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întreceri sub egida „Daciadei"

LA SLATINA, DUMINICA, E CROS!

Campionatele balcanice de schi

• Mii de sportivi pe traseul unor concursuri viu dis
putate • Tinerii din Drăghiceni printre cei mai buni 

alergători din județul Olt
Slatina, trebuie 
O alergare or- 
școală, de un

Duminica, la 
să fie un cros ! 
ganizată de o . 
club sportiv, de o întreprin
dere — trebuie să fie ceva I 
Cînd, însă, întrecerea . desem
nează campionii județului Olt, 
respectiv atleții care vor lua 
startul în finalele pe țară ale 
„Crosului pionierilor" și „Cro
sului tineretului", în orașul alu
miniului e sărbătoare sportivă. 
Vin la această tradițională com- 

; petiție de primăvară campionii 
din Balș, Caracal, Scorniceștl, 

( Verguleasa, Curtișoara, Drăghi- 
: cenl, Potcoava — din peste 100 
' de localități ! Și nu vin așa, 
[ pentru o simplă alergare, vin 
; ca la o adevărată întrecere 
! atletică pentru care s-au pre
gătit încă din toamnă. Așa a 

■’ fost duminică, în municipiul 
Slatina, eu prilejul etapei pe 
județ a „Crosului pionierilor" 
și a „Crosului tineretului", des
fășurate sub egida „Daciadel".

Conform regulamentului, pri
mii la start s-au aliniat nerăb
dătorii alergători de la catego
ria 11—12 ani. Traseul era a- 
celași ca în urmă cu ani, a- 
dică tot pe fostul deal golaș

Mircea Romașcanu, prota
gonistul ultimelor etape

In „Cupa primăverii**  la tir

I. PETRU-560 p 
LA PISTOL LIBER

ALEXANDRIA, 31 (prin tele
fon) . Pe poligon ul din localitate 
au continuat întrecerile „Cupei 
primăverii*  la tir, concurs rezer
vat trăgătorilor pentru arme cu 
glonț. în această a doua zi de 
concurs, o singură probă a luat 
s-fîrșit, conform programului ini
țial al organizatorilor, F.R. Tir și 
C.J.E.F.S. Teleorman: cea de pis
tol liber. După executarea a 60 
de focuri, primul loc a revenit 
lui Ilie Petru (Olimpia București), 
cu 560 p, rezultat ce constituie 
record personal egalat. Această 
cifră poate fi considerată drept 
bună, dacă luăm în considerație 
faptul că „Cupa primăverii*  este 
primul concurs din actualul se
zon în aer liber. Dealtfel șl ci
frele celorlalți trăgători slnt mul
țumitoare, primii 5 clasați reușind 
peste 550 p. De semnalat reapa
riția lui Dan Iuga (locul 3, cu 
553 p, după un an de întrerupere 
a activității competiționale) șl 
cele 545 p ale juniorului Constan
tin Tîrloiu.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
liber, 60 f, seniori: 1. Ule Petru 
(Olimpia) 560 p, 2. Lauren țiu Pop 
(Dinamo) 557 p. 3. Dan Iuga 
553 p, 4. Marinică Trușcă (Stea
ua) 552 p, 5. Iulian Neagu (Di
namo) 552 p, 6. Constantin Tîr- 
lodu (Steaua) 545 p.

Mihai BIZON — coresp.

4.

din apropierea vechii Slatlni, 
acum modernul cartier Crișan 
II. Se alerga, deci, pe sub bal
coane pline cu flori, prin fața 
a mii de iubitori ai sportului, 
întrecerea a fost dîrză, fru
moasă, profesorii de educație 
fizică trimițînd la start spe
ranțele atletismului din jude
țul Olt.

La prima vedere, favoriți 
păreau midi sportivi din Sla
tina. Aveau, cum am mai spus, 
multe crosuri la activul lor, 
cîștigaseră și alte întreceri, dar 
nici „provincia" nu bătuse pa
sul pe loc. Prof Ion Vlădescu, 
din comuna Verguleasa, își se
lecționase atleții cu multă a- 
tenție, după lungi curse pe 
cîmpul Floarel, prin pădurea 
Pogăneanca, iar acum lotul său 
cuprindea și sportivi cu expe
riență — unii Analiști pe țară 
—, dar și un „nou val", capa
bil să răstoarne multe pro
nosticuri .

Da, „Slatina*  era tare, evolua 
pe „teren propriu", însă tînărul 
profesor Eugen Grigore din 
Drăghiceni luase... măsuri su
plimentare în vederea acestei 
importante finale pe județ. Toată

CUPA F.RC.' -0 MARE REUȘITĂ 
A CICLISMULUI NOSTRU

Cea de a 23-a ediție a „Cu
pei F. R. Ciclism", disputată 
între 23 și 30 martie pe șo
selele din împrejurimile Con
stanței, a fost — fără îndoială 
— cea mai valoroasă din în
delungata istorie a acestei com
petiții. La startul ei s-au ali
niat peste 100 de rutieri, din
tre care mai mult de jumă
tate vor participa la marile 
întreceri ale sezonului, cota va
lorică a disputei fiind ridicată 
nu numai de campionii mon
diali și olimpici, de cîștigătorii

Cursei Păcii” ți ai altor mari 
întreceri internaționale, ci și de 
o seamă de cicliști tineri, deo
sebit de talentațl, combativi, 
curajoși. Mulți dintre alergători 
se aflau în plin sezon compe- 
tițlonal, startul in Întreceri fi
ind luat încă de la începutul 
lunii februarie. în „Turul Cu
bei" sau în dispute organizate în 
țări cu climă caldă, ei s-au și 
pus în formă, fiind gata acum

Ieri, la sosirea echipei de fotbal a R. D. Germane

ANTRENORUL BUSCHNER: „SPER SA FIE LIN MECI UTIL
PENTRU AMBELE FORMAȚII
Ieri după-amiază, pe aero

portul Otopeni a sosit prima 
reprezentativă de fotbal a R. D. 
Germane, care, după cum se 
știe, va susține miercuri, la 
București, un meci amical cu 
selecționata țării noastre. La 
sosire, pe aeroport, conducăto
rul delegației, Karl-Heinz Be- 
nedix — vicepreședintele fede
rației de specialitate din R. D.

* Germană —a declarat că meciul 
de miercuri va constitui un 
bun prilej de verificare a for
mei celor două echipe, în ve
derea conturării loturilor pen
tru preliminariile campionatu
lui mondial. Asistînd la discu
ție, antrenorul principal al lo
tului, Georg Buschner, a adău
gat : „Ara deplasat Ia Bucu
rești cea mai bună formație,

din Caracal, și 
de la Școala ge- 
din Slatina. Ri- 
eleva prof. Eu- 
din Drăghiceni, 

; locul I la cate-

vara grupa crosiștilor făcuse 
înot pe balta Drăghiceni, iar 
din ' „..............,
folosise mijloace de pregătire 
fizică variate, mai pe româ
nește, alergase pe dealuri și 
pe văile din apropierea comu
nei, iar în răstimpuri micii 
sportivi răspunseseră în scris 
și la cîteva teste psihologice.

Așadar, primii s-au întrecut 
pionierii de la categoria 11—12 
ani. După o dispută pasionantă, 
a cîștigat locul I și dreptul de 
a reprezenta județul Olt la 
ffs; alele pe țară ale acestor 
două mari crosuri Lariana 
Brincoveanu, de la Școala ge
nerală nr. 3 
Ovidiu Nica, i 
nerală i9! 5 
bana Stancu, 
gen Grigore, 
șl-a adjudecat 
goria 13—14 ani. Locuri frun
tașe au acupat și sportivii din 
Verguleasa, Scorniceștl, Drăgă- 
nești-Olt etc., dar numai pri
mii clasați vor evolua la a- 
propiata

A fost 
o finală 
ganizată, 
zumat atîtea alte zeci de în
treceri duminicale de cros, nu 
numai în orașul-gazdă, dar și 
în Întreg județul Olt

Vasile TOFAN

toamnă „fortleck", adică

flnală pe țară.
un cros viu disputat, 
bine pregătită și or- 
o întrecere care a re-

șă realizeze performanțe deo
sebite. Nu este de mirare, în- 
trucît, în afară de faptul că 
și ciclismul șl-a micșorat la 
maximum perioada hivernală 
de relache, 1980 este an olim
pic șl preparativele cunosc un 
ritm febril.

Dintre oaspeți ne-au impre
sionat în mod deosebit alergă
torii din Uniunea Sovietică 
(prin forța lor gigantică), R.D. 
Germană (care știu să fructi
fice orice împrejurare, care ju
decă întrecerea pînă la amă
nunt, creîndu-și astfel poziții 
favorabile) și Cehoslovacia 
(sprinteri de clasă). Deși pri
mele 5 etape ale cursei s-au 
desfășurat pe o vreme total 
neprielnică și în condiții grele 
(frig, ploaie, vînt, șosea u- 
medă, acoperită cu mîzgă), 
mediile orare au fost, totuși, 
foarte ridicate tocmai pentru 
că alergătorii din aceste e- 
chipe și, firește, o parte din 
componențil formațiilor Bulga
riei, Ungariei și Poloniei au 
depus eforturi uriașe. Este ne-

Hristuche NAUM
(Continuare in pag a 4-a) 

tocmai pentru a vedea pe care 
dintre cei tineri sau virstnici 
ne putem baza in viitor. Sper 
să fie un joc util pentru am
bele formații".

Din relatările ziariștilor am 
mai aflat că în etapa de sîm- 
bătă un singur jucător din lot 
a devenit indisponibil. Este 
vorba de fundașul Weise și în 
locul lui a fost introdus „bă- 
trînul” Kurbjuweit. Vorbind 
despre forma jucătorilor, inter
locutorii noștri au subliniat fap
tul că în etapa de sîmbătă nici 
unul dintre înaintașii prezenți 
aici nu a înscris nici un gol. 
Iată și lotul complet care a fă
cut deplasarea și care, ime
diat după sosire, a efectuat un 
ușor antrenament pe Stadionul 
Republicii.

ELENA LAGUSIS - CISTIGĂTOARE 
ÎN PROBA DE 5 km FOND

Io prima zi, sportivii români au cucerit 5 medalii 
POIANA BRAȘOV, 31 (prin 

telefon). Azi (n.r. — ieri) au 
început întrecerile celei de a 
12-a ediții a campionatelor bal
canice de schi. în cunoscuta 
noastră stațiune slnt prezenți 
sportivi din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia și România. în pri
ma zi a competiției, au avut 
loc cursele individuale de fond 
și proba de slalom special. De
oarece traseele de fond din 
Poiana Mică deveniseră inuti
lizabile din lipsă de zăpadă, or
ganizatorii au mutat locul de 
desfășurare la Fundata, unde 
stratul de nea a permis dis
putarea întrecerilor în condiții 
optime.

La ora 9, cînd a pornit în 
cursă deschizătorul de pîrtie, 
peste Fundata ningea din bel
șug. Acest lucru a pus serioa
se probleme la ceruitul schiu- 
rilor. Cu toată zăpada căzută, 
care a îngreunat evident alu
necarea, fondiștii români au 
avut comportări onorabile, în 
special la categoria junioare
lor. Trio-ul alcătuit din Elena 
I.agusis, Iuliana Popoiu și Emi
lia Raus a imprimat cursei un 
ritm susținut șl, în ciuda con
traatacurilor adversarelor din 
Iugoslavia și Bulgaria, sporti
vele românce au obținut un (Continuare tn pag. a 4-a)

Antrenorul Gheorghe Viziru și componența echipei noastre de 
„Cupa Davis" Foto : Vasile BAGEAC
in pregătirea meciului de „Cupa Davis" cu echipa Angliei

ANTRENAMENTE ȘI ÎNTÎLNIRI 
CU ADVERSARI REDUTABILI

interviu cu antrenorul emerit GHEORGHE VIZIRU, capi 
tanul nejucător al reprezentativei României

Cînd apar aceste rînduri, 
componențil echipei de „Cupa 
Davis" a României (Ilie Năs- 
tase își urmează programul 
său de turnee) se află în focul 
întrecerilor la cîteva competi
ții internaționale : Florin Se
gărceanu șl Andrei Dîrzu — 
in Italia, Dumitru Hărădău — 
în R. F. Germania (iar Lau- 
rențiu Bucur, Liviu Mancaș și 
Silvan Niculeseu fiind abia re- . 
veniți din India).

— Acum, ne spunea antre
norul emerit Gheorghe Viziru, 
căpitanul-nejucător al reprezen
tativei, „urgența nr. 1“ pe a- 
genda noastră este pregătirea 
intilniril cu echipa Angliei.

PORTARI: Grapenthin, Croy. 
FUNDAȘI : Dorner, Kische, 

Kurbjuweit, Schmuck, Ullrich.
MIJLOCAȘI : Haefner, Pom- 

merenke, Lindemann, Weber.
ÎNAINTAȘI : Kotte, Streich, 

Hoffmann, Riediger, Krostitz.
în încheiere, l-am rugat pe 

antrenorul principal Buschner 
să numească și echipa proba
bilă. „De acord, cu mici re
zerve, în funcție de dispozi
ția de moment a unora. Vom 
începe cu următorul „11“ : Gra
penthin — Kische, Dorner, 
Schmuck, Kurbjuweit — Haef
ner, Pommcrenke, Lindemann 
— Kotte, Streich, Hoffmann. 
Rezerve : Weber (pentru Lin
demann) și Riediger (pentru 
Streich). Nu este exclus să în
cerc cu acest prilej pe tinerii 
Ulrich șl Krostitz, care vor de
buta în prima reprezentativă".

Ion OCHSENFELD

succes, situîndu-se pe
3 locuri ale clasamen-

frumos 
primele __ ___ ________
tulul. Pentru această remarca
bilă reușită, atît ele cît și an
trenorii lor Ion și Nicolae Dă
du, merită felicitări,

întrecere extrem de intere
santă și în disputa juniorilor. 
Dintre concurenții români, Ioa 
Lungociu — care rămîne, în 

“ ' 1, speranța
Lungociu — 
ciuda unor scăderi, 
număru) 1 în proba de schi 
fond — s-a aflat chiar în lupta 

’! locuri. — 
depuse, spor- 
trebuit să se 
locul 2, el fi- 
bulgarul Ata

fond — .< 
pentru primele 
toate eforturile 
tivul nostru a 
mulțumească cu 
ind întrecut de 
nas Simitciev, care devine ast
fel campion balcanic. Hor ia
Oros, plecat din start cu un 
număr nefavorabil (3), după ce 
și-a ajuns și depășit adversa
rii cu numerele 1 și 2, a tre
buit să-și deschidă pur și sim
plu pîrtie prin zăpada căzută. 
Acest fapt l-a supus, normal, 
la mari eforturi. în aceste con
diții, a fost nevoit să se mul
țumească cu un meritoriu loc 8.

întrecerea seniorilor pe 13 
kilometri nu a avut, din pă-

Puul IOVAN

Dar, cu

— Vă rugăm să explicați ur
gența de care vorbeați.

— încep cu Florin Segăr- 
eeanu. Lucrăm intens ea să-l 
ameliorăm lovitura de servi
ciu, mai ales cea de a doua. 
El a dovedit unele insuficiența 
în această privință în con
fruntarea cu formația Austriei, 
mal puține în meciul cu Hang 
Kary și mai evidente in dis
puta eu Robert Reininger...

— Susțineați, într-o altă dis
cuție, că orice execuție teh
nică se perfecționează cu pre
cădere în meciuri cu adversari 
redutabili.

— Și îmi mențin opinia. A- 
cesta este și scopul includerii 
lui Florin Segărceanu in cir
cuitul italian de turnee. Cu 
toate acestea, nu vom neglija 
antrenamentele propriu-zise. 
Diminețile, Înaintea meciurilor, 
vom lucra exerciții cu temă, 
pentru că numai împletirea ar
monioasă a evoluției în med 
oficial cu munca intensă la an
trenamente poate da rezultatele 
dorite.

— Deși s-ar părea că pînă 
în iunie mai este destul timp, 
sîntem siguri că aveți un pro
gram pe termen lung întocmit 
pentru întreaga echipă.

— La sfirșitul celei de a 
doua decade a lunii aprilie, 
toți jucătorii se vor intoarce 
in țară în vederea meciurilor 
din cadrul campionatului na
țional pe echipe. Apoi, Florin 
Segărceanu va juca în faza ca
lificărilor la Foro Italico șl la 
Roland Garros. Dacă vom a- 
vea, însă, posibilitatea, vom 
participa Ia un oircuit de tur
nee în Anglia, Incepînd de la 
20 mai, și atunci va trebui să 
renunțăm la campionatele In
ternaționale ale Franței. Ori
cum, vom fi prezent! la Bristol

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. i-3)



COMUNELE GĂLĂȚENE, IZVOR DE TINERE TALENTE 
CU FRUMOASE PERSPECTIVE ÎN SPORT

Vremea mohorîtă și friguroasă 
nu i-a împiedicat duminică pe 
cei aproape 300 de elevi și 
eleve din 28 de comune ale 
județului Galați să-și dea în- 
tîlnire în orașul de la Dunăre 
pentru a participa la cea de-a 
Il-a ediție a „Crosului primă
verii", competiție înscrisă sub 
mobilizatorul generic al „Da- 
ciadei". De la început se cu
vine a fi spus că această în
trecere, desfășurată în împreju- 
rimile stadionului, și-a atins 
pe deplin scopul : o partici
pare entuziastă șl un excelent 
prilej de depistare a unor ele
mente cu calități deosebite pen
tru sport. Spre meritul unor 
profesori de educație fizică și 
satisfacția specialiștilor de la 
Clubul sportiv școlar nr. 1, au 
fost scoși din anonimat mai 
mulți copii deosebit de dotați. 
S-au detașat, îndeosebi, repre
zentanții comunelor Barcea, 
Bucești, Tulucești, Braniștea și 
Cudalbi, ceea ce dovedește că 
în aceste localități sportul se 
află la locul ce i se cuvine. 
Așa, de pildă, a impresionat 
evoluția fetiței Iuliana Roșu, 
care încă de pe acum pășește 
pe urmele mamei sale — Ma

ria Roșu, profesoară de educa
ție fizică la Școala gene
rală din Tulucești — în ceea 
ce privește dragostea pentru 
sport. De asemenea, s-au evi
dențiat două eleve din comuna 
Barcea, Lucia Dobre și Euge
nia Popa, care au cîștigat de
tașat cursele la categoriile lor 
de vîrstă. Dintre băieți am re
marcat pe Costcl Miron, elev 
la Școala generală nr. 1 Ivești, 
Costică Tudose de la Școala 
generală nr. 2 Bucești și Geor- 
gică Toma din Cudalbi. Cu toții 
au urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere, fiind luați în evidența 
clubului sportiv școlar gălă- 
țean. Organizatorii au oferit 
copiilor situați pe primele 
locuri diplome ale „Daciadei" 
și premii în materiale spor
tive.

Am vrea să încheiem aceste 
rînduri evidențiind și numele 
unor profesori care îndrumă cu 
pasiune pașii elevilor lor spre 
sport și sănătate : Viorel Hie 
— fost atlet de performanță, 
Maricica Boșca, Octavian Stoica, 
Romică Lungeanu și Iustinian 
Chiose.

T. SIRIOPOL, coresp.

PREGĂTIREA MECIULUI DE „CUPA DAVIS"
(Urmare din pag. I)

sau in împrejurimi, de la în
ceputul lunii iunie, pentru a 
dispune de mai multe zile de 
acomodare cu suprafața de 
Iarbă.

— Cu un an și ceva în urmă 
tatrevedeați că un posibil du
blu format din Laurențiu 
Bucur — Livlu Mancaș ar pu
tea intra în vederile fenicieni
lor echipei naționale.

— Mă bucură faptul că cele 
două talente tinere îmi con
firmă previziunile. Ei au jucat 
bine în India și sper că se 
vor suda și mai bine cu pri
lejul unor noi turnee. Dar în 
vederile noastre rămîn, în con
tinuare, Dumitru Hărădău și

Andrei Dîrzu, ca și mai ti
nerii și deosebit de înzestrații 
Cristian Ștefănescu — pe care 
intenționăm să-l înscriem în 
faza calificărilor la turneul de 
juniori de la Roland Garros — 
și Adrian Marcu.

Scurta noastră convorbire cu 
antrenorul Gheorghe Viziru a 
avut loc înainte de plecarea 
sa, împreună cu Florin Se- 
gărceanu și Andrei Dîrzu, la 
circuitul de turnee din Italia. 
Cei doi tineri jucători au fost 
prezenți și anul trecut la con
cursurile de la Sassarl, Cag
liari, Napoli, Roma și Palermo. 
Florin Segărceanu a avut chiar 
o bună evoluție. Care sperăm 
că se va repeta, cu și mai 
mult succes, de această dată.

’cluburilor sVortive* BOXUL BRĂILEAN, ÎN REGRES
Incercînd să desprindem cauze

le care au condus la slăbirea po
tențialului boxului brăilean, 
ne-am adresat noului președinte 
al B.C. Brăila. George Ion, ales 
în această funcție în luna iunie 
1879. Iată ce ne-a declarat : „A- 
preciez că rezultatele pugiJiștiloi 
brăilenî nu se situează la nivelul 
posibilităților datorită faptului că 
in rîndul antrenorilor s-a instalat 
o optică greșită față de atribu
țiile și de munca lor. Ei sînt co
mozi și nu înțeleg să se depla
seze permanent, în școli, pentru 
a depista noi elemente talentate, 
pe care să le pregătească. Cei 
mai mulți dintre ei lucrează cu 
cine vine la sală, din proprie ini
țiativă, fără să se preocupe să-și 
formeze o bază mai mare de se
lecție. Așa cum reiese și din 
lista celor mai buni boxeri brăi- 
leni, Seibel și Ganea au mal 
mulți sportivi de ' valoare. Dar, ți- 
nînd cont de faptul că ei acti
vează în clubul nostru încă de la 
înființare, rezultatele muncii nu 
sînt pe măsura posibilităților lor. 
Ei îndeplinesc mai mult rolul de 
instructori și neglijează, de cele 
mai multe ori. Latura educativă a 
procesului de pregătire. Așa se 
face că elevii lui Seibel sînt cei 
mai indisciplinați, avem cele mai 
multe probleme cu ei, unii dintre 
ei nereușind să ajungă la nivelul 
valoric la care Ie dau dreptul să 
aspire calitățile lor fizice și buna 
pregătire pe care Ie-o asigură a- 
cest tehnician.

O altă cauză este că antren orH 
noștri efectuează lecții stereotipe, 
insuficient de eficiente, manifes- 
tînd lipsă de preocupare pentru 
perfecționarea ■ -
mințind și lipsa _______
dintre antrenori, existența 
disensiuni * ................
muncă, 
completă 
frinează 
manțelor

Sperăm _ _____________ ___ _ __
aibă efectul dorit asupra antreno
rilor brăilend, să-l mobilizeze la o 
activitate mal susținută, mai te
meinică și, deci, eficientă, pentru 
a putea consemna, în viitor, suc
cese de prestigiu ale pugiliștilor 
porniți din marele port dunărean, 
ca de atîtea ori în ultimii 30 de 
aniL

• Performanțele pugiliștilor, mult sub nivelul excelentelor con- 
diții de pregătire existente • Spectatorii iubesc sportul cu mânuți, 

dar antrenorii nu-și iubesc meseria...

un cunoscut centru 
o veche si frumoa- 

De mulți ani, din

Brăila este
pugilistic, cu 
să tradiție.
marele nostru port dunărean au 
pornit spre loturile naționale nu
meroși pugiliști talentați, care au 
contribuit la creșterea prestigiu
lui sportului cu mănuși din Ro
mânia în arena internațională. 
Nume ca Mircea și Costică Do- 
brescu, Șerbu Neacșu, Ion Peicin, 
Iile Dragnea, Ion Covaci, Ion 
Zlătaru, frații Calistrat si Simion 
Cuțov, Paul Dobrescu, Costică 
Dafinoiu, Aurel Mihai, Gheorghe 
Ciochină (și lista ar putea con
tinua) sînt binecunoscute în lu
mea boxului de la noi șl din 
afara granițelor țării. O reuniune 
pugilistică interesantă, organizată 
la Brăila, face neîncăpătoare 
orice sală de sport pentru numă
rul extrem de mare de iubitori 
al boxuilui. Acestea au fost șl ar
gumentele care au stat la baza 
constituirii, în anul 1574. a clubu
lui specializat în box.

In cele ce urmează vom încerca 
o scurtă analiză a eficienței clu
bului de box din Brăila, unitate 

*fiportdivă de performanță care a 
fost concepută ca un permanent 
izvor de talente.

Referindu-ne la baza materială, 
trebuie Bă spunem că, datorită 
sprijinului organelor locale de 
partid și de stat, pugiliștli brăl- 
leni se pregătesc într-o sală ex
celentă, spațioasă și dotată cu 
toate cele necesare desfășurării u- 
mid proces de antrenament la ni
vel de performanță. De aceea, 
chiar lotul olimpic de box a afles 
Brăila ca loc de pregătire pentru 
o scurtă perioadă de timp.

La dispoziția pugiilișitllor de la 
B.C. Brăila stau încă trei săli : 
la grupul școlar de la Progresul, 
la școala generală nr. 23 șl la 
Casa de copii și școlari nr. 1. 
De pregătirea pugiliștilor brăilenî 
se ocupă un număr de opt antre
nori : ion Zlătaru șl Viorel Mir
cea (grupa de seniori), Adolf Sel
bei și Ion Răducu (juniori) — 
toți patru cu cite o normă întrea
gă ; Petre Ganea șl Gheorghe 
Lică (aimfindoi cu plata cu ora, 
antrenează alte grupe de juniori) 
șl încă doi antrenori. voluntari. 
Dumitru Staicu și Eremia Coman, 
care inițiază în tainele boxului 
juniori. începători.

O dată prezentate condițiile în 
care se desfășoară activitatea pu
gilistică la B.C. Brăila se cuvine 
să enumerăm șl performanțele 
actuale ale componențllor secției 
respective. în anul 1979, trei din-

tre reprezentanții duhului brăi- 
leam au cucerit titlurile de cam
pioni republicând de juniori : Ar- 
gen tin Niță (categoria semigrea, 
antrenor P. Ganea), Emil Giurcă 
(cat. cocoș, antrenor A. Selbei), 
Cornel Bălan (cat. grea, antrenor 
P. Ganea). Vanghele Baca (fost 
elev al lui A. Seibel) și C. Bălan 
au făcut parte din lotul de tineri 
pugiliști romând particip anti la 
C.M. de la Yokohama, C. Bălan 
primind medalia de bronz. Gheor
ghe Negoiță, acum component al 
lotului olimpic, a ocupat locul 3 
la campionatele de seniori (este 
pregătit de I. Zlătaru, dar primul 
său antrenor a fost P. Ganea). 
Reprezentativa clubului brăilean 
s-a calificiat în turneul final al 
Cupei F.R. Box, dasîndu-se pe 
locul 3. Alți trei juniori brăUeni, 
Dumitru Grigore (antrenor A. 
Seibel), Tudorel Fîșle CD. Stalcu) 
și Victor Leonte (A. Seibel) au 
fost șl ei chemați la lotul națio
nal de juniori din acest an.

Tehnicienii respectivi apreciază 
că și alți sportivi dispun de cali
tăți pentru a deveni buni boxeri. 
In rînduil acestora, președintele 
duhului. George Ion, l-a amintit 
pe Vasile Iile (antrenor I. Ră- 
d/ucu), Nicușor Ioniță (născut în 
1866, antrenor P. Ganea), Florin 
Arin (născut în 1564, antrenor D. 
Stadcu), Fănel V&căruș (I. Rădu- 
cu), ion Saghin CA. Selbei).

Am enumerat o serie de reali
zări ale puglliștilor de la B.C. 
Brăila. Firește, ele sînt demne de 
luat în seamă șl nu pot fi la în- 
demdha oricărei secții de la nod 
din țară. Dar, față “ .......
optime de pregătire 
pun tinerii sportivi 
de numărul mare 
care Iși desfășoară 
această unitate sportivă speciali
zată și, mai cu seamă, compara
tiv cu performanțele realizate cu 
mai mulți ani în urmă de boxerii 
din Brăila (cînd activau mal pu
țini antrenori), realizările lor ac
tuale se situează mult sub nivelul 
așteptărilor. Este evident pentru 
toți iubitorii sportului cu mănuși 
că boxul brăilean nu se mai pre
zintă la cotele valorice de altă
dată.

de condițiile 
de care dis- 
brâilenl, față 
de tehnicieni 
activitatea în

cunoștințelor. A- 
de colaborare 

unor 
în relațiile lor de 

avem o listă aproape 
a neajunsurilor care 
îmbunătățirea perfor

in clubul nostru".
ca rlndurile de față să

Mihai TRANCA

La concursul de patinaj artistic
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LUTZ“ ÎN PREMI

CAMPIONATE • COMPETIȚII
INAUGURAREA SEZONULUI DE DIRT TRACK

Duminică s-a Inau-gumt sezonul 
oficial de dirt-track, cu dispu
tarea, la Arad, pe stadionul Ra
pid, a primei etape a „Cupei 
Federației române de moto ci- 
clîsm". La disputele seniorilor au 
participat 16 alergători din Bucu
rești, Sibiu, Brăila și Arad, cîș- 
tigător fiind bucureșteanul Marin 
Cobre, care a obținut cd mal

„CUPA F.R. RUGBY"
în „Cupa Federației române de 

rugby” s-au disputat patru me
ciuri. La București, Dinamo a 
tavins Steaua cu 1B—1, iar Rapid 
a trecut de R.C. Spartul studen
țesc cu 28—16. Da Timișoara, Uni
versitatea a jucait cu C.F.R. Bra
șov, in «ața căreia a cîștigat cu 
M—6, in vreme ce la Sibiu echipa 
locală C.S.M. a continuat seria 
buneilor rezultate din ultima vre
me : 16—7 cu Știința Petroșani.

(Corespondenți : P. Moraru- 
SHvna, C. Crețu, I. loneseu).

SĂRITORII DE LA C.S.Ș. TRIUMF BUCUREȘTI 
AU DOMINAT CONCURSUL REPUBLICAN DE JUNIORI
Desfășurat la bazinul „23 Au

gust” din Capitală, Concursul re
publican de sărituri pentru ju- 
nAooi a prilejuit afirmarea repre- 
zentanților C.S.Ș. Triumf Bucu
rești (antrenori : N. Sparios și 
Elena Timar), care au cucerit opt 
din cele 12 titLurl disputate, cele
lalte revenind C.S. Progresul cmal 
precis, sportivilor antrenați de 
P. Decuseară) —3 șl C.S.M. 
C3uj-Napoca (antrenor : T.
Laszlo) — 1. Promițătoare șl evo
luția unor săritori de la Crișul 
Oradea (antrenoare : Viorica Ke- 
iemen) șl de la LAc. 2 București 
^antrenori : N. Totan și G.
Bogge) ; sub faima pe care o 
«vea cu ani In urmă s-a prezen
tat C.S.Ș. Sibiu, al cărui colectiv 
actual de antrenori (D. Popoaie, 
A. Gâvozdea, K. Wittenberger șl 
Angela Popescu) se străduiește 
Osperăm cu un succes ctt mai 
grabnic) să refecă potențialul 
secției la nivelul care o situa, 
ptnă nu de mult, fruntașă în 
această ramură a notației.

In general, întrecerile au fost 
echilibrate in ceea ce privește 
lupta pentru titluri ; dar numai 
atit, deoarece restul particlpan- 
ților nu au putut emite pretenții. 
O subliniere pentru «aptul că 
la acest concurs de juniori au 
luat parte și copii, unii dintre ei 
avînd evoluții cu totul remarca
bile, care le-au evidențiat pers
pectiva. Ne referim la neana 
Pîrjol (născută în 1868) și Adrian 
Cherciu (1968) de la C.S.Ș. 
Triumf, Cristina Szakacs (1968) de

PATINATORII DIN

bun punctaj. în „Cupa tineretu
lui la juniori, pe primul loc s-a 
clasat sibianul II. Endorfer.

REZULTATE 
ndori : L M.
București) 14 p, 2. G. Sora (Me
talul București) 13 p, 3. " 
bUneanu (I. P.A. _ Sibiu)
N. Răureanu
Juniori :
Sibiu) 
Arad) 
Arad)

TEHNICE — se- 
Dobre (Metalul

Luana Pătac (1970 !) de
Cluj-Napoca,
(1968) și N.

Liceul nr. 2la

Adriana
Lepăduș 

Bucu-

Pe patinoarul artificial din 
Poiana Brașov s-au desfășurat, 
timp de trei zile, întrecerile de 
patinaj artistic dotate cu „Cuipa 
F.R.P.” La dispute au luat parte, 
de data aceasta, sportivi din ca
tegoriile speranțe, copii I și 
n. Timpul favorabil, ca șl buna 
pregătire a competitorilor, In 
special a celor din Cluj-Napoca șl 
Galați, au determinat frumoasa 
reușită a competiției. Pentru e- 
voluțiile bune 'avute trebuie men
ționați patinatorii Karin Schmidt 
și Kings Nagy (C.S.M. Cluj-Na
poca), Gh. Cornel șl M. Prisă- 
caru (C.S.S. Galați), precum șl 
Doru Cristian (C.S.Ș. Triumf 
București). Dealtfel, în clasamen
tul pe cluburi, unitățile spor
tive amintite au ocupat primele

Concursul internațional de pa
tinaj artistic desfășurat recent la 
patinoarul acoperit din Galați 
ne-a adus satisfacția unei fru
moase victorii românești. După 
cum se știe, proba seniorilor l-a 
revenit lui Bogdan Kruti (antre
nor Atanasie Bulete), un tînăr 
de 18 ani, elev la Liceul de flllo- 
Jogle-istorie din Brașov. Succesul 
campionului nostru a constituit 
o plăcută surpriza. Printre par
tenerii de întrecere se numărau 
cehoslovacul Ivan KraHk. meda
liat cu bronz la campionatul 
mondial de juniori (1979) și vl- 
cecamplon de seniori al Cehoslo
vaciei (1989), austriacul Oiristof 
Koestenberger, campion de Ju
niori al țării sale, aflat acum în 
primul an de senionat, o mare 
speranță a patinajului artistic eu
ropean, tetvtan Simon, campionul 
de seniori al R. P. Ungare, pati
nator experimentat șl foarte am
bițios.

La programul scurt, Kruti a e” 
xecutat foarte corect figurile ce
rute, ca șl cehoslovacul Knallk,

pe care însă juriul de arbitri l-a 
preferat, acordîndu-1 cîteva zecimi 
de puncte în plus.

A doua zl, însă, la figurile li
bere, cînd fiecare concurent «sta 
lăsat să-și etaleze nu numai ba
gajul de cunoștințe tehnice, d și 
posibilitățile estetice, juriul to- 
temațional de arbitri (cu 7 arbi
tri de note) nu a mal avut în
cotro și, cu o excepție, l-a de
clarat pe Kruti învingător al 
concursului. Patinatorul nostru a 
executat, printre altele, trei sări
turi diferite cu rotații triple : 
Salchow, Toe-loop șl, ca o 
mare surpriză pentru toți tehni
cienii afiați de față, un „triplu 
Dutz”, săritură care nu a mal 
fost executată pînă în prezent de 
nici un sportiv român sau străin 
pe un patinoar din țara noastră. 
Că această săritură nu a fost o 
simplă întîmplare, Kruti a de-

tnonstrai-o 
gheață la 
prima sa e 
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rele europe 
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fl.P.A. SIMu) B3 p. 
. 1. H. Endorfer (Voința 

12 p, 2. N. Puraveț (Rapid 
10 p, 3. A. Hack (Rapid 
9 p.___
N. STRAJAN — coresp.

_ Etapa a n-a a „Cupei 
F.R.M." la dirt-tnaick va avea loc 
azi, la ora 15, tn București, pe 
stadionul Metalul (Șos. Pantell- 
mon).

p.

1 M 
CPro- 

_ Pop 
3. Cr. Str

TRAMBULINA 
I : 1. V. Urse

344 p, 
, _______ 330,96 p,
bescu (Progresul) 290,50 p ; JU
NIORI H î 1. A. Cherciu OC.S.Ș. 
Triumf Buc.) 311,30 p, 2. C. 
Cherciu (Triumf) 311,05 p, 3. C. 
Hila (C.S.Ș. Sibiu) 307,10 p ; 
TRAMBULINA 3 M — JUNIORI 
1:1. C. Pop 40^,30 p, 2. V. Urse 
370,30 p, 3. I. Miclea (C.S.Ș. Si
biu) 310,60 p ; JUNIORI n : 1.
A. Cherciu 343,75 p, 2. C. Cherciu 
309,10 p, 3. D. Lucaciu fC.S.M. 
C3uj-Napoca) 308,20 p ; JUNIOARE 
1: 1. Anca Befeș (IC.S.M. Cluj- 
Napoca) 398,06 “
caru (Trium.f) 
Răsloagă (Lie. 
JUNIOARE II :
(Triumf) 374,70 _ , . _ __ _
kacs OCrișul Oradea) 340,60 p, 
Luana Pătac (C.S.M. Cluj-Napo
ca) 334,10 p ; PLATFORMA — 
JUNIORI I : 1. C. Pop 405,33 p, 2. 
FL Iliescu (Triumf) 306,36 p, 3. 
M. Bnea (Lie. 2) 380,65 p ; JU
NIORI n ; 1. A. Cherciu 278,70 p,
2. Or. Iliescu (Triumf) 248,70 p,
3. C. Cherciu «4,70 p; JUNIOARE 
1: 1. Isabela Bercaru 267,25 p, 
2. Anca Bereș 268,20 p. 3. Adriana 
Răsloagă 246.25 p ; JUNIOARE H:
1. neana Pîrjol (Triumf) 2131 p,
2. L/ulza Nicola eseu (Progresul) 
229,55 p, 3. Cristina Timar ZL7,70 p. 
CLUJ-NAPOCA,

DIN NOU LA ÎNĂLȚIME

ia Crișul, 
la C.S.M. 
Răsloagă 
(1969) de 
reștl.

Rezultate.
— JUNIORI 
greșul Buc.) 
(Progresul) 
bescu (Pre

2. C.

HI PISM ÎN PREAJMA
3. I.

CC.S.M. Cluj- 
p, 2. Hsabela Ber- 
390,75, 3. Adriana 
2 Buc.) 334,05 p ;
1. Cristina Timar 

p, 2. Cristina Sza- ------- s

trei locuri, în ordinea în care 
le-am enumerat, cu 43 p, 22 p șh 
respectiv, 18 p, fiind urmate de 
C.S.Ș. Timișoara 13 p, C.S. Trac
torul Brașov 9 p, C.S.Ș. Miercurea 
Cluc 8 p, C.S.Ș. nr. 2 București 
șl LE.F.S. București, ambele cu 
7 p. După cum se poate vedea, 
C.S.Ș. nr. 2 București, a cărui 
secție dispune de 4 antrenori, o- 
cupă din nou un loc codaș l

Iată acum cîștigătorii pe cate
gorii al „Cupei F.K.P.”. Categoria 
speranțe : Greti Marton (C.S.M. 
Cluj -Napoca) și Marian Prisăcaru 
(C.S.Ș. Galați) ; copii II : Kinga 
Nagy (C.S.M. Cluj-Napoca) și 
Gh. Cornel (C.S.Ș. Galați) ; copii 
I : Karin Schmidt (C.S.M. Cluj- 
Napoca) șl Doru Cristian (C.S.Ș. 
Triumf București).

DESCHIDERII STAGIUNII '80
O Prima reuniune, la 20 aprilie • 69 de zile de curse • Der

by-ul, la 27 iulie • închiderea stagiunii - 21 decembrie
tn cursul lunii aprilie urmează 

să aibă loc deschiderea stagiunii 
hipice ’80. în dorința de a afla 
ce oferă acest an hipic ne-am 
adresat tovarășului dr. I. Apahi- 
deanu, directorul Centrului repu
blican de creșterea și calificarea 
cailor de rasă, care, amabil, ne-a 
furnizat unele date pe care ne 
grăbim să le aducem la cunoș
tința iubitorilor hipismului. • A- 
nul acesta, inaugurarea stagiunii 
hipice va avea loc (în siutația că 
totul va decurge normal) la data 
de 20 aprilie, deși inițial o fi
xasem cu 7 zile mai devreme.
• Cum explicați întîrzierea cu 
mai bine de 30 de zile față de 
anul trecut, cînd evenimentul 
respectiv s-a petrecut la 13 mar
tie? • După cum se știe, iarna 
a fost lungă șl grea, ceea ce a 
făcut ca lucrul cu caii să fie 
întrerupt pînă în februarie a.c., 
cînd antrenamentele au putut fi 
reluate. Sperăm ca pînă la 20 
aprilie toți caii să atingă forma 
necesară unor evoluții publice.
• Pe ce număr de concurenți 
contați în stagiunea ’80 șl cînd 
vor intra „In foc" mînjli f • 
Anul acesta va fi rulat un efec
tiv de 235 de trăpași, ponderea 
aparținînd cailor de doi, trei și 
patru ani (68, 67 și, respectiv, 62 
reprezentanți), „bătrînii« numă- 
rînd 20 de cai de 5 ani, 12 de 
6 ani, 5 de 7 ani și un singur 
„veteran" de 8 ani, Balerin. în 
ceea ce priveșl»? caii de doi ani, 
ei vor primi „botezul focului" 
ceva mai tirziu, prima lor apa
riție pe pistă urmînd să aibă loc 
în a doua Jumătate a lunii iu
nie. • Cînd va avea loc

Derby-ul și cînd se va desfășura 
ultima reuniune ? > 27 iulie și 
21 decembrie sînt datele respec
tive. • Ce ne puteți spune des
pre cursele rezervate conducăto
rilor amatori ? G Pentru moment, 
nu pot da un răspuns exact. 
Credem că nu vom renunța la 
ele, dar țin să precizez că vom 
ține cont și de felul în care a- 
ceștl conducători amatori vor tra
ta problema respectivă. Clnd spun 
aceasta mă refer la seriozitatea 
cu care aceștia vor trata pre
zența la antrenamente, problemă 
care, nu o dată, a lăsat de do
rit. • cite reuniuni vor avea 
loc în ’80 ? ® Dacă nu vor sur
veni situații de excepție, anul aces
ta vor avea loc 69 de zile de 
curse, dintre care 33 se vor des
fășura după-amiaza, prima dintre 
acestea fiind programată Ia 8 mai. 
• Șl acum, tovarășe Apahideanu, 
vă rugăm să ne spuneți ce aduce 
nou stagiunea ’80 în privința do
tării hipodromului ? Q Problema 
cea mal stringentă o constituie 
în prezent darea în folosință a 
celor 5 grajduri noi. Țin să pre
cizez că fiecare dintre acestea 
este prevăzut cu 40 de boxe și 8 
camere (cite 4 de formație), aces
tea din urmă avînd diverse des
tinații : grup sanitar, cameră pen
tru liamașament, echipament de 
protecție, vestiar, cameră pentru 
furaje concentrate și cameră pen
tru diverse accesorii, dezinfec
tante etc. Deocamdată, din cele 
5 grajduri nou construite, numai 
unul a putut fi dat în folosință. 
Sperăm ca In cursul acestui an 
să le terminăm șl pe celelalte 4.

Gh. ALEXANDRESCU

Refacerea sănătății în renumite siafiui 
din țară !

Aceste invitații vă sînt adresate de 
bucureștene din : str. Mendeleev nr. 14, 

Bd. N. Bălcescu nr.68, Bd. 1848 nr. 4,
ței nr. 138.

Printre avantajele
reținut :

serii cu durata
reduceri de prețuri la serviciile d 
lipsa aglomerației 
decor natural inedit
costul transportului turistic diminu

oferite de „PRIMA

variabilă
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• In derbyul seriei a III-a, de 
la Ploiești, Prahova — C.S.U. 
Galați 1—o • Minerul Motru și 
Armătura Zalău au trecut In 
fruntea seriilor a Vil-a 
pectiv, a IX-a e Scorul 
C.I.L. Sighet — Lăpușul 
puș 8—0.

SERIA I

Ceahlăul Piatra Neamț — Celu
loza Piatra Neamț 4—0 (3—0), Da
nubiana Roman — A.S.A. Cimpu
lling Moldovenesc 1—0 (1—0), Me
talul Botoșani — Cetatea Tg. 
Neamț 3—1 (2—0), Avîntul
T.C.M.M. Frasin — Zimbrul Su
ceava 4—0 (2—0), Cimentul Bicaz 
— Metalul Rădăuți 2—0 (0—0),
Crls»balul Dcrohoi — Șiretul Bu- 
cecea 4—0 (3—0), Fores ta Fălti
ceni — I. M. Piatra Neamț 2—0 
(1—0), Dorna Vatra Dornei — La
minorul Roman 2—1 (1—1).

Pe primele locuri 
după etapa a 
CEAHLĂUL P. 
(40—14), 2. Foresta 
(31—10), 3. Avîntul 
(40—12)
Laminorul Roman
16. Danubiana 
(21—45).

Constructorul Vaslui — C.S.M. 
Borzești 0—4 (0—2), DEMAR Mă- 
rășești — Partizanul Bacău 1—2 
(0—0), Luceafărul Adj ud — Hu- 
șan a Huși 3—1 (2—0), Constructo
rul iași — Nicolina Iași 1—0 
(1—0), Letea Bacău — Petrolul 
Moinești 0—0, Minerul Comănești 
— A.S.A. Iași 1—1 (1—1), C.F.R. 
Pașcani — Textila Buhușl 2—1 
(2—0), Relonul Săvineștl-Roznov— 
Rulmentul Bîrlad 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 29 p (39—7), 2. Cons
tructorul Iași 24 p (42—19), 3.
Partizanul Bacău 23 p (35—20), 
4. Relonul Săvinești-Roznov 23 p 
(23—15)... pe ultimele: M. Rul
mentul Bîrlad 12 p (13—23), 15. 
Petrolul Moinești 12 p (12—23), 16. 
A.S.A. Iași 5 p (7—47).

SERIA A III-a

Prahova Ploiești — C.S.U. Ga
lați 1—0 (1—0), Olimpia Rm. Să
rat — Petrolul Berea 1—0 (1—0), 
Oțelul Galați — Ancora Galați 
1—1 (0—1), Carpați Sinaia —
F.N.C. Săhătenl 3—0 (1—0), Dina
mo C.P.L. Focșani — Petrolul 
Bălcol 3—2 (3—1), Victoria Tecuci
— Chimia Buzău 2—0 (1—0), Oa- 
ralmanul Bușteni — Foresta Gu» 
gești 3—0 (1—0), Carpați N eh o lu
— Chimia Brazi 0—1 (0—1).

Pe primele locuri ; 1. C.S.U. 
GALATI 26 p (40—12), 2. Prahova 
Ploiești 25 p (31—15), 3. Dinamo 
Focșani 23 p (27—21) ... pe ultlme- 
• — .................................... p

P

SERIA A IV-a

LM.U.
rie Nord 2—0 “(1—0), Voința 
stanța " - -
(2—0), Progresul Isaccea — Ș.N. 
Brăila 2—1 (1—0), Victoria Tăn- 
dărei — " - - -
Electrica 
Brăila 
zia — 
(2-0), 
Șoimii ___
pid Fetești — 
ța 1—0 (1—0).
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I pe Stadionul Republi-
14,30), va avea loc 

dintre echipa bucu- 
Sportul studențesc și 
iugoslavă Rijeka, con-I

I
I
I
i
i
i
i
i

Mîine, 
cii (ora 
meciul 
reșteană 
formația 
tînd ca primă manșă a finalei 
„Cupei Balcanice" intercluburi. 
în vederea acestei importante 
confruntări, lotul studenților 
bucureșteni a efectuat, sub con
ducerea antrenorilor M. Radu
lescu și I. Motroc, un program 
special de pregătire, în cadrul 
căreia accentul s-a pus pe îm
bunătățirea potențialului fizic și 
pe organizarea jocului. în ceea 
ce privește efectivul de jucă
tori, există încă, la această 
oră, incertitudinea folosirii lui 
M. Mihai, care a suferit o în
tindere în partida de campio
nat cu Gloria, 
de asemenea 
Munteanu II 
zi, va evolua 
zentativă).

Formația oaspete, deținătoare 
a trofeului balcanic, urmează 
să sosească în Capitală în 
cursul zilei de azi, la amiază.

Probleme ridică 
și înlocuirea lui 
(care, în aceeași 
în prima repre-

ti- 
no

I In mierea medului tu sckcfionQla olimpica a R.D. fiermanc

LOTUL DE TINERET A PLECAT
LA KARL MARX-STADT
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Duipă ce sîmbătă a disputat ul
timul meci de verificare (2—0 
cu Landskrona Boys), lotul de 
tineret, care va servi, miercuri, 
drept partener selecționatei olim
pice a R. D. Germane, a plecat 
Ieri la Karl Marx-Stadt. Au făcut 
deplasarea următorii jucători : 
Boldicl, Toma — portari; Lică, 
Mărginean, C. Solomon, Mincu, 
Vted, Dumitrașcu — fundași ; 
Badea, Bozeșan, Klein, Mureșan — 
mijlocași; Suciu, Terhcș, Ciobanu, 
Rialea, Geolgău — înaintași (ju
cătorii trecuți cu literă mal 
neagră vor alcătui „ll-'-le proba
bil).

Avem vești și din tabăra gazde
lor. După un 1—1 cu selecționata 
similară a Ungariei, în deplasa
re, la Zalaegerszeg, echipa olim
pică a R. D. Germane a dispu
tat, săptămîna trecută, o ultimă 
partidă de control... tot cu for
mația suedeză Landskrona Boys,

»dan Krutl 
xi ă efortu- 
ijul tehnic 
ebul să-l 

bună Im
anente de 
lătură mal 
îl piruete), 
ul nostru 
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înaintea partidei*  retur cu echipa de juniori

a Turciei din preliminariile U. E. F. A

I FORTIFICAREA LINIEI DE ATAC ÎN ATENȚIA
I ANTRENORILOR NUNWEILLER Șl COSAAA
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Pregătirile secționatei U.E.F.A. 
’80 au intrat în linie dreaptă, 
ele avînd ca scop principal per
fecționarea ideii de joc care 
va sta la baza manierei de 
abordare a partidei retur cu e- 
chipa Turciei din preliminariile 
Turneului U.E.F.A. Luni după- 
amiază, pe stadionul Corvinul 
din Hunedoara — care va găz
dui miercuri această întîlnire 
retur —, antrenorii Ion Nun- 
weiller și Gheorghe Cosma au 
planificat o ședință de pregă
tire, în care s-a lucrat intens, 
urmărindu-se înlăturarea defi
ciențelor semnalate în partida 
de verificare de sîmbătă cu 
Minerul Deva, cîștigată de di
vizionarii C cu 3—0. Ultimele 
retușuri vor fi făcute astăzi, 
la cele două antrenamente in- 
sistîndu-se pe fortificarea li
niei de atac (mai puțin inspi-

ni de
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂI

azare I
I
I
I
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• ASTAZI — ULTIMA ZI LA 
PBONOEXPRES. După succesele 
obținute de numeroși participant! 
in cursul lunii martie, cind auto
turismele „Dacia 1300" și marile 
câștiguri in bani au fost prezente 
in fiecare săptămlnă, este de aș
teptat ca mîine, la prima tragere 
obișnuită Pronoexpres din luna 
aprilie să apară noi nume pe 
lista marilor cîștigătorl la acest 
avantajos sistem de joc. Așadar, 
AȘTAZI ESTE ULTIMA ZI de 
participare la tragerea Pronoex
pres de mîine, 2 aprilie 1980. Se 
reamintește totodată că majori
tatea succeselor obținute In 
cursul lunii trecute au fost În
registrate pe variante combinate 
șl combinații „cap de pod" a- 
chitate în cotă de 25 la sută, 
încercați și dv. astăzi șansa de a 
vă număra mîine printre marii 
câștigători !
• AGENȚIILE LOTO-PRONO

SPORT au început vînzarea bile- . 
tetor pentru tragerea excepțională

Pentru jocul fie mîinc cu reprezentativa P.O. Germane

LOTUL NOSTRU ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE
® Mulțescu. refăcut, participă

lui Sameș, sub
Reintors duminică seara, pe ca

lea aerului, de la Belgrad, lotul 
nbstru reprezentativ a început, 
de ieri dimineață, pregătirile pen
tru jocpl de mîine cu reprezenta
tiva R.D. Germane, cane depla
sează la București cel mal bun 
„unsprezece" al său. Primul 
punct al programului l-a consti
tuit controlul medical al tuturor 
oomponenților lotului. Probele 
efectuate au arătat că Sameș pre
zintă slmptomele unei stări de 
oboseală, cu efecte în joc, acele 
momente de lipsă de concentrare. 
Este posibil ca, în funcție de 
decizia cabinetului de specialitate 
de la Centrul de medicină spor
tivă „23 August", el să fie lăsat 
la club pentru refacere prelun
gită. In cursul zilei de astăzi, se

pe care a învins-o cu 3—1, prin 
golurile marcate de Băhringcr 
(2) și Fehler. (Simetria scorului 
— „tineretul" nostru a cîștigat, 
cum se știe, la aceeași diferență 
de goluri — poate fi, lată, o pre
misă asupra raportului de forțe 
în Întîlnirea de mîine). Iată și 
formula de echipă pe care „o- 
]±m picii" R.D.G. o vor alinia 
mîine : Rudawaleiț (Dynamo
Berlin) — Trieloff (Diynamo Ber
lin), Brauer fF.C. Carl Zeiss Jena), 
Uhlig (F. C. Karl Marx-Stadt), 
M. Miiller (Dynamo Dresda), 
Schnuphase (F.C. Carl Zeiss Jena), 
Trautman (Dynamo Dresda), 
Terletzki (Dynamo Berlin) — 
Băhringer (F. C. Karl Marx- 
Stadt), KQhn (Lokomotive Leip
zig), Netz (Dynamo Berlin).

Partida, care se va disputa pe 
stadionul ^Kurt Fischer", va în
cepe la ora 16 (17, ora Bucu- 
reștiului) la fluierul arbitrului 
D. Fausek (Cehoslovacia).

rată în întîlnirea de sîmbătă) 
șl pe crearea unei excelente 
stări de spirit înaintea decisi
vei partide.

Echipa de juniori a Turciei 
a sosit aseară la Hunedoara. 
Pentru astăzi, antrenorii oas
peților — E. Rural și Y. Ka
zim — au prevăzut o ședință 
de pregătire. în cursul zilei de 
astăzi este așteptat la Hune
doara arbitrul meciului, aus
triacul Franz Latzin.

• ARBITRI ROMANI PESTE 
HOTARE. Jocul dintre Ajax Am
sterdam și Nottingham Forest, din 
cadrul semifinalelor C.C.E., va fl 
arbitrat de NicoLae Ra'eiea, avlnd 
ca tușierl pe Otto Anderco și 
Dan Ologeanu. Partida Ungaria 
(B) — Cehoslovacia (B), care se 
va disputa in ziua de 30 aprilie, 
va ti condusă la centru de Con
stantin Ghiță.

Pronoexpres de duminică 6 apri
lie U980, la care s-e atribuie auto
turisme „Dacia 1300“ șl „Skoda 
120 L“, ciștdiguri în bani de 50.000, 
15.000 lei etc., precum și excursii 
în UJLS.S. sau in R.D. Germană. 
Consultați prospectul tragerii și 
procurați din vreme biletele 1

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 26 MARTIE 1980. 
Cat. 1 : 3 variante 25% a 49.264 
lei ; Cat. 2 : 3 variante 25% a 
30.406 let ; Cat. 3 : 16,75 variante a 
5.446 lei ; Cat. 4 : 103,50 a 861 lei; 
Cat. 5 : 206,25 a 442 lei ; Cat. 6: 
8.289,50 a 40 lei ; Cat. 7 : 226 a 
200 lei ; Cat. 8 : 3.746,25 a 40 lei. 
Cîștigurile de categoria 1, la 
valoare de 49.26’4 lei, au fost ob
ținute de : CAPRIȚ A PAUL din 
Brăila, STOICA PETRE și MA
RINESCU MARIN, ambii din 
București, care pe lîngă cîșiti- 
gul de categoria 1 au mai obți
nut și cîte o suită de alte cîș- 
tiguri.

semnul întrebării
va ști cu siguranță dacă Sameș 
rămîne în lot pentru partida de 
mîine. Tot astăzi se va decide 
dacă M. Si vidu va fi lăsat echipei 
Sp. studențesc. Mulțescu — care 
acuza o întindere musculară — 
este refăcut și el a participat la 
antrenamentul de ieri dimineață, 
antrenament la care au fost pre- 
zenți toți jucătorii care nu au 
evoluat la Belgrad sau au jucat 
mai puțin, cazul tuturor rezerve
lor și al lui Bălăci, Augustin șj 
M. Sandu.

Pentru astăzi, programul de 
pregătiri prevede un antrena
ment în cursul dimineții șl altul 
după-amlază. Conducerea tehnică 
a lotului este preocupată de eli
min area deficientelor semnalate In 
partida de la Belgrad, subiect 
principal de discuție cu selecțio
nații. De asemenea, în pregătirea 
partidei cu echipa R.D. Ger
mane se accentuează asupra ele
mentelor Importante ale întrece-' 
ril, mai cu seamă în privința 
îmbunătățirii demarcajulul. știut 
fiind că Domer, Pommerenke șl 
ceilalți fac o foarte strictă supra
veghere a adversarului, ceea ce 
solicită multă mobilitate. multă 
mișcare, multă alergare din par
tea echipei noastre.

Partida de mîine, România —
R. D. Germană, de pe stadionul 
„23 August", va începe la ora 17 
și va fi condusă, la centru, de
S. Lukov (Bulgaria).

ETAPA A XVIII-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

și, res- 
etapel : 

Tg. Lă-

in clasament, 
xvni-» : l 

NEAMȚ 28 
Fălticeni 25 p 
Frasin 24 p 

pe ultimele locuri : 15.
“ 14 p (23—28),

Roman 11 p

SERIA A n-a

le : 15.
(24—33), 
(17—51).

Petrolul Bălcol
16. Chimia Buzău

10
8

Medgidia — Unirea Efo-
Con-

Granltul Babadag 5—0

Pescărușul Tulcea 0—0,
Constanța — Chimia 

1—0 (1—0), Amonil Slobo- 
Marina Mangalia 2—0 

Dacia Unirea Brăila — 
Cernavodă 0—1 (0—0), Ra- 

Chlmpex Constan-

„VREȚI Șl MASĂ? NU AVEM. 
VĂ DĂM IN SCHIMB

u

DOUA SCAUNE..."
Este evidentă, credem noi, 

tendința selecționerilor de a 
construi o echipă și o îna
intare (la Belgrad) mai teh
nice, mai rafinate, mai 
bune „prelucrătoare" a min
gilor. Ideea tehnicizării e- 
chipei este, fără îndoială, 
pozitivă, al ei — al tehni
cii superioare — fiind vi
itorul. Asta nu înseamnă 
însă să se treacă ex- 
abrupto dintr-o extremă în 
alta. Adică să fie introduși 
— oricum, cu orice preț — 
numai „tehnicieni". La Bel
grad s-a văzut că lipsește 
din formație omul 
de gol. MĂCAR 
UN OM DE GOL ! 
Este vorba de si
tuația din repriza 
a doua, pentru
că în prima repriză se.„ 
rătăcise în echipă Au
gustin (în formă foarte 
bună în această primă
vară, mijlocaș care SE 
DUCE ca un tăvălug — fi
ind foarte greu de oprit — 
spre poarta adversă). A fost 
însă și el înlocuit... Nu punem 
acum în discuție un om sau 
altul, nu ne amestecăm la 
acest capitol în treburile se
lecționerilor, dar subliniem 
că este vorba de un prin
cipiu. Că evoluează în de
plasare sau acasă, echipa 
noastră (și orice echipă din 
lume) are nevoie în atac 
măcar de un om de gol, mă
car de un om care să aibă 
ca primă calitate însușirea 
de a marca goluri. Desigur, 
se vorbește mereu de uni

Pe primele locuri 1. I.M.U. 
MEDGIDIA 26 p (36—13), 2. Amo- 
1111 Slobozia 23 p (48—25), 3. Șoi
mii Cernavodă 22 p (30—15) ... pe 
ultimele : 15. Unirea Eforie 10 p 
(15—37) ; 16. Granitul Babadag 7 
p (9—42).

SERIA A V-a

Ș. N. Oltenița — Dunărea Că
lărași 0—0, Voința București — 
Sirena București 0—0, Abatorul 
București — TehnometaJ Bucu
rești 2—1 (0—0), Viscoza Bucu
rești — Automecanlca București 
3—0 (2—0), Flacăra roșie Bucu
rești — Viitorul Chlmogi 0—0, 
Danubiana București — I.C.S.I.M. 
București 2—0 (1—0), Automatica 
București — Electronica Bucu
rești 2—0 (1—0), Luceafărul Bucu
rești — FEROM Urzicenl nu s-a 
disputat. T. M. București n-a ju
cat.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 25 p (27—16), 2. 
Sirena 24 p (29—12), 3. Automa
tica 24 p (28—16) ... pe ultimele :
15. Viitorul Chlrnogl 12 p (12—23),
16. Viscoza 12 p (19—31).

SERIA A Vl-a

ROVA Roșiori — Constructorul 
Pitești 3—0 (2—0) I.P.C. Slatina
— Recolta Stolcănești 1—0 (1—0), 
Petrolul Bolintln Vale — Pro
gresul Corabia 2—0 (1—0), Meta
lul Mija — Progresul Pucioasa 
2—0 (1—0), Dacia Pitești — Ci
mentul Eleni 1—1 (1—1), Spor
tul muncitoresc Caracal — Pe
trolul Tirgoviște 5—0 (3—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — Pe
trolul Videle 3—0 (1—0), I.O.B.
Balș — Dinamo Zimnicea 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 28 p (37—12), 2. Metalul 
Mija 24 p (35—17), 3. Electronis
tul Curtea de Argeș 23 p (25—20) 
... pe ultimele : 15. Dinamo Zimnl- 
cea 13 p (17—32), 16. Construc
torul Pitești 10 p (17—37).

SERIA A VH-a

Metalurgistul Sadu — Minerul 
Lupenl 2—2 (1—0), C.F.R. Craiova 
— Metalul Rovlnarl 3—0 (2—0),
Chimistul Rm. Vllcea — Viitorul 
Drăgășanl 0—0, Dierna Orșova — 
Unirea Drobeta Tr. Severin 2—0 
(1—0), Electroputere Craiova — 
Gloria Strehaia 3—0 (1—0), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Lotru Bre
zei 2—1 (1—1), Minerul Motru — 
Dunărea Calafat 2—1 (2—1), Pro
gresul Băilești — Constructorul
T.C. Ind. Craiova 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : MINERUL 
MOTRU 25 p (54—17), 2. Minerul 
Lupenl 25 p (42—25), 3. Dlema 
Orșova 24 p (36—18) „. pe ulti
mele : 15. Metalul Rovlnarl 12 p 
(12—26), 16. Gloria Strehaia 11 p 
(18—44).

SERIA A Vm-a

CJ.R. Timișoara — Metalul 
Bocșa 4—0 (2—0), Minerul Deva 
— Minerul Oravlța s-a amînat 
pe 3 aprilie, Vulturii Textila Lu
goj — Electromotor Timișoara 3—0 
(3—0), Știința Petroșani — Mine
rul Vulcan 0—2 (0—2), Victoria
Călan — Minerul Ghelar 2—1 
(1—1), Laminorul Nădrag—C.P.L. 
Caransebeș 2—0 (2—0), Metalul
Oțelu Roșu — C.F.R. Simeria 1—0 
(1—0), Gloria Reșița — Explorări 
Deva 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
TIMIȘOARA 27 p (33—11), 2. Mi
nerul Deva 22 p (36—14) — din 
17 jocuri, 3. Vulturii Lugoj 22 p 

versalizarea posturilor și a 
sarcinilor, dar viața, fap
tele dovedesc că de la 
vorbe la fapte trebuie încă 
multă muncă. Știm, nu a- 
vem încă mari jucători spe
cialiști în marcarea goluri
lor, dar asta nu înseamnă 
că pe cei puțini pe care-i 
avem (cu calitățile și defec
tele lor) să-i îngropăm de 
azi pe mîine, aștcptînd să 
se nască alții perfecțî. Pînă 
la nașterea lor, pînă la for
marea lor, a atacanților de 
gol gen Baratky, Dobay sau 

Humis, să nu-i 
uităm nici pe Că
mătarii, nici pe 
Terheș, nici pe 
Dudu. nici pe Mir
cea Sandu (intro

dus duminică prea tîrziu), 
nici chiar pe Adrian Io- 
nescu.

Nu avem o echipă în care 
toți să știe să marcheze, 
deși toți (sau aproape toți) 
marchează uneori. Și atunci, 
ce facem ? Atunci, credem 
noi, cu modestie, specialiștii 
rămînînd să hotărască, este 
cazul să se introducă și cîte 
un atacant „care să se bată 
cu apărările", „să le spargă 
zidul", un asemenea atacant 
fiind omul potrivit spre a 
fi angajat de Dobrin sau 
de alții. Altfel, ajungem la 
vorba cîte unui vînzător de 
la magazinele de mobilă : 
„Vreți și masă ? Nu avem. 
Vă dăm in schimb două 
scaune..."

Marius POPESCU

(28—18) ... pe ultimele : 15. Ex-‘
plorări Deva 15 p (21—32), 16.
Știința Petroșani 8 p (22—42).

SERIA A IX-a

Victoria Ineu — Construcții E- 
lectrometal Cluj-Napoca 1—0 
(1—6). Voința Oradea — Unirea 
Dej 0—1 (0—0), Bihoreana Mar- 
ghlta — C.F.R. Arad 2—0 (1—0)1 
Rapid Arad — Unirea Oradea 
2—1 (2—0), Armătura Zalău —
Unirea Tomnatic 1—0 (1—0), Uni
rea Sinnicolau Mare — Victoria 
Elcond Zalău 2—0 (1—0), Minerul 
Suncuiuș — Tricolorul Beiuș 4—0 
(2—0), Oțelul Or. dr. Petru Gro
za — Recolta Salonta 4—0 (0—0).‘

Pe primele locuri : 1. ARMĂ
TURA ZALĂU 25 p (28—13), 2—3. 
Construcții Cluj-Napoca 24 p 
(27—17), Rapid Arad 24 p (28—18) 
... pe ultimele : 15. Minerul Sun
cuiuș 12 p (19—33), 16. Unirea
Oradea 11 p (17—26).

SERIA A X-a

Victoria Cărei — Minerul Bălța 
1—0 (1—0), C.I.L. Sighet — IA- 
puișul Tg. Lăpuș 8—0 (1—0), Mi
nerul Băiuț — Siniared Baia Ma
re 3—1 (2—0), Oașul Negrești — 
Bradul Vlșeu 1—0 (1—0), CUPROM 
Bala Mare — Minerul Ilba—Seini 
4—2 (1—1), Silvicultorul Maieru
— Metalul Cărei 1—0 (1—0), Mi
nerul Rbdna — Hebe Stngeorz 
Băl 4—1 (2—0), Foresta Bistrița
— Minerul Bala Sprie 3—2 (1—2),

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 29 p (34—12), 2. 
C.I.L. Sighet 25 p (55—17), 3. Mi
nerul Baia Sprie 23 p (44—27) ...' 
pe ultimele : 15. CUPROM Baia 
Mare 14 p (34—34), 16. Hebe Sln- 
georz 13 p (17—36).

SERIA A XI-a

Metalul Alud — Vitrometan Me
diaș 3—0 (1—0), Oțelul Reghin— 
IMIX Agnita 2—1 (2—0), Sticla 
Ttmăvenl — I.P.A. Sibiu 0—o, 
C.LL. Blaj — Faianța Sighișoara 
6-1 (2-1), Automecanlca Mediaș 

Metalul Alud — Vitrometan Me
talul Sighișoara — Avîntul Re
ghin 3—0 (1—0), Construcții Sibiu
— C.P.L. Sebeș 2—0 (0—0), Sticla 
Arleșul Turda — Metalul Copșa 
Mică 4—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. META-' 
LUL AIUD 28 p (48—13), 2. Sti
cla Turda 23 p (41—18), 3. Meta
lul Sighișoara 23 p (32—14) ... pe 
ultimele : 15. Construcții Sibiu
16 p (21—37), 16. Faianța Sighi
șoara 4 p (13—47).

SERIA A XH-a

Oltul Sf. Gheorghe — Carpați 
Brașov 4—1 (2—0), C.S.U. Brașov
— Măgura Mobila Codlea 2—1 
(0—0), Minerul Bălan — Chimia 
Or. Victoria 1—0 (1—0), Metrona 
Brașov — Progresul Odorhelu Se
cuiesc 1—1 (0—1), Metalul Tg. Se
cuiesc — Utilajul Făgăraș 3—2 
(2—0), Minerul Baraolt — Precizia 
Săcele 3—0 (2—0), Torpedo Zăr- 
nești — Carpați Covasna 1—1 
(1—0), Mureșul Toplița — Trac
torul Miercurea Clue 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 28 p (34—13), 2. 
Progresul Odorhel 24 p (30—6), 3. 
Utilajul Făgăraș 22 p (24—13) ... 
pe ultimele : 15. C.S.U. Brașov 12 
p (18—30), 16. Carpați Covasna
10 p (9—44).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



SPORTIV! ROMÂN! iN ÎNTRECERI
GIMNASTUL

DAN ODORHEAN, 
PE PRIMUL LOC 
LA MOSCOVA

Participind l>a concurs-ul de ia 
Moscova, gimnastul Dan Odor- 
hean (în virată de 16 ani) a obți
nut un rezultat promițător, reu
șind să se claseze, în finalele pa 
aparate, pe locul întîi la sol, Au 
18,85 p, urmat de Jiri > Tabak 
(Cehoslovacia) — 18,75 p. și C. 
Suarez (Cuba) — 18,75 p.

MIHAI CIUBOTARU 
ÎNVINGĂTOR LA HALLE

PuglUstul român Mihai Ciubo
tarii a obținut un frumos succes 
In cadrul finalelor turneului in
ternațional de la Halle. In exce
lentă formă, Mihai Ciubotarii 
s-a clasat pe primul loc la ca
tegoria semimijlocie, învingînd 
prin k.o. In reoriza a doua pe 
M. Krueger (R.D.G.).

JUDOKA PE PODIUMUL 
LAUREAȚILOR

Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de judo de 
la Potsdam, la care au participat 
sportivi din 16 țări. La categoria 
65 kg, primul loc a revenit spor
tivului român Nicolae Constantin. 
Tom» Mihalache a ocupat locui

doi la categoria 36 kg, unde a 
terminat Învingător Ultsch 
(R.D.G.). Daniel Radu s-a cla
sat pe locul 3 la cat. 95 kg.

LUPTĂTORI PE LOCURI 
FRUNTAȘE LA BUDAPESTA

Cu prilejul concursului inter
național de lupte libere de la 
Budapesta, sportivul român Aurel 
Neagu a repurtat un remarcabil 
succes ocuplnd primul loc la 
categoria 57 kg. Au urmat in 
clasament R1 Ko Pen (R.P.D. 
Coreeană) șl Sandor Nemeth 
(Ungaria). La cat. 62 kg Gigei 
Anghel a ocupat locul doi, iar la 
cat. 100 kg Vasiie Puscașu g-a 
clasat pe locul trei.

IL1E FLOROIU - LOCUL 4 
LA MILANO

Cursa desfășurată pe străzile 
orașului Milano a fost clștlgată de 
etiopianul Robie Wolde, care a 
parcurs distanța de 22 km îa 
lh 06 :M. Floroiu s-a situat pe lo
cul patru, la 46 sec. de Învin
gător.

POLOIȘTII - LOCUL 3 
IN OLANDA

A luat sfîrșit turneul Interna
țional de polo pe apă de la 
Maastricht. In finala competiției, 
echipa R.F. Germania a învins cu

INTERNAȚIONALE
8—7 selecționata Olandei. Echipa 
României a întrecut cu 10—8 se
lecționata Greciei, iar Canada a 
cîștigat cu 6—5 jocul cu Suedia.

Clasamentul final : 1. R,F. Ger
mania ; 2. Olanda ; 3. România; 
4. Canada ; s. Cehoslovacia ; 6.
Grecia ; 7. Suedia.

„CUPA EUROPEI' 
LA ȘAH-JUNIOARE

După 9 runde, în „Cupa Eu
ropei" la șah pentru junioare, 
competiție care se desfășoară în 
orașul iugoslav Senta, conduce 
Agneska Brusztman (Polonia), cu 
6,5 p, urmată de Renata Zaha- 
rovska (Cehoslovacia) — 5,5 p. 
Ttoăna maestră româncă Marina 
Pogorevid, care în runda a 8-« 
a remizat cu Voiska, iar în run
da a 9-a a întrerupt o partidă cu 
Zaharovska, se află pe locul 7, 
ou I p și o partidă întreruptă.

SUCCES AL CROSISTULLM 
FL. ȘANDRU

Crosul Komarom (Ungaria) — 
Komar.no (Cehoslovacia) a prile
juit o sosire la fotografie : Sa- 
pron (U.R.S.S.) șl Flore» Șandru 
([România), ambii cu 29:03.8. Tom» 
Bănlșor a fost al 12-lea, Gh. 
Zaharta al 18-lea. Pe echipe : L 
UJl.S.S. 16 p, 2. România 33 p, 
3. UJl.S.S. n 34 p etc.

„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI SOFIA ' LA BASCHET, 
0 COMPETIȚIE DEOSEBIT DE PUTERNICĂ

Selecționata masculină de bas
chet a Capitalei participă, de as
tăzi pînă duminică, la întrecerile 
tradiționalei competiții internațio
nale „Marele premiu al orașului 
Sofia", alături de echipele orașe
lor Budapesta, Havana, Moscova, 
Praga, Varșovia, Sofia I șl Sofia 
IL Lotul bucureștean este alcă
tuit din : Cernat, căpușan, Er- 
murache, Opșltaru, V. Ion, P. 
Brănișteanu (Steaua), Niculescu, 
Uglal (Dinamo București), Copă- 
clanu (Universitatea Timișoara), 
Măgurean (Politehnica C.S.Ș. Uni
rea Iași), Benedek (C.S.U. Bra

șov), Herbert („U“ Cluj-Napoca)J 
Băiceanu (Farul). Antrenori : V. 
Popescu (coordonator), H. Tur- 
suglan șl M. CImpeanu.

Menționăm că federațiile de 
baschet ale Bulgariei, Cehoslova
ciei, Poloniei și Ungariei au a- 
nunțat că vor prezenta selecțio
natele care se pregătesc pentru 
a lua parte (în luna mal, in El
veția) la turneul de calfloare 
pentru Jocurile Olimpice ; repre
zentativa Moscovei va fi formată 
din componențil lotului olimpic al 
U.R.S.S.

PADNIChl BELGRAD A CUCERIT C.C.E. LA HANDBAL (D
FRAGA, SI (Agcrpres). — La 

Bratislava, s-a disputat meciul 
retur al finalei „Cupei campio
nilor europeni" la handbal din
tre echipele feminine Inter Bra
tislava și Radnicki Belgrad. Ju
cătoarele iugoslave au obținut 
victoria cu 22—19 (10—8), in- 
trînd In posesia trofeului. In

prima partidă, care a avut loc 
la Belgrad, echipa iugoslavă 
cîștigase cu 23—10.

TURNEUL CANDIDAȚILOR 
PENTRU TITLUL

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI
(Urmare din pag. 1)

cate, printre protagoniști pe 
fondiștii români. A învins, pe 
merit, Janek Rebersak (Iugo
slavia).

REZULTATE TEHNICE : 5 km 
Junioare : 1. Elena Lagusis 22,57 — 

t campioană balcanică ; 2. luliana
SiPopoiu 23,22 ; 3. Emilia Raus (toa- 

te-România) 23,47 ; 4. Jall Jelov- 
skan (Iugoslavia) 23,48 : 5. Cristina 

r, [Panceva (Bulgaria) 24,28 ; 6. Pl- 
! roșka Abos (România) 24,30 ; 10 
F km. juniori: 1. A. Simitciev (Bui- 
Lgaria) 40,09 — campion balcanic ; 
Es. L Lungoclu (România) 41,21 • 
!f3. D. Podlogar (Iugoslavia) 41,43 
; 4. —.
K5. J. Klemencie (Iugoslavia) 42,14 

", L."
g’km seniori : 1. J. Rebersak 
I gosiavia) lh 00,39 — campion bai- 
ț eanic ; 2. M. Ivancev (Bulgaria) 
| lh 00,51 ; 3. C. Podlogar (lugosla- 
Ț via) lli 01,05 ; 4. Gh. Găvenea (Ro-

41,24 ;
_ _______ ___ . _ ".'7; 
M. Kartellev (Bulgaria) 42,03 ;

H. Oros (România) 42,56 ; 15_ --- ------- (Iu.,

mânia) lhOl.10; 5. I. Moise 
(România) lh 01,32 ; 6. I. Zarman 
(Iugoslavia) lh 01,50.

Pentru a preîntîmpina e e- 
venbuailă lipsă de zăpadă, or
ganizatorii au .decis ca probele 
de ștafetă să se desfășoare 
marți.

Vreme cîinoasă pentru schi
orii alpini, în Postăvar: nin
soare, ceață, vizibilitate maxi
mă pînă 1a 10 metri, vînt pu
ternic, zăpadă moale, grea. In 
aceste condiții, traseul probei de 
slalom special, marcat pe pîr- 
tia Ruia, de sub telegonaolă, 
a supus pe competitori unei 
serioase trieri. Printre cei aban
donați s-a aflat și cunoscutul Bo- 
jan KrizaJ (Iugoslavia) care, 
fiind condus cu cîteva miimi 
după prima manșă de o altă 
vedetă a schiului alpin din Bal- 
oani, bulgarul Petar Popanghe-

Iov, a forțat, i s-a deschis le
gătura și... a rămas să spere 
în victoria de la slalom uriași 
Popanghelov a făcut o demons
trație de echilibru, de tenacita
te și precizie și a cîștigat 
merit. Schiorii români au 
tat cu multă ambiție, dar 
seuil extrem de dificil (in 
gropile de lingă fanioane 
ajuns, la un moment dat, . 
la adîncimea de un metru), nu 
le-a permis clasări pe podium. 
Cea mai bună cursă a fost ope
ra lui Csaba Fortik, care a o- 
cuipat locul 5. Pe locul 6 s-a 
clasat Ioan Oavași. O frumoa
să comportare a avut și junio
rul Crisitinel Bucur care. în
tr-o companie valoroasă, a ocu
pat locul 3, cucerind astfel, la 
categoria juniorilor, medalia de 
bronz.

REZULTATE TEHNICE! slalom 
special, junioare: 1. Ana Zaviad- 
lova (Iugoslavia) 108,76 — campi
oană balcanică; 2. Lușa Tome

pe 
lup- 
tra- 
aare

au 
ptnă

(Iugoslavia) 108,93 ; 3. Andrea
Leskohsek (Iugoslavia) 109,75; 4. 
Adriana Popova (Bulgaria) 160,32; 
5. Daniela Uncrop (România) 
110,92; 6. Daniela Konceva (Bul
garia) 117,26; juniori: 1. Borislav 
Kirjakov (Bulgaria) 130,98 — cam- 
pica balcanic, 2. G. Benedig (Iu
goslavia) 124,26; 3. C. Bucur
191,75; 4. D. Iliescu 137,26 ; 5. D. 
Chițog 142.54; 6. Gh. Futoa (toți 
România) 144,84; seniori: L Pe
ter Popanghelov (Bulgaria) 113,52 
— campion balcanic; 2. H. An- 
ghetov (Bulgaria) 115,36; 3. J. Zl- 
bler (iugoslavia) 118,23; 4. L. 
Toncev (Bulgaria) 5. C.
Portlk 118,63; 6. I. Oavași 119,16; 
7. B. StreJ (Iugoslavia) 169,218.

MONDIAL LA ȘAH
La Ciudad de Mexico a În

ceput meciul dintre marii 
maeștri Lajos Portisch și Bo
ris Spasski, contînd pentra tur
neul candidaților la titlul mon
dial de șah. Prima partidă a 
fost cîștigată de Lajos Portisch 
la mutarea a 38-a.

Cea de-a doua partidă a me
dului dintre marii maeștri Lev 
Folugaevski și Mihail Tal, care 
se desfășoară la Alma Ata, s-a 
încheiat cu victoria Iul Polu- 
gaevski la mutarea a 70-a. Sco
rul este favorabil cu 2—0 lui 
Polugaevski.

„CUPA F C // 0 MARE REUȘITA A CICLISMULUI NOSTRU
(Urmare din pag. I)

îndoielnic că pe mulți dintre 
protagoniștii celei de a 23-a 

■ ediții a „Cupei F. R. Ciclism*  
îi vom întîlni pe listele pre- 
mianților competițiilor oficiale 
ale anului. Ei vor recunoaște, 

‘ desigur, că această întrecere, 
' disputată pe Litoralul românesc 
și excelent organizată de forul 

'■ de resort și de organele locale, 
j le-a fost de un real folos în 

dobîndirea formei cerută de 
înalta performanță.

Tradiționala competiție a 
F.R.C. a însemnat un excelent 
prilej pentru testarea alergă
torilor noștri. O comisie spe
cială i-a urmărit de-a lungul 
celor 8 etape și astăzi după- 

; amiază se va reuni pentru a-i 
, desemna pe alergătorii care vor 
(lua startul în „Turul Medite- 
i ranean" și pe cei care se vor 
i constitui în echipa olimpică a 
l României, participantă la marea 
dispută din R. F. Germania, 
adevărat concurs prcolimpic. 
Dar, membrii caravanei au a-

vut posibilitatea să vadă la lu
cru pe toți cicliștii .români cu 
veleități de a deveni perfor
meri.

Rutierul român nr. 1 (și nu 
numai atît, ci și unul dintre 
cei mai buni ai competiției) a 
fost Mircea Romașcanu. Deși 
și el,, ca și ceilalți alergători 
din țara noastră, a suferit 
handicapul unei pregătiri cu 
pauze — impuse de iarna grea 
a acestui an — prestația rea
lizată a fost superioară. Mircea 
Romașcanu ne-a dovedit acum 
că este și un bun tactician, 
un om care știe să speculeze 
cursa pentru a-și pune în va
loare atuurile. Lipsit de sprint, 
dar foarte bun în cursele soli
tare, el a reușit să cîștige e- 
tapa a 7-a tocmai detașîndu-se 
la momentul oportun. în ul
tima cursă, pe circuit, a ales, 
de asemenea, calea detașării, 
obținînd în acest fel un nou 
loc pe podium. Teodor Vasiie 
este același om cu multiple 
calități, un exemplu în toate 
privințele, un veritabil căpitan

al naționalei. Lingă acești doi 
performeri ne-au mai plăcut, 
datorită eforturilor pe care 
le-au făcut pentru un clasa
ment mai bun și contribuției 
aduse la o serie de acțiuni te
merare, Cornel Nicolae, Cos- 
tică Bonciu, Nicolae Savu și 
Gh. Lăutaru. Ei vor intra, de
sigur, în vederile selecționeri
lor. Alți doi cicliști, Ion Pa- 
raschiv și Marian Mărginean, 
ne-au furnizat surprize plă
cute, dar evoluția lor promi
țătoare s-a localizat la o sec
vență sau două.

într-o analiză mai amănun
țită, chiar ținînd seama de 
condițiile atmosferice dificile 
din această iarnă, ies la iveală 
multe carențe în pregătirile e- 
fectuate la cluburi. Despre ele 
ne propunem însă să discutăm 
într-un alt comentariu. Acum, 
vom sublinia doar că a 23-a 
ediție a „Cupei F. R. Ciclism*  
a însemnat nu numai o între
cere de mare utilitate, ci și e 
reușită deplină a federației 
noastre de specialitate.

DTSPRE DEBUTUL PINTATTONISTIIOR
NOȘTRI IN NOUL SEZON INTERNATIONAL

.f ATLETISM • Celebrai atlet a- 
merioan de culoare, Jesse Owens, 
a încetat din viață la spitalul din 
Tucson (Arizona) în urma unei 
grave maladii. Născut la 12 sep
tembrie 1913 la Danville (Ala
bama), Owens a debutat în sport 
la vîrsta de 17 ani, atirmîndu-se 
ca un sprinter cu calități deose- 
■bite. In anul 1935, la concursul 
desfășurat în localitatea Ann 
Arbor, într-o singură zi, el a 
doborît sau egalat șapte recor
duri mondiale, între care șl cel 
la săritura în lungime (8,13 m), 
care a rezistat pînă în anul i960, 
In anul 1936, la Jocurile Olim
pice de la Berlin, Jesse Owens 
a cucerit patru medalii de aur, 
în probele de 100 m plat — 
10.3 ; săritura în lungime — 
8.06 m ; 200 m — 20,07 șl ștafeta 
4XW0 m cu echipa S.U.A. — 
39.8 — record mondial ce a durat 
20 de an:

AUTO • Marele Premiu (F. 1) 
de la Long Beach (S.U.A.), pe o dis
tanță de 261,700 km, a revenit bra
zilianului Nelson Piauet în 
Ih 50:18,55, urmat de Ricardo Pa- 
■trese șl brazilianul Emerson Fitti
paldi. In clasamentul general al 
CJM. conduc Plquet și Arnoux 
(Franța) cu 16 p. Alan Jones 
(Australia) 13 p etc.

3OX • Campionul mondial la 
cat. semigrea, americanul de cu
loare Matthews Saad Mohamed, 
și-a apărat cu succes centura, în- 
vlngîndu-1 la Atlantic City, prin 
k.o. (4) pe englezul John Conteh.

BASCHET £ tn turneul mascu
lin de la Belo Horizonte, Porto 
Rico a învins cu 93—79 (43—31)
echipa S.U.A., iar Brazilia a dis
pus cu 116—92 )55—44) de echipa 
Uruguayulul. ® în cadrul pregă
tirilor pentru turneul preolimbic 
de la Varna, selecționatele fe
minine ale Cehoslovaciei șl Fran

TELEX
țel au susținut la Ccsky Brodun 
meci de verificare, încheiat cu 
scorul de 82—62 (40—30) m fa
voarea jucătoarelor cehoslovace.

CICLISM • „Turul Flandrei*,  
disputat de-a lungul a 265 km, 
a fost cîștigat de Michel Pollen- 
tter (Belgia), cu timpul de 
6h 36:45.

LUPTE • La Toledo, pentru 
„Cupa Mondială" la lupte libere s 
UJl.S.S. — Canada 10—0 ; U.R.S.S. 
— SeL Africii 10-0 ; S.U.A. — 
Japonia 10—0.

NATAȚIE • Ou prilejul cam
pionatelor Internaționale univer
sitare de înot ale S.U.A., de la 
Cambridge (Măssachussetts), sue
dezul Păr Arvldsson a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială în bazin de 25 yarzi în pro
ba de 100 yarzi fluture cu 47,36. 
Goodell a terminat pe primul loc 
la 400 yarzi liber cu 
Barrett a stabilit un nou record 
național in proba de 200

6— 0, 6—1 pe Orantes. 8 tn fi
nala de la Roma („Trofeul Ra- 
mazzotti") : McEnroe — V. Am- 
rltraj 6—1, 6-4. • Filbak a câș
tigat turneul de la Dayton 
(Ohio), dispunind în finală cu

7— 6, 6—3 de americanul Brace Man-
son. • Tracy Austin a terminat 
învingătoare in turneul de la 
Carlsbad (California), totrectod-o 
în finală cu 7—5, 6—2 pe Martina 
Navratilova. Pentru locul 3 : 
Goolagong-Cawley — Billie Jean 
King 6—0, 6—3 • hi turneul de
monstrativ de la Viena, Connors 
— Felgl 7—6, 2—6, 6—3 ; Stan
Smith — Roscoe Tanner 6—4. 
7—6.

La mijlocul lunii martie s-a desfășurat în Franța, la Pointed- 
nebleau, un mare concura internațional de pentatlon modem, 
care a inaugurat, de fapt, noul sezon competițional interna
țional, preolimpic. La această Întrecere a fost prezentă și echipa 
țării noastre, dospire a cărei evoluție l-am rugat să ne vorbeașcă 
pe Dumitru Nedeloa, secretar al ----- ..................................
pentatlon modern.

„Din capul locului, se im
pune precizarea că competi
ția de la Fontainebleau a fost 
supranumită „micul campio
nat mondial al anului 1980". 
Șt aceasta pentru că, cu ex
cepția pentatlonlștilor ameri
cani, campioni mondiali, anul 
trecut, la Budapesta, au fost 
prezente tn Franța cele mal 
bune echipe din elita mon
dială. Noi am deplasat la a- 
cest prim concurs al anului 
4 dintre componenta lotului 
care se pregătește pentru 
Jocurile Olimpice de ta Mos
cova, tn dorința de a-i veri
fica mai ales la scrimă, tnoi 
și cros, probe in care sezonul 
de iarnă nu a afectat cu ni
mic antrenamentele. Deoarece 
nu toți cei patru sportivi sa 
aflau la același nivel de pre
gătire, nici randamentul lor in 
această întrecere de debut ml 
a fost egal. Cea mai buni 
comportare a avut-o, după 
cum ne așteptam, dealtfel. 
Dumitru Spirlea, care s-a a- 
flat, ca de atitea ori tn ulti
mii ani, Intre fruntașii acestei 
discipline. Cu excepția scrimei, 
el a avut o evoluție constant 
bună, cu punctaje superioare 
cifrei de o mie. Astfel 
multiplul nostru campion s-a 
situat tn final pe locui 5 la 
individual, cu un punctaj de 
5225 (călărie — 1054, scrimă — 
91», tir — 1000, notație — 1168, 
cros — 1087), foarte aproape 
de cei patru sportivi care U 
devansează tn fruntea clasa-

Federației române de călărie șd

că

mentului. Un concurs bun a 
făcut, de asemenea, Eugen Pop 
(1000, 832, 890, 1184, 1012 => 4994). 
care poate deveni unul din 
sportivii de bază ai viitoarei 
formații olimpice. Din păcate, 
nu a fost edificatoare presta- 
fia lui Cezar Răducanu, reve
lația campionalelor mondiale 
de la Budapesta. Avtnd neșan
sa să tragă la sorți calul de 
rezervă al concursului, lipsii 
de valoare, cu care a ratat 
proba inaugurală, Răducanu 
s-a demobilizat total, renun- 
țtnd, practic, de a-și valorifi
ca întregul potențial in cele
lalte patru probe. Acest fapt 
impune o serioasă analiză a 
pregătirii psihice a sportivilor 
noștri, care trebuie invitați și 
pregătiți să lupte ptnă la ul
tima picături de energie In 
toate probele, indiferent de 
șansa sau neșansa care poate 
apărea intr-o anumită fază a 
întrecerii.

Pentru următoarele con
cursuri de pe agenda noastră 
competitionaid (din Italia și 
Uniunea Sovietică), colectivul 
de tehnicieni trebuie sd puni, 
la antrenamente, un accent 
mai mare pe probele așa-zis 
tehnice — tirul, călărla și scri
ma —, astfel incit intr-un 
timp cit mai scurt să se con
tureze echipa reprezentativi a 
țării care va susține greul șl 
Importantul examen din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova".

3:51,38.

național în proba de 200 yarzi 
mixt, cu 1:46,25. în proba de 50 
yarzi liber, Andy Coan a fost 
cronometrat în 19,92 (a treia per
formantă mondială din toate tim
purile). O Echipa de polo Par
tizan Belgrad și-a început tur
neul în R.P. Chineză, jucînd la 
Beijing în compania selecționatei 
țării. Gazdele au obtinut victoria 
cu 11—9

RUGBY • La Hilversum,' în 
grupa B a C.E. („Cupa FIRA“) O- 
landa — R.F. Germania 16—10 
(6—7).

ȘAH • Turneul de la Bled a 
revenit iugoslavului Rukavina. cu 
7,5 p, urmat de Vukicl și Bare- 
tici — 7 p.

TENIS • în finala turneului de 
la Nisa/ Borg l-a învins cu 6—2,

R.F.

UNGARIA (et. 22): Bekescsaba
— Dlosgydr 2—2, Salgotarjan —
M.T.K. 1—3, Gyor ------ ---------
2—3, Debrecen - 
0—0, Vasas 
pești Dozsa 
Clasament : 
2. Vasas —
— 27 p.

ELVEȚIA
Grasshoppers Zurich 1—1, 
chatel — Lucerna 1—1, St. Gali
— Lugano 4—0, Young Boys Berna . - -
rich —
Lausanne 
5—1. Clasament : 1.
27 p, 2. F. C. Basel 
Grasshoppers — 25 p 
puțin disputat).

R. D. GERMANA

1.
27

Tatabany» 
Dunaujvaros 

Honved 3—3, Uj- 
Ferencvaros 4—1 ! 
Honved — 31 p, 

3. FerencvarosP.

(et. 19) Chlasso — 
Neu-

— F.C. Basel 1—3, F. C. ZU- 
Servette Geneva 1—3, 
— Chaux de Fonds 

Servette — 
— 26 p, 3. 

(un joc mal

(et. 19) l 
Union Berlin — Wismut Aue 0—2, 
Lokomotive Leipzig — Dynamo 
Dresda 4—2, Rott-Weiss Erfurt — 
F. C. Karl Marx-Stadt 2—0, Che-

mie Halle — Stahl Riesa 1—1, 
Sachsenring Zwickau — F. C. 
Magdeburg 1—0, Carl Zeiss Jena
— Chemle Leipzig 3—0, Vorwărts 
Frankfurt pe Oder — Dynamo 
Berlin 0—0. Clasament : 1. Dy
namo Berlin — 31 p, 2. Dynamo 
Dresda — 31 p, 3. Chemie Halle
— 24 p.

SPANIA (et. 27) : Espanol — 
Athletic Bilbao 0—0, Las Palmas
— Valencia 2—1, Atletico Madrid
— Vallecano 2—1, Sevilla — F.C. 
Barcelona 3—1, Burgos — Zara
goza 0—1, Gljon — Betis 3—1, 
Hercules Alicante — Real Madrid 
0—0. Real Socledad 
ca 1—0. Clasament : 
ciedad — 41 p, 2.
— 40 p, 3. Gijon — 33 p.

BULGARIA (et. 20) : Ț.S.K.A
— Cernomore Burgas 1—1, Botev 
Vrața — Slavia Sofia 2—2, Beroe 
Stara Zagora — Marek Stanke 
Dimitrov 0—0, Cemo More Varna

3.

— Salaman-
1. Real So- 

Real Madrid

— Lokomotiv Plovdiv 1—1, Plov
div-Spartak 1—0. Plrin Blagoev- 
grad — Levski Spartak Sofia 1—L 
Sliven — Mlnior Pernlk 0—0, Lo
komotiv Sofia — Etir Tmovo 0—0. 
Clasament : 1. Ț.S.K.A. — 32
p, 2. Slavia — 29 p, 3. Trakia
— 25 p.

R. F. GERMANIA (et. 27) I 
Dortmund — Leverkusen 2—1, 
Kaiserslautern — Duisburg 4—z, 
Bremen — Monchengladbach 4—2, 
Urdingen — Hamburg 0—3. Dus
seldorf — Braunschweig 3—2, 
Bochum — Stuttgart 0—1, Ein
tracht Frankfurt — Hertha 0—4. 
Koln — Bayern MUnchen 2—4, 
Munchen 1860 — Schalk 3—0. 
Clasament: 1. Bayern MUochen — 
38 p, 2. Hamburg — 36 p 
meci mal puțin disputat), 
V.f.B. Stuttgart — 33 p.

9 La Kuala Lumpur, în__
neul preolimpic (zona asiatică, 
grupa a 3-a) : Japonia — Ma- 
layezla 1—1 (0—1).

(un
3.

tur-
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