) : 9. I|
<7—2 cu I 
cu Sănătai 
mentul Dtl 
Timișoara,! 
Politehnica! 
Sănătatea, 
cu Electric 
Sănătatea 
tul, 6—3 
U.T.A.); 1
Electrica, 
U.T.A. (5— 
iectrica. I 
10. Cons 
U.T.A., 12 
Sănătatea 
Tg. Mureș 
pe din ar 
juca în m 
rămînerea 
divizie. • 
campionati 
copii): T.C 
(Troean - 
Dobreanu 
T.C.B. — 
Cherebețîu
— Voinea 
Dragomire: 
6—0, 6—0) 
Politehnica
— Milea 
Dumitru 0- 
ierea sa c 
turnee, an 
nai, Gheo 
clarat că

Autoturisme „Dacia 1300“ 
„Skoda 120 L“, pentru 6 
mere din 6 I
Excursii atractive peste 
tare.
Cîștiguri fixe in numerar
S0 000, 25.000, 10,000 lei etc.

FORMULA TEHNICA 
AVANTAJOASA: 

efectuează 5 extrageri 
-----  • 34

sau 
nu-
ho-
de

LOT(
AU JT’C

In conți: 
zilele treci 
vă facem < 
mari ciștig 
pilc, și ac 
dru (Reșița 
mușeni, ju 
RISME „D; 
tru (Galați 
tarele, jud. 
rică (Grăc 
jud Vîlces 
,.SKODA 1 
(Curt ești, j

in 
nu-

Se
3 faze, cu un total de 
mere I
Faza a doua cuprinde 
trageri, în continuare, 
8 numere I
Pe biletele seria „T“_
obține cîștiguri cumulate.

NUMAI CINE JOACA POATE 
CIȘTIG A I

2 
a

se

ex
cite
pot



• CAMPIONATE • COMPEIIJII
CE
dar 
ob- 

de 
lari, 
;ăsit 
ce- 

mă- 
ose- 
lă- 

Rul- 
Do- 
se- 
200 

)ice, 
cele 
reu- 
■ 81 
TO 
rra- 
ple- 
ileza 
(ceri 

ai 
sării 
or- 

rația

— 81. El a format împreună cu 
colegul său Ion Novac — mar
cat cu 911 pd — cel mal omo
gen cuplu al primei zile, tota- 
lizînd 1 837 pd. Printre anima
torii reuniunii Inaugurale s-au 
numărat șl Jucătorii din Sf. 
Gheorghe și M. Clue. După evo
luția a 14 perechi conduc: V. 
Donos — I. Novac (Rulmentul 
Brașov) 1 837 pd, urmați de Al. 
Barothi — L. Kiss (Constructo
rul St. Gheorghe) 1 794 pd (895 — 
899), A. Lajos — I. Janosi (Vo
ința M. Ciuc) 1717 pd (846 — 871).

întrecerile continuă, urmînd a 
intra in concurs principalii fa- 
voriți, iar pe arena Rulmentul 
încep confruntările tandemurile 
feminine, in număr de 37 pe
rechi. Tot în după-amlaza zilei 
de vineri, p» ambele arene, vor 
începe preliminariile individuale. 
Noile campioane la perechi vor 
fl cunoscute sîmbătă seara, iar 
turneul individual se va încheia 
duminică. (Tr. IOANIȚESCU)

START ÎN CAMPIONATUL 
DE CĂLĂRIE

Baza hipică din „Parcul po
porului" din Craiova va găzdui 
incepînd de astăzi, prima etapă a 
campionatului de călărie (dresaj 
șl obstacole), ia care vor parti
cipa sportivi de la Dinamo, Olim
pia București, C.S.M. Craiova, 
C.S.M. Sibiu, Petrolul Ploiești, 
Bucovina Rădăuți, Agricola Lu
goj, C S.M. Cluj-Napoca, C.S.M. 
lași și Ialomița Jegălia. Această 
etapă, care marchează startul în 
actualul sezon competițional va 
oferi posibilitatea de a urmări o 
serie de călăreți fruntași care se 
pregătesc pentru apropiatele în
treceri internaționale, precum și 
pe unii sportivi tineri care bat la 
porțile afirmării.

Programul primei zile cuprinde : 
de la ora 9 — dresaj (cat. ușoa
ră) ; de la ora 16 — obstacole 
(cat. semiușoară).

LA TG. MUREȘ, TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI A 
LA BASCHET (I)

care Tg. unul dintre cele mai
£a_ vechi centre baschetbaJistice ale
In- țării, găduiește, de astăzi pînă
tra- duminică, în moderna Sală a 
rești sporturilor, turneul final al Divi- 
h și ziei A La baschet feminin. Deși 
ației lupta pentru titlu este — practic 
k 6, — încheiată, Crișul Oradea nemai-
pînă puțind ceda locul I, întrecerea 
F ------promite dispute echilibrate, atrac-
edi- tive, așa cum au fost multe din-
Lra, tre meciurile desfășurate în tu-
kyuiț rul și returul campionatului.
abil- Clasamentul finalistelor înaintea

primelor jocuri :
iRE PENTRU DIVIZIA A LA VOLEI
om- vor fi prezente echipele mascu-
2n- line Calculatorul București, Pe

tice» trolul Ploiești, Dinamo Brăila și
zi- Voința Alba Iulia. Se anticipează
de jocuri de bun nivel, avînd în ve-

Vor dere buna pregătire a bucurește-
cla- nilor și a ploieștenilor, dar și
ptru ambițiile celor din Alba Iulia și
|1 B, Brăila, ale căror șanse nu tre-
lolu- buie neglijate. La Deva, forma-
leare țiile feminine Universitatea Bucu-
po- rești, Voința București, Olimpia

Ices- Oradea și G.I.G.C.L. Brașov ver
oferi, sîntem siguri, o luptă 

șanl strînsă. Vor reuși, oare, bucu-
I reștenele să învingă în disputa
I cu provincia, sau cele din urmă
rești se vor impune ? Răspunsul, îl
h_ it vom afla duminică.
j 0 Echipa feminină Farul Cons-
Ipo- tanța care activează în Divizia
puj- A, a susținut la Odesa, două
L de jocuri cu puternica formație Bu-
I fa- revestnik. Gazdele au terminat
I învingătoare în ambele partide
I în cu 3—1 și, respectiv, 3—0. (C. PO-
Imă- PA — coresp.)

1. Crișul
2. Univ. Tîm.
3. Voința Buc.
4. Rapid Buc.

44 37 7 3478-2664 81
H 31 13 3672-3286 75
44 30 14 3111-28G5 74
44 28 15 3164-2826 73

Un clasament inedit după par
tidele disputate numai între fi
naliste:
1. Crișul 12 9 3 956-721 21
1. Rapid 12 7 5 831-872 19
3. Universitatea 12 5 7 894-951 17
4. voința 12 3 9 747-884 15

Programul turneului : vineri, de 
la ora 17 : Crișul — Rapid, Uni
versitatea — Voința ; sîmbătă, de 
Ia ora 17 : Universitatea — Rapid, 
Voința — Crișul ; duminică ora 
9,30 : Voința — Rapid, ora 12 : 
Crișul — Universitatea.
• Se cunosc noile echipe pro

movate în Divizia A (deși, la bă
ieți, Divizia B mai ane programa
te ultimele turnee, de azi, la Cluj- 
Napoca și la Bacău) : Dinamo O- 
radea (antrenori N, Viciu și V. 
Hupoiu), Politehnica Iași (D. Pa- 
velescu) la masculin, C.S.Ș. Arad 
(Ecaterina Pajtek) și Cafpați Sf. 
Gheorghe (A. Vancsa) la feminin, 
ultimul oraș fiind reprezentat 
pentru prima dată în Divizia A 
la baschet.
• Două premiere șl în dome

niul Festivalului național pionie
resc de minibaschet: se va dispu
ta pentru întîia oară la Tulcea 
(între 16 și 26 iunie), iar în dru
mul de înapoiere spre casă, par
ticipantele vor organiza jocuri 
amicale, de propagandă, cu echi
pele din localitățile aflate pe tra
seu. O mențiune : înscrierile pen
tru această ediție a Festivalului 
mai pot fi trimse (la C.J.E.F.S. 
Tulcea) pînă la 15 mai.
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OMUL DE GOL
SE LASĂ AȘTEPTAT a

• Doi lideri cu mai puțin de un gol din acțiune la... două me
ciuri • Dudu ți lordănescu au redus pasul • De ce lipsesc 

Crițan ți D. Nicolae ?
Să dezvoltăm, in cîteva rînduri, 

imaginea pe care ne-o oferă cla
samentul golgeterilor :

17 goluri — RADU H (4 din 
11 m) ;

15 goluri — stan (2 din 11 m) ;
12 goluri — Panici, M. Râducanu 

(1 din 11 m) ;
11 goluri — Marinescu ;
10 goluri — Biro I, Mareu (2 

din 11 m), Dembrovschi (4 din 
11 m) ;

9 goluri — D. Georgescu, Gher- 
gheli, Roznai, lordănescu (3 din 
llm); '

8 goluri — Cămătaru, Costea, Cu
ra, Vamanu ;

7 goluri — Iovănescu, Anghd, 
Iorgulescu, Augustin, văetuș, Pet- 
cu, Kukla, Coraș, Coca, Terheș, 
Both I (4 din 11 m) ;

6 goluri — Dobrin, Cîrțu, Sâlă- 
jan, Bucurescu, Fl. Grigore. Stan
ca ;

5 goluri — Zahiu, Mdceanu, 
Răduiescu, Custov, Mulțeecu, Sa
va, Soșu, Hajnal, Helvei, D. 
Ionescu, Romilă, G. Radu, Lnces- 
cu (1 din 11 m), Chitara (1 din 
11 m), Kun II (1 din 11 m).

W
Cc ne oferă acest tabel 7
— în primul rînd. imaginea unei 

EFICACITĂȚI REDUSE. După nu 
mai puțin de 29 de etape, cei doi 
„corifei" ai golului — Radu II si 
Stan — au înscris doar cîte 13 
goluri din acțiune, ceea ce repre
zintă mal puțin decit o iumătate 
de gol pe meci.

— Toate echipele (cu o singură 
excepție, F.C. Argeș) au cîte trei 
sau chiar numai cite doi repre
zentanți in acest grup de 48 de 
jucători. F.C. Argeș are patru ju
cători pe listă — Radu IE Iovă
nescu Dobrin și Moiceanu — în 
ordinea eficacității ; apare limpe
de că echipa joacă pentru Radu 
H, idee confirmată și de ...absen
ța lui Doru Nicolae pe această 
listă ; să menționăm prezența lui 
Iovănescu, golgeterul nr, 2 al e- 
chiipei, care nu neglijează nici 
sarcinile de apărare.

— într-o anume penumbră — 
foștii golgeteri Dudu Georgescu

și lordănescu, chiar dacă au scu
za unor absențe.

— „Linia a doua" este repre
zentată destul de bine prin Dem
brovschi, Biro, Vamanu, Augustin. 
Dacă Dembrovschi apare în acest 
eșalon de pe poziția „conducăto
rului de joc", prezența tinerilor 
amintiți trebuie subliniată și pen
tru faptul că el îșl onorează, in 
general, și sarcinile de apărare.

— Greu de explicat absenta lui 
Crișan, un jucător cu destule 
calități de pătrundere. Aceasta 
rămîne una din problemele orien
tării ofensive a craiovenilor care 
acuză și anonimatul lui Cămă- 
tara, compensat, intr-o oarecare 
măsură, de cele 10 goluri ale lui 
Mareu, care iși amintește uneori 
de contraatacul condus cindva de
Oblemenco.

— De remarcat scăderea efica
cității tinăruiui stelist Zahiu, ca
re apărase nu de mult ca un 
torent. In cazul acestui jucător 
este vorba, insă, mai curînd de in
consecvența folosirii lui in cadrai 
echipei.

— Să notăm absența lui Bro- 
șovschi și Domide pe acest tabel 
al exigenței minime (cinci go
luri). Retragerea acestor doi oa
meni de gol în zona... creației 
explică in mare măsură declinul 
echipei arâdene.

— impresia generală pe care o 
degajă clasamentul gclgeterilor es
te aceea că marele om de gol de 
tipul celor „care 
de joc" se lasă 
du Georgescu a 
menea goigeter. 
unor servant! de . 
concursul unei idei --------
subordonare și cu concursul fru
moasei sale (cindva) detente. 
Deocamdată ținui subtil (Radu 
H) ți tlpuâ ..tanc" (Stan) ne de- 
monstrează că sint doar două 
modalități din cele multe ale gol- 
geterului complet a cărui, imagine 
seducătoare a fulgerat prin fața 
■ochilor tribunei la „momentul 
Dumitrache".

loon CHIRILA

Ciudata 
VACANȚĂ 
A ECHIPEI 

DE TINERET...
Ce face echipa de tine

ret ? Aceasta a fost între
barea lapidară pe care, 
deunăzi, un iubitor al fot
balului ne-a adresat-o te
lefonic. Ca să fim sinceri, 
i-am răspuns cititorului 
nostru tot lapidar : „Ce 
să facă ? Nimic 1“ „Și 
este normal să fie așa?“ — 
ne-a replicat de la celă
lalt capăt al firului.

...lată, pe bună dreptate, 
o temă de discuție. Cînd 
antrenorului Viorel Mate- 
ianu i s-a încredințat răs
punderea pregătirii acestei 
reprezentative, forul de 
specialitate nu a avut, 
credem, in vedere doar 
acea perioadă pregătitoare 
pentru returul meciului 
cu Turcia de la Gaziantep, 
din cadrul campionatului 
european rezervat echipe
lor de tineret. In acea 
perioadă, concomitent, 
toate loturile au avut un 
program dirijat de pregă
tire pe timpul întreruperii 
campionatului. Acum,
însă, lotul de tineret a 
fost uitat. De ce ? E

Iși impun forța 
așteptat. Pu

foși un ase- 
cu concursul 
prim rang, cu 

tactice de
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OLGA HOMEGHI - CEA MAI RAPIDĂ SCHIFISTA 
IN CONCURSUL DE LA SNAGOV

După două zile de întreceri eli
minatorii, ieri dumineață, pe lacul 
Snagov, s-a încheiat prima parte 
a concursului republican de ca
notaj pentru ambarcații mici, ca
re a programat finalele probelor 
feminine. Așteptată cu un deo
sebit interes, cursa de schi! sim
plu a aliniat la start pe cele mai 
bune 6 canotoare participante la 
competiție. Proba, desfășurată pe 
un timp splendid, de calm plat, 
a îneîntat prin spectaculozitate 
pe toți cei prezenți. Ea a avut 
trei mari favorite, trei tinere din 
„noul val" al schitului românesc. 
Ne referim la Valeria 
cilă, Olga Homeghi și
DIN TENiS

■ie saltul calitativ al lui Florin 
Segărceanu, și că îi prevede un 
sezon bun, cu șanse de a pro
gresa sensibil in clasamentul ce
lor mai buni juniori din lume. 
Clasarea sa pe locul 8 in „Mas- 
tersul" cîștigat de uruguayanul 
Damiani (urmat de francezul 
Vasselin și columbianul Velasco) 
este promițător. • Turneu în 
R.D. Germană (la Wernigerode) 
la care Iau parte și tenismanii 
români: O. Pavel, D. loanovici, 
Rodica Gheorghe șl Sanda Pro- 
ca, însoțiți de antrenorul Petri- 
că Pavel. • Călin Ionescu (aso
ciația Constructorul feroviar) a 
cîștigat finala turneului munici
piului București, lnvingîndu-1 cu 
6—0, 6—4 pe NIcolae Iatan (Po
litehnica București).
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coviciuc fruntașe în multe con
cursuri, iar acum în seriile res
pective. Cu o bună pregătire pen
tru acest început de sezon, cu un 
plus de combativitate, Olga Ho
meghi a obținut o frumoasă vic
torie. Iată rezultatele tehnice : 1. 
Olga Homeghi (Viitorul Bucu
rești) 3:31,0; 2. __
Hăcilă (U.T.A.) 3:52,8 
Macoviciuc (Voința 
3:57,7 ; 4 Angela 
(Steaua) 4:04 2 ; 3.
Motz (CNASE) 4:36,6 , ______
Lakatos (Steaua) 4:15 0.

Extrem de echilibrată și dispu
tată a fost cea de a doua finală 
a zilei, în care s-au întrecut 
schifurile de două rame lără 
cîrmaci. Cu 150 m înainte de so
sire, patru ambarcațiuni aveau 
șanse aproximativ egale de cîștig. 
Cu un finiș mai puternic, repre
zentantele clubului Voința Bucu
rești — Elena Lucacl șl Olga Fun- 
dățeanu au trecut primele linia 
de sosire după 3:44 5. Le-au ur
mat, îndeaproape : 2. Valeria Că- 
teseu și Elena Chlrițoiu (Metalul 
București) 3:45,0 ; 3. Lucia Buzuc 
șl Paula Sacalov (Dinamo Bucu
rești) 3:45,5 ; 4. Carmen Constan- 
tinescu și Elena Bondar (CNASE- 
Viltorul) 3:45,9 ; 5. Silvia Nedel- 
cu și Margareta Garaiman (Voința 
București) 3:46,3 ; 6. Elena Ungu- 
reanu și Maria Pușcaș (Viitorul) 
3:52.2.

întrecerile continuă tstăzi, la 
Snagov, de la ora 17,30, cu finalele 
probelor masculine. (V. TOFAN) 

AGENDA COMPETIȚIONALÂ LA CICLISM

(Viitorul
Valeria Roșca- 

; 3. Maria 
Timișoara) 
Hrebenciuc 
Rosemarie 

; 6 Maria

Roșca-Ră-
Maria Ma-

• Sîmbătă după-amiază și du
minică dimineață cicliștii vlte- 
ziști se vor alinia la startul oelei 
de a doua reuniuni a anului, pro
gramată pe pista velodromului din 
șos. ștefan cel Mare. întrecerile, 
dotate cu „Cupa F.R.C.", se vor 
desfășura după următorul pro
gram. Sîmbătă ora 15: urmărire 
individuală (serii și finale) 1800 
m cu start de pe loc, eliminare. 
Duminică ora 9,30 : viteză, urmă
riri echipe, adițiune de puncte, 
în ambele zile, în pauzele dintre 
probe, vor intra in concurs și ju
niorii.

• De la km. 15 pe autostrada 
București — Pitești au luat star
tul miercuri după-amiază echipele 
de juniori și seniori angajate în 
campionatul municipiului Bucu

rești, pentru proba de contra
timp. Iată ordinea în clasamentele 
celor trei probe : juniori mici : 
20 km — 1. voința (Cr. Neagoe, 
M. ionlță, O. Celea, Șt. Zamfi- 
rescu) 30:10,6, 2. C.S.Ș. IU — 
31:31,7, 3. C.S.Ș. 1 I — 31:37,0;
juniori mari : 40 km: 1. Voința 
(G. Marinescu, N. Tone, T. Radu, 
D. Badea) 56:14,7, 2. Olimpia 
57:24,2, 3. Steaua 58:53,4; seniori 
80 km : 1. Dinamo î (C. Nico- 
lae, Tr. Sîrbu, I. Gan cea, VL Ma
rin) 1 h 45:38 — medie orară 
45,400 km, 2 Dinamo n — 1 h 
46:20, 3. Steaua I — 1 h 47:26, 4. 
Olimpia 1 h 50:33, 5. Steaua H 
— 1 h 51:17, 6. Voința — 1 h 
53:36. în afară de concurs, for
mația Metalul Plopeni a obținut 
l h 47:50.

SPORT INFORMEAZĂ
GAT Viorica (Brașov), Ilelos Diinitrie

(corn. Știuca, jud. Timiș), Nico- 
cate lae Domnița (corn. Cig, jud. Satu
rică, Mare), Borș M. Viorel (com. A-
lalți său, jud Bacău) — cite 20.000 lei;
iz în Marin Victor (Hunedoara), Nico-
kan- lescu Vasile (Tg Jiu), Gyorfi
fru- Albert (Tg Mureș), Vieru Pe-
[TU- trea (Constanța), Zlăteanu Petre
kmi- (Drobeta-Tr. Severin), Pavel Con-
[Ho- stantin (Topolița, jud. Neamț) —
Flo- cite 10.000 iei.
leea,
BME Tragerea Loto de astăzi. 11 mal 
Paul 1979. se televizează în direct în- 
cses cepînd de la ora 19,25,

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 4 MAI 1979. Cat. 1: 4 va
riante 25% (autoturisme Dacia 
1300); cat. 2: 2 variante 100% a 
24.688 lei și 7 variante 25% a 
6.172 lei; cat. 3: 18,75 a 4.938 lei; 
cat. 4 : 23,75 a 3.898 lei; cat. 5: 
141,75 a 653 lei; cat. 6 : 240,75 a 
385 Iei; cat. X: î.347,50 a 100 lei. 
Report la categoria 1: 100.658 Iei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizate pe va
riante 25%, au revenit partici- 
panților: EUGENIU STOICA din 
comuna Amărăștii de Sus, jud. 
Dolj, VALERIU CUCU din Ga
lati. PAVEL TECU din Panclu și 
AURELIU PORUMBESCU din 
București.
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„TRICOLORII" ȘI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE
(Urmare din van. 1)

numai in arena olimpică, dacă 
ni s-a făcut această cinste să 
jucăm in preliminariile C.E., a 
venit răspunsul. Jocul nu e aiit 
de ușor cum pare, cum îl pre
zintă palmaresul echipei gazdă. 
Nu trebuie să uităm că Cipru 
a ținut „in șah" echipa Iugo
slaviei aproape 75 de minute. 
Am încredere iu jucătorii noș
tri, in dăruirea și puterea lor 
de mobilizare. Pentru foarte 
multi dintre ei, meciul cu Cipru 
constituie debutul in prima re
prezentativă a țării**.

Fotbaliștii noștri vor părăsi 
Capitala azi, la ora 9, cu un 
avion special, urmînd să ajungă

în Cipru după aproximativ 2 
ore și jumătate După-amiază, 
la Limassol, va avea loc un nou 
antrenament. .

Antrenorii lotului, _ Florin 
Halagian și loan Marica, co
ordonator federal Cornel Dră- 
gușin, vor avea la dispoziție 
următorul lot de jucători t 
Speriatu, Bucu — portari ; M. 
Zamfir. Ștefăneseu, Cîrsiea, 
Ivan, Stanca, Al. Nicolae, Fu- 
rima — fundași ; Bărbulescu, 
Augustin, Iovănescu, M. Rădu- 
eanu — mijlocași ; Doru Nico- 
lae, Radu II. Stan și Cămătaru 
— înaintași. Delegația este con
dusă de Nicolae Irimie — prim- 
vicepreședinte al F.R.F., și Ion 
Balaș — vicepreședinte al fede
rației.

• ACTUALITĂȚI •
• REPROGRAMAREA ULTIMELOR 

CINCI ETAPE DIN CAMPIONATUL DI
VIZIEI A. F.R.F. a stabilit ca ultimele 
cinci etape ale campionatului Divizia 
A să se desfășoare la următoarele date: 
etapa a 30-a la 20 mal, etapa a 31-a la 
6 iunie (în loc de 23 mai), etapa a 
32-a la 10 iunie (în loc de 6 iunie), 
etapa a 33-a la 17 iunie (în loc de 10 
iunie) și etapa a 34-a la 24 iunie (în 
loc de 17 iunie).

• ROMANIA — UNGARIA (ju
niori) 3—0 (1—0). La Chișineu-
Criș s-a disputat miercuri parti
da amicală dintre selecționatele 
de juniori U.E.E.A. ’80 ale Ro
mâniei și Ungariei. Echipa noas
tră a cîștigat cu 3—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Sertov în 
min. 5, 55 și 70.

Iată formația aliniată de antre
norul C. Toma: lager — Ungu- 
reanu, Marinescu, Iliescu, Ked- 
nic — Niță, Fîșic, Iile — Gabor, 
Sertov, Frunză. Au mal jucat: 
Alexa, Ene, Steop și Nemeghl.

Î ULTIMELE FAZE ALE CUPEI RO- 
NIEI SE VOR DISPUTA ASTFEL: 

optimile de finală, la 16 mal, pe te
renuri neutre. Partida Sportul studen
țesc — F.C. Argeș din cadrul optimi
lor se va disputa la 3 iunie, la Alexan
dria. La 13 iunie sînt programate sfer
turile de finală, la 27 iunie — semifi
nalele, urmînd ca finala să aibă loc la 
1 iulie.
• CUPA F.R.F. Ultima etapă a Cu

pei F.R.F. va avea loc mîine. Finala 
acestei competiții se va desfășura la 
27 mai. ne teren neutru.
• MECIURI AMICALE. MUREȘUL 

DEVA — U.T.A. 4—0 (1—0). Au marcat : 
Enescu, Gherga, Schmidt șl Moga. (i. 
JURA — coresp.) • METALURGISTUL 
CUGIR — JIUL PETROȘANI 4—2 (2—1). 
Au înscris : Floare (2), Clstlan, Timpea 
pentru gazde, Iancu, Bucurescu pentru 
oaspeți. (M. VÎLCEANU — coresp.) • 
CHIMIA RM. VÎLCEA — ȘOIMII SIBIU 
3—2 (0—1). Autorii golurilor : Iordan (2), 
Bărbuț. respectiv Biriș și Tufescu. (S. 
GEORNOIU — coresp.) • CHIMIA GA- 
EȘTI — F.C. ARGEȘ 3—3 (2—1). Marca
tori : Gal (2), Dumltrașcu, respectiv 
Moiceanu (2), Chlvescu. (S. FRAȚI- 
LESCU — coresp.)

drept, el a avut o acțiune 
în program, care s-a anu
lat din vina adversarului 
contractat. Dar tot atît 
de adevărat este că se 
putea găsi un alt adver
sar, să zicem o echipă de 
Divizia A sau o selecțio
nată a primului sau a ce
lui de-al doilea eșalon al 
fotbalului, șt, după cum 
sîntem informați, nici la 
următoarea întrerupere de 
campionat, cînd olimpicii 
vor juca returul cu repre
zentativa similară a Un
gariei, nu este prevăzut 
nici un stagiu de pregă
tire pentru lotul de tine
ret, care a fost (și tre
buie să rămînă) ante ca
mera echipei naționale.

Lotul acesta are nevoie 
de cit mai multe întîlnlri 
pentru a-și însuși bine 
noua idee de joc ; antre
norii simt nevoia testării 
de noi jucători pentru 
unele posturi deficitare, 
pentru că la Gaziantep 
s-a resimțit acest lucru. 
Dar cum să se realizeze 
aceste obiective cînd lotul 
de tineret este în... va
canță ? Ar trebui ca acest 
mod cam pompieristic de 
lucru (ne precipităm cînd 
„ia foc**, cînd se apropie 
vreo intîlnire oficială) să 
dispară din practica forului 
de decizie, deoarece el de
zice frumoasele proiecte 
declarate...

Stelian TRANDAF1RESCU
P.S. O sugestie : pentru 

turneul din vară preconi
zat pentru o divizionară 
A in R.P. Chineză, F.R.F. 
ar putea, eventual, să se 
gindească la trimiterea 
lotului de tineret.

COPIII LUI
Marcel ităducanu (în pro

gres în această primăvară) și 
Munteanu II (cel cu golul 
spectaculos din partida Spor
tul studențesc — F.C. Argeș) 
nl l-au reamintit, printr-o 
simplă asociație de idei, pe 
Francisc Fabian, antrenorul 
care le-a îndrumat primii pași 
în fotbal.

Unde este și cu se ocupă el 
acum ?

— Este la noi, de la 1 au
gust 1978, și de-atunci ne o- 
bligă mereu să ne gîndim la 
VIITOR, afirma recent C. Po- 
găceanu, președintele asocia
ției.

— N-am avut niciodată un 
antrenor atît de „NEAST1M- 
PARAT", sublinia, la rindul 
lui, A. Negreanu, vicepreședin
tele secției de fotbal.

— Dacă toți antrenorii ar 
munci CIT ei. spunea Gh. 
Munteanu, vicepreședintele a- 
sociației. fotbalul nostru n-ar 
avea doar... probleme.

Și am Dutea continua cu 
alte declarații asemănătoare.

... Asociația sportivă se nu
mește Sticla Arleșul, lax ora
șul — Turda. Acolo a venit 
cu nouă lUiH in urmă, cu 
același gind cj care pleca — 
din București spre Galați — 
un alt căutător de „comori" 
ale fotbalului, Nicolae Gorgo- 
rin Lui Francisc Fabian i-am 
făcut o vizită la noul lui loc 
de muncă. Ne-a întîmpinat în 
pragul unei dimineți răcoroase 
și primul oas făcut a fost la 
baza sportivă a asociației Sti
cla. Ne-a arătat vestiarele, 
stadionul cel mare, pe care 
copiii intră de trei ori pe săp- 
tămînă, cele două terenuri în 
curs de amenajare șl care ver 
fi puse numai la dispoziția 
grupelor de copil. Puțin mai 
tîrziu am aflat și sensul Idei
lor subliniate In declarațiile 
celor trei interlocutori. Sau, 
altfel spus. C7-a făcut Fabian 
la Turda. în cele 9 luni. A 
răscolit orașul, a bătut car
tierele, a stat ore întregi re-

FABIAN..
zemat de gardurile școlilor, 
urmărind „joaca" elevilor, a 
organizat triaturi

too de copii au fost puși să 
susțină meciuri fără să știe 
vreunul că este urmărit de 
„oehiul" (ui.

în final au rămas 80, jîe ca
re se ocupă împreună cu in
structorul voluntar Ovidiu Tă
tara. I-am solicitat cîteva nu
me. A zis mal intîi Cristian 
Pîrv, dar Că și Iosif Varga 
e la tel de talentat, ca și cei 
trei frați Munteanu (Sorin, 
Horea, Florin), ca și Mic, Do
boș, Bcrekmeni, Ințe, ca și 
Vovca, Pogăceanu, Alb, Flo
re», Staneiu, feher, Ictcnzan. 
Le-a cîntărit la toți calitățile, 
a reușit să le cunoască bine 
și părțile slabe. Are, însă, fer
ma convingere că cei mai 
mulți dintre ei vor ajunge Ju
cători buni, unii chiar în Di
vizia A.

De ce atîta trudă la un om 
care ar trebui să stea deopar
te si să privească, el fiind la 
vîrsta pensiei ? Răspunsul e 
foarte simplu. Face toate a- 
ceste eforturi din marea lui 
pasiune pentru fotbal, din do
rința ca ceste 2—3 ani Turda 
să devină o puternică echipă 
a eșalonului secund, un IZ
VOR cu debit substanțial de 
jucători pentru „A“-ul din 
apropiere, el unul considerîn- 
d-o pe ,,U“ Cluj-Napoca deja 
promovată : promovată si prin 
strădaniile celor 5 turdenl ai 
el, Anca, Moș, Ciocan, Mure- 
șan. Dobrotă.

La Turda, primind tot spri
jinul necesar din partea aso
ciației Sticla s) a forurilor lo
cale, Francisc Fabian a pornit 
din nou în căutarea... driblin
gurilor Iui Marcel Răducanu și 
Ion Ion, a șuturilor din voleu 
ale lui Mun-eanu n, a fen
telor lui Aelenei. El unul a- 
firmă că le va găsi. Șl ne-a 
Invitat peste un an-doi pen
tru a NE CONVINGE.

Laurențiu DUMITRESCU



PARTIDE-MARATON IN REUNIUNEA DE JOI A
CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE DE TENIS

De mult nu am mai văzut 
,,sub tensiune" tribunele de la 
Progresul ca la principalele me
ciuri ale zilei de ieri, duse 
adesea pinâ la limitele unor 
maratoane tenisistice. E sufi
cient să amintim că surorile 
Romanov și partenerele lor 
de joc din R. P. Chineză și-au 
disputat tntiietatea in epuizante 
meciuri de peste trei ore. Lu
cia Romanov — cea mai în 
formă dintre jucătoarele noas
tre aflate în turneu — a ratat 
un mecibol In setul doi (la 
5—3) al partidei cu Duan Li 
Lan și apoi a făcut eforturi 
mari pentru a păstra echili
brul, cîștigînd apoi prin aban
donul adversarei, cu 6—3, 5—1.
4—5 ab. Tot atit de pasionant 
s-a arătat a fi meciul tinerei 
noastre speranțe Florin Segăr- 
ceanu cu campionul chinez Sun 
Chun Lai, care i-a opus o dir- 
ză rezistentă și a fost nevoie 
de toată gama loviturilor pu
ternice Pe care acum le stă- 
pînește destul de bine pentru 
ca juniorul nostru să-și apro
prie victoria cu 6—3, 3—6, 6—4. 
Din păcate, cealaltă speranță 
a tenisului nostru. Andrei Dir- 

zu. nu a găsit în sine destulă 
rezistență psihică pentru a face 
față jocului de uzură în care 
l-a angrenat bulgarul Liuben 
Ghenov, ciștigător pină la urmă 
cu 6—3, 1—6, 6—4. în semifi
nalele probei de simplu femei 
(programul începe azi la ora 
12). se vor intîlni Lucia Roma- 
noV — Yu Li Giao (R. P. Chi
neză) și Maria Romanov — 
Wan Ping (R. P. Chineză). Tot 
azi sînt programate și sfertu
rile de finală din proba de sim
plu bărbați.

Rezultate tehnice. Turul trei : 
Th. Emmrich (R. D. Germană) 
— V. Lazar 6—3,6—4 : A. Mar- 
gets (Spania) — G. Kalovelo- 
nis (Grecia) 6—3, 6—2 ; Ed. 
Pană — M. Șovar 6—4, 6—0 ; 
M. Mirza — L. Mancaș 6—4, 
6—2 ; E. Osia (Spania) — FI. 
Manea 7—5, 3—6, 7—5 ; D. 
Hârădău — D. Stănescu 6—1, 
6—1. Simplu feme, (sferturi de 
finală) : Maria Romanov — 
Chen Zheng Hua (R. P. Chine
ză) 6—3. 4—6, 7—5. Dublu băr
bați (sferturi) : Hârădău, T. 
Marcu — Constantinescu, Hnat 
6—2. 6—2 î Kalovelonis. Mar- 
gets — A. Marcu. Stefănescu

6—0. 6—1 ; Sun Chun Lai, Dong 
Yun — Bîrcu, M. Mîrza 4—6, 
6—3. 6—4 ! Pampulov. Ghenov 
— Niță. Pană 6—4, 6—1 ; Emm
rich, Dumitrescu — C. Popovici, 
Stănescu 6—3. 6—2 ; Mancaș, 
Bucur — Escofet. Osta 6—3, 
9—7 ; Segârceanu, Dirzu — La
zar, Tarjan (Ungaria) 6—3, 0—6. 
6—2 ; Xu Mei Lin, Gu Min 
Hua — Segârceanu. Șovar 6—2, 
6—2 ; sferturi : Hârădău, T.
Marcu — Kalovelonis, Margets 
6-3. 6—1.

Victor BÂNCIULESCU

în turneul de la Roma

VIRGINIA RUZICI - TRACY
ROMA, 10 (Agerpres). — 

Sferturile de finală ale probei 
de simplu femei din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis de la Roma se vor des
fășura după următorul pro
gram : Virginia Ruzici — Tracy 
Austin ; Chris Evert — Ivana 
Madruga ; Iris Riedl — Evonne

Etapa I a „Curssi Pâcii"

4 CICLIȘTI ROMÂNI IN PRIMUL PLUTON 
învingător la Pardubice, NENCIO STAIKOV (Bulgaria)

PRAGA, 10 (Agerpres). — 
Prima etapă a celei de-a 32-a 
fdiții a tradiționalei competiții 
nternationale cicliste ..Cursa 

s-a desfășurat joi pe un 
timp frumos, pe un traseu de- 
luroe. între Praga și Pardubice 
și a Sost marcată de trei sprin
turi eu premii, ceea ce a dina
mizat cursa, prilejuind la km 80 
desprinderea din pluton a ru
tierului bulgar Nencio Staikov. 
care la km 100 avea un avans 
de un minut.

Primul pluton. în care se a-

AUSTIN, IN ;,SFERTURI-
Goolagong ; Dianne Fromholtz 
— Sylvia Hanika.

Iată și ultimele rezultate din 
„optimi" : Goolagong — Forood 
6—3. 6—0 ; Hanika — Tomano- 
va 6—2, 6—2 ; Riedl — Casals 
6—4. 6—4 ; Fromholtz — Stove 
6—1, 6—2. 

fia și ciclistul român Vasile 
Teodor, a redus din handicap, 
dar nu l-a putut ajunge pe fu
gar. acesta trecînd linia de so
sire cu un avans de 33 de se
cunde.

lată clasamentul etapei : 1.
Nencio Staikov (Bulgaria) — a 
parcurs 127 km în 2h 51:532. 
Serghei Nikitenko (U.R.S.S.) la 
33 sec ; 3. Bernd Drogan (R. D. 
Germană) ; 4. Luigi Trevelin
(Italia) ■ 5 Aavo Pikkuus
(U.R.S.S.) ; 6. Aleksandr Averin 

(U.R.S.S.) : 7. Michal Klasa
(Cehoslovacia) ; 8. Said Gusei
nov (U.R.S.S.) ; 9. Alexandre 
Rua (Portugalia) ; 10. Vasile
Teodor (România) : 11. Dome
nico Perani (Italia) ; 12. Mau
rizio Orlandi (Italia) ; 13. Faus
to Scontti (Italia) ; 14. Joachim 
Hartnick (R. D. Germană) — 
toți în același timp cu locul 
doi.

De asemenea, cu primul plu
ton. cronometrat în 2h52:26 au 
sosit și cicliștii români Mircea 
Romascanu, Ilie Valentin și 
Costel Cîrje.

Etapa a doua se va disputa 
pe traseul Pardubice — Olo- 
moue (172 km).

C. E. DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

Joi la ora 15 s-a închis ope
rația de definitivare a formu
lelor de echipă. Antrenorii 
noștri au hotărît să alinieze în 
concurs pe Nadia Comaneci, 
Emilia Eberle și Melita Ruhn. 
Așa cum era de așteptat, fede
rația sovietică s-a stabilit la 
un trio foarte puternic, alcă
tuit din campioana mondială 
Elena Muhina, Natalia Sapoș- 
nikova și Elena Naimușina, 
recent medaliată cu argint la 
„Turneul campionilor" de la 
Londra. Sînt prezente aici și 
alte vedete ale gimnasticii eu
ropene : Vera Cerna (Ceho
slovacia). Eva Ovari (Ungaria), 
Maxi Gnauck (R. D. Germană), 
care aspiră de asemenea la 
laurii competiției. în total și-au 
anunțat prezența 60 de sporti- 

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

rundul 3, cînd Budușan se pă
rea că se îndreaptă spre vic
torie. un nou croșeu al lui Mir- 

xovici face ca românul să as
culte din nou numărătoarea ar
bitrului. Judecătorii, influen
țați, firește, de cele două 
k.d.-uri suferite de Budu
șan. l-au indicat ciștigător 
pe Mircovici cu 5—0.

Deci, cei trei boxeri români 
ce au evoluat în prima semifi
nală se vor întoarce in țară 
cu medaliile de bronz, dar fie
care dintre ei a avut posibili
tatea să promoveze în etapa 
ultimă a competiției. Celelalte 
rezultate : scmimuscă : Sabirov 
(U.R.S.S.) b.p. Rozsa (Ungaria); 
muscă : Srednicki (Polonia) b. 
p. Dugarov (U.R.S.S.): cocoș : 
Pehlivanov (Bulgaria) b. ab. 1 
Wlashos (R.F.G.); pană : Riba
kov (U.R.S.S.) b. ab. 3 Przybil- 
ski (Polonia); mijlocie mică : 
Perunovici (Iugoslavia) b. p. 
Osicka (Cehoslovacia): mijlo
cie : Usivirta (Finlanda) b. ab. 
2 Gebauer '(R.D.G.); semigrea : 
Nicolian (U.R.S.S.) b. p. P. 
Scrzecz (Polonia); grea : Kbh- 
nert (R.D.G.) b.ab. 2 Anderson 
(Suedia); supergrea : Hussing 
(R.F.G.) b.p. Fanghanel (R.D.G.).

A doua reuniune a semifina
lelor ne-a prilejuit o satisfac
ție deosebită, prin aceea că 
Daniel Radu, evoluînd într-o 
manieră entuziasmantă. a obți
nut o victorie de prestigiu. în- 
trecîndu-1 la puncte pe Kege-

S-AU REMARCAT 
IN LUNA APRILIE

Ziarul „SPORT" din Bratislava 
continuă publicarea anchetelor 
sale lunare, pentru alcătuirea cla
samentului celor mai buni spor
tivi din țările socialiste. Pentru 
luna aprilie, cununa cu lauri re
vine hochcistului Boris Mihailov, 
căpitanul echipei Uniunii So
vietice, campioană mondială. 
Pe locul doi s-a clasat 
jucătorul de tenis de ma
să Tibor Klampar, unul dintre 
echipierii de bază ai Ungariei, 
cîștigătoarea „Cupei Swaythling". 
C.E. de lupte și-au pus și ele 
amprenta asupra acestui clasa
ment : bulgarul Aleksandr To- 
mov (locul 3), precum și repre
zentanții țării noastre, Ștefan Rusu 
(locul 8) șl Constantin Alexandru 
(locul 9). 

ve din 21 de țâri. Iugoslavia 
renunțînd în ultimul moment 
la participare.

Concursul se va desfășura în 
două serii, fiecare cu cîte 4 
grupe. Prima serie va intra vi
neri ia aparate — după festi
vitatea de deschidere — la ora 
15,15, iar cea de-a 2-a la 17,25. 
Din echipa noastră Melita Ruhn 
va evolua în prima serie, iar 
Nadia Comăneci și Emilia 
Eberle în cea de-a 2-a. urmînd 
să concureze în aceeași grupă 
cu două gimnaste sovietice, 
Muhina și Sapoșnikova și cu 
cîte o sportivă din R.F. Ger
mania și respectiv Norvegia. 
Ca la toate edițiile anterioare, 
se va concura cu exerciții li
ber alese, gimnasta care va 
obține cel mai ridicat punctaj 
în cele patru probe urmînd sa 
devină vineri seara noua cam
pioană absolută a Europei.

bcin (R.D.G.). în prima repri
za, Daniel l-a supus pe adver
sarul său unor rafale necruță
toare, evitînd în același timp 
cu abilitate loviturile directe 
trimise de Kegebein. în rundul 
doi, partida s-a desfășurat In 
aceeași notă de netă superiori
tate a românului, a cărui evo
luție a fost aplaudată la scenă 
deschisă de întreaga sală. în 
ultimele trei minute Radu a 
slăbit ritmul și repriza a avut 
un aspect de egalitate, cu toa
te că arbitrul de ring a dat un 
avertisment sportivului nostru 
pentru țineri. Prin acest suc
ces (decizie 4—1) Daniel Radu 
are asigurată medalia de ar
gint și va lupta, în finală, 
pentru titlul continental, cu 
campionul mondial al catego
riei, polonezul Sredncki, învin
gător la puncte (decizie 4—1) 
în fața lui Aleksandr Dugarov 
(U.R.S.S.).

Excelent a boxat si pugilis- 
tul român de Categorie mijlo
cie, Valentin Silaghi, învingă
tor la puncte cu o decizie de
5—0 asupra lui Laszlo Pem, 
campionul Ungariei. După o 
primă repriză de studiu, echi
librată în ansamblul său. Va
lentin Silaghi preia controlul 
luptei impunîndu-se prin lovi
turi puternice cu ambele brațe, 
pentru ca în repriza a treia,

• SEMNELE DE EXCLAMARE nu s-au 
epuizat pentru sublinierea performantei 
„Incredibile" (dacă se mai poate spune 
astfel, acum cînd timpii alergătorilor se 
numără cu sutimi de secundă...) a lui 
Rcnaldo Nchemiah : 13,0 pe 110 mg. Senza
ția crește atunci cînd citim ultima telegra
mă de la Los Angeles, după stabilirea re
cordului în care „săgeata neagră" a piste
lor cu obstacole declară că nu se va opri 
la granița celor 13 secunde și o va tra
versa cit de cu rin d. La cei 20 de ani ai 
săi, de ce nu ? a UN ALT PERFORMER 
de dincolo de Ocean, de aceeași vîrstă a 
pragului maturității, ne obligă la atenție. 
Este vorba despre John McEnroe, proaspă
tul laureat al circuitului WCT. proba su
premă a tenisului „indoor". Dacă luăm în 
considerare că in ianuarie cucerea Mas- 
ters-ul ’79, iar acum, la Dallas, are ca în
vinși direct! pe Borg și Connors, atunci nu 
ne va reproșa nimeni dacă-i adăugăm nu
mele, de aci încolo, alături de aceștia doi, 
în fruntea supercampionilor rachetei,
a CĂ TENISUL PREZINTĂ ”
IMPORTANTE o dovedește și ------
calendarului european, masculin ?1 femi
nin. La Roma, unde Virginia Ruzici își 
face o marcată reintrare, joacă numai fe

După egalitatea din prima manșă a finalei U.E.F.A. la fotbal

VA CiSTIGA, OARE, iN DEPLASARE. STEAUA ROSIE BELGRAD?
Miercuri pe stadionul Steaua 

Roșie din Belgrad s-a deschis se
ria finalelor cupelor continentale. 
Inaugurarea au făcut-o formația 
gazdă și cea vest-germană Boru
ssia Mdnchengladbach, Ele și-au 
disputat prima manșă a finalei Cu
pei U.E.F.A., rezultatul fiind, cum 
se. știe, 1—1 (1—0). Cels două e- 
chipe se vor afla din nou față 
în față la 23 mal. probabil pe 
stadionul din Dusseldorf, care are 
o capacitate superioară celui din 
Mdnchengladbach.

Dar să revenim la „primul 
act“ al finalei Cupei U.E.F.A. Im
pozantul stadion din Belgrad, 
notează comentatorii prezenți Ia 
întîlnire, era arhiplin. Peste 90 000 
de spectatori au ținut să urmă
rească meciul favorițllor lor. ti- 

în urma unor serii de croșee, 
adversarul său să fie numarat 
în picioare și să termine în 
dificultate disputa. Decizie una
nimă la puncte în favoarea lui 
Valentin Silaghi, care îl va 
întîlni în finală pe finlandezul 
Uusivirta.

La _ categoria semigrea, 
Georgică Donici a fost între
cut la puncte (5—0) de către 
vicecampionul mondial, iugo
slavul Tadija Kacear, iar în 
limitele categoriei grea Ion 
Cernat a făcut un meci cura
jos în fața campionului sovietic 
Evgheni Gorstkov, ciștigător la 
puncte dupâ un meci foarte 
strîns. Finalele campionatelor 
europene, unde vor fi prezenți 
și doi boxeri români, Daniel 
Radu și Valentin Silaghi, se 
vor desfășura sîmbătă seara.

Celelalte rezultate : muscă : 
Geilich (R.D.G.) b.p. Gheor- 
ghiev (Bulgaria) ; cocos ; Krav- 
țov (U.R.S.S.) b.p. Sutcliffe (Ir
landa) ; pană : Andrejkowski 
(Bulgaria) b.desc. 2. Russolillo 
(Italia) ; semiușoară : Demia
nenko (U.R.S.S). b.p. Nowa
kowski (R.D.G.) ; ușoară ; Ko- 
nokbaev (U.R.S.S.) b.ab. 3. Kru
ger (R.D.G.) ; semimijlocie : 
Muller (R.F.G.) b.p. Kosunen 
(Finlanda) ; mijlocie mică : 
Savcenko (U.R.S.S.) c. neprez. 
Intlekofer (R.F.G.) ; supergrea : 
Somodv (Ungaria) b.p. Indzian 
(U.R.S.S.).

rachetei. 
MUTAȚII 
scindarea 

tele. întrecerea masculină a clasicului tur
neu peninsular urmează peste două săptă- 
minl. La fel va fi pentru campionatele 
vest-germane. despărțite în două tranșe la 
actuala ediție. Un „divorț" care ține loc și 
de experiment, justificabil poate de incapa
citatea tribunelor (șl terenurilor !) din ve

chile sanctuare ale „sportului alb" de a 
răspunde amploarei crescînde a acestei ac
tivități. a 1—1 IN prima MANȘA a fina
lei Cupei U.E.F.A. Fotbaliștii de la Bo
russia Monchengladbach pornesc cu o bună 
opțiune asupra trofeului, in returul pro
gramat la 23 mal pe teren propriu, In fața 
Stelei Roșii belgrădene. Ar fi a treia lor 
victorie în această competiție continentală, 
a IN TIMP CE de la Praga a pornit in

acorduri festive caravana „Cursei Păcii", 
suprema competiție a rutierilor amatori, 
iată că fără ecou deosebit se apropie de 
sprintul final cea de-a 34-a ediție a Turului 
Spaniei pentru profesioniști. în contextul 
cursei, pe care localnicii o denumesc „La 
Vuelta", ar fi de menționat o singură per
formanță deosebită. Cea a federației spaniole 
însăși, care a reușit să depășească mari difi
cultăți financiare pînă a reuși să pună pe 
picioare întrecerea, după ce la un moment 
dat o și anulase. „Subvențiile noastre au 
fost reduse cu 50 Ia sută, anul acesta — a 
declarat L. Bergareche, directorul cursei — 
în timp ce cheltuielile de organizare au 
crescut cu 30 lă sută". Nu toate merg „ca 
pe roate" în ciclismul iberic, a. SI ACUM, 
o privire circulară asupra altor date de 
calendar : 11.V — finala ..Cupei Angliei" : 
Arsenal — Manchester United ; 12—13.V — 
regate de canotaj la Tata (Ungaria). Am
sterdam și Vichy ; 13.V — Marele Premiu 
al Belgiei de automobilism (formula 1) ; 
14—20.V — turneu feminin de tenis la Vie- 
na ; 16.V — finala ..Cupei cupelor": Fortuna 
Dilsseldorf — C.F. Barcelona ; 18.V — start 
in „Turul Italiei".

Radu VOIA

narii jucători de Ia Steaua Roșie, 
autorii unei frumoase curse pen
tru intrarea in finală, cursă in 
care au eliminat formații de pre
stigiu (Dinamo Berlin, Sporting 
Gijon, Arsenal, W. Bromwich Al
bion, Hertha), Cum spuneam, per
formanță realizată de o echipă 
fără multe vedete, doar Savici și 
Petrovid fiind internaționali de 
renume. Gazdele au început bine, 
au stăpinit terenul in prima par
te a meciului, cind jucătorii con
duși de „veteranul" Vogts — la 
fel de puternic ca In zilele de 
aur ale carierei iul, deși a su
ferit o gravă accidentare (dublă 
fractură) — au făcut cu greu 
față atacurilor belgrăden?. 
Steaua Roșie n-a reușit 
însă să marcheze dectt o singură 
dată, prin Sestlcl care a fructi
ficat o excelentă acțiune a funda
șului dreapta Iovanovicl. Proba
bil că perioada determinantă pen
tru fixarea rezultatului final tre
buie considerată cea de imediat 
după pauză cînd Savici, Sesticl șl

TELEX e TELEX • TELEX
atletism • în cadrul unu! 

concurs desfășurat la Tokio, 
campionul olimpie Iuri Sedîh 
(U.R.S.S.) a cîștigat proba de 
aruncarea docanului cu 77,20 m, 
iar fondistul neozeelandez Rod 
Dixon a sosit primul în cursa 
de 5 000 m, cu 13:45,2. Alte re
zultate: triplusalt — Livers
(S.U.A.) 16.92 m; suliță — Greb- 
nev (U.R.S.S.) 80,20 m; 400 mg — 
Moses (S.U.A.) 49,15; 100 m plat 
(f) — Kondrateva (U.R.S.S.)
11,85; lungime (f) — Bardauske- 
ne (U.R.S.S.) 6,53 m.

BASCHET • La Kiev, în „Cu
pa intercontinentală" (masculin): 
U.R.S.S. — S.U.A. 91—77 (43—38). 
Principalul realizator al învingă
torilor a fost Serghei Belov — 
23 p. e In cadrul aceleiași com
petiții, la Mulhouse: Franța — 
Argentina 103—87 (48—38).

CICLISM • olandezul Joop 
Zoetemdk a trecut pe primul 
loc în Turul Spaniei. Etapa a 
15-a (Gijon-Leon, 161 km) a fost 
cîștigată de belgianul Lucien van 
impe. In 3h 50:01. a Cursa de 
la Charleroi (Belgia) a revenit 
la sprint olandezului Van Vllet 
— 223 km în 5h 54. L-au urmat, 
in aeelași timp, francezul Ber- 
neaudeau șl olandezul Den Her- 
tog.

FOTBAL • La Bridgetown 
(Barbados), în preliminariile o- 

Miloslevjevici au ratat situații 
clare. In schimb, la o centrare a 
lui Lienen, vrind să trimită balo
nul în corner, Jurisid l-a proiec
tat in propria poartă. După acest 
neferidt moment. Petrovid. Sa
lvei et comp, au dispărut din joc, 
Borussia atacînd susținut și ra- 
tînd ea, de data aceasta, prin 
Lienen șl Simonsen, clare posibi
lități de a marea Deși acest l—l 
oferă șanse mal mari Borussiei. 
Steaua Roșie este capabilă să 
răstoarne „calculele hirtiei".

Au marcat: Sestici (min. 22) și 
Jurisici (autogol — min. 62). A 
arbitrat: J. Foote (Scoția).

STEAUA ROȘIE: Stolanovicl — 
Iovanovicl. Muslin (Krampotlcl), 
Jovin, Mleletovlci, Jurisici, Pe- 
trovicl, Blagoevici, Savici. Milos- 
levjevlci (Milovanovlci), Sestici. 
BORUSSIA: Kneib — Vogts. Han
nes, F. Schaeffer. Ringels, W. 
Schaeffer, Simonsen, Kulik. Niel
sen (Tannen), Wohler (Gores), 
Lienen.

Eftimie IONESCU

limpice: Surinam — Barbados
2—1 (1—1). • F.C. Magdeburg
(R.D. Germană), aflată în tur
neu în R.F. Germania, a susți
nut un meci amical la Braun
schweig cu formația locală Ein
tracht. Gazdele au obținut vic
toria cu 4—2 (1—0),

natație • Proba de tram- * 
bulină din cadrul concursului de 
sărituri în apă de la Fort Lau
derdale (Florida) s-a încheiat cu 
victoria mexicanului Carlos Gi
ron — 542,16 p, urmat de cam
pionul olimpic Phil Boggs 
(S.U.A.) — 542,04 p. In proba fe
minină a cîștigat Martina Ja- 
schke (R.D. Germană).

ȘAH • După 11 runde, în tur
neul de la Sofia conduce marele 
maestru cehoslovac Plahetka, cu 
8 p (1), urmat de Hazai (Unga
ria) — 8 p și Radulov (Bulga
ria) — 7’/î p.

TENIS • La DUsseldorf au 
început întrecerile „Cupei națiu
nilor" pe echipe. Primele rezul
tate: Italia — Spania 3—0 (Pa- 
natta l-a învins cu 7—6. 6—0 pe 
Orantes); Argentina — Anglia 
2—1; Australia — S.U.A. 3—0 
(Alexander — Ashe 6—3, 6—7,
6—4; Warwich — Dibbs 6—2. 6—2; 
Alexander, Dent — Ashe, Smith 
4—6. 7—6, 7—6); R.F. Germania
— Mexic 2—1 (Pinner — Ramirez
7—5. 4—6, 7—5).
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