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SALA D€ LEG

in această săptămînă,

START ÎN ETAPA DE VARA
„DACIADEI"

competiție sportivă
„Daciada”, organi- 

inițiativa tovarășului 
CEAUȘESCU, secre-

Marca 
națională 
zată din 
NICOLAE 
tarul general al partidului, pre
ședintele României, intră, în- 
cepînd cu această săptămînă, 
într-o nouă etapă. Comisia cen
trală de organizare a stabilit 
ca în acest an deschiderea e- 
tapci de masă să se facă în
tre 30.III—6.IV.1980, în toate 
sociațiile sportive din țară, 
nivelul tuturor localităților.

In cadrul conferinței

a- 
la

de 
presă organizată teri la sediul 
C.N,E.F.S., factori de conducere 
ai mișcării noastre sportive au 
arătat reprezentanților presei 
centrale și - radioteleviziunil 
principalele realizări ale eta
pei de lamă a „Daciadei" — 
accentuind asupra unor lipsuri 
reieșite din desfășurarea aces
teia — și, totodată, sarcinile 
prioritare care vor trebui să 
stea în fața organelor și orga
nizațiilor sportive, a factorilor 
cu răspund ere in acest dome-

niu, pentru ca in etapa de vară 
să se obțină rezultate supe
rioare.

Astfel, s-a arătat că tntrece- 
rile „Daciadei" trebuie să aibă 
continuitate, desfășurîndu-se a- 
tît pe actualele terenuri de 
sport, cît și pe bazele simple ca
re se vor crea mai ales prin 
munca patriotică a tineretului, a 
oamenilor muncii. Se va milita 
intens pentru creșterea eficien
ței ,,Daciadei“ în menținerea și 
întărirea sănătății, pentru dez
voltarea fizică și educativă a 
tineretului, a tuturor oameni
lor muncii, mărindu-se continuu 
aria de cuprindere a acestora, 
pentru ca la sfîrșitul anului 
1980 să se îndeplinească indi
catorii stabiliți pe baza hotă- 
rîrilor de partid, în plenara 
C.N E.F.S. din octombrie 1979. 
Totodată, se va pune un ac
cent deosebit pe selecționarea 
și promovarea în secții de per
formanță a elementelor talen
tate, capabile să ne reprezinte 
la marile competiții ce vor a- 
vea loc în anii următori.
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Astăzi, la ora 17, pe stadionul „23 August"

* 7 / ’ *
® Pregătiri intense ți dorință de bună comportare în tabăra noastră • D. Nico
lae, indisponibil ® M. Râducanu — M. Sandu — Baiaci, trio-ul de atac, cu Dobrin 
„dispecer" ® Oaspeții prezintă, cu două excepții, echipa care a învins selecționata 

Spaniei la Malaga

PANORAMIC SPORTIV IALOMIJEAN
Un sfîrșit de săptămînă bogat în activități, destinate să 
aducă în săli și mai ales în aer liber cît mai mulți copii 

ți tineri
Sfîrșit de săptămînă în plin 

Bărăgan, la Slobozia, unde 
sportul, deocamdată fără tra
diție. face eforturi vizibile să 
6e afirme, să fie La înălțimea 
agriculturii, cum se știe, frun
tașă pe țară.

’ Sfîrșit de săptămînă cu cer 
senin, cu copii și tineri care 
se revarsă, ca un torent, pe 
străzile asfaltate ale orașului 
nou, spre locul de start al u- 
nor concursuri de cros. După 
foile de participare sînt a- 
proape 600. din cei peste 15 000, 
care s-au prezentat, anul a- 
cesta, la primele întrecea! de 
alergări pe .teren variat, in în
tregul județ. Acum îți vor dis
puta — în cadrul „Daciadei" — 
etapa județeană la „Crosul 
pionierilor" șl „Crosul tinere
tului". Campionii vor merge 
mai departe, la finala pe țară, 
programată la București, pe 
Stadionul Republicii.

Printre cei care așteaptă cu 
nerăbdare apariția oficialilor 
Lntîlnim o cunoștință mai ve
che 5 Dobrița Oprea, din co
muna Grivița ; acum este elevă 
la Liceu] nr, 2 din Slobozia ; 
campioană la cros în anul 1978 
și medaliată cu bronz în 1979 
Concurează la categoria 17—19 
ani și cîștigă, pentru a treia 
oară, titlul de campioană a ju
dețului, într-o dispută destul de 
strinsâ cu Ioana Buturugă, de

Ia Liceul agroindustrial din Că
lărași, și Tania Roibu, de la 
Liceul pedagogic din Slobozia. 
Bucuria i se poate citi pe față, 
ca și tuturor laureaților Între
cerii. . Printre ei, Tudorița Chidu 

Și 
ge- 
ca- 
Cei 
își

(Școala generală Amara) 
Gheorghe Militaru (Școala 
nerală Grlvița), primii la 
tegoria pionieri 11—12 ani. 
din comuna Grlvița nu 
dezmint pasiunea pentru aler
gare ; în afara lui Gh. Mili
taru, alți doi pionieri au domi
nat proba (Ștefan Miu și Mihai 
Buga), iar un altul, Mihai Ște
fan, a urcat pe podium, la 
categoria 13—14 ani. Vad bun 
tn atletism la Grivița, descope
rit de un tînăr profesor, Ion 
Neacșu. Cu ce a selectat în a- 
ceastă comună și-a făcut gru
pe de nădejde, cu care acti
vează la Clubul sportiv școlar 
din Slobozia. Calea spre per
formanță rămîne deschisă 1

Mai... grăbit, antrenorul Ni
colae Mihăilescu a șl ieșit din.„ 
hotarele Ialomiței, cu mușche
tarii lui, toți sabreri. Echipa 
Clubului sportiv școlar din Slo
bozia, sub culorile căruia ac
tivează, se numără printre di
vizionarele A. în acest sfîrșit 
de săptămînă. sabreriî lui Ni-

Tiberiu STAMA

(Continuări In pag. 2-3)

Tricolorii, in timpul. 
Metalul

antrenamentului efectuat, ieri, pe stadionul 
Foto : V. BAGEAC

*Reprezentativa de 
fotbal a țării noas
tre apare astăzi 
pentru prima oară 
în acest an în fa
ța spectatorilor 
bucureșteni. Trico
lorii susțin al 
treilea Joc din ac
tuala stagiune com 
petlțională, un 
meci dificil, in 
compania unei pu
ternice selecționa
te, echipa R. D. 
Germane. Oaspeții 
au deplasat Ia București cea 
mal puternică formație a 
momentului. „Prezentăm in 
linii mari — declara antre
norul G. Buschner — echipa 
care a învins, la Malaga, re
prezentativa Spaniei după o ex
celentă prestație. Lipsesc doar 
Meise și Schade, grav acciden
tați. în felul acesta, urmărim să 
verificăm, în condițiile unor în- 
tîlniri de maximă solicitare.

ROMÂNIA

Tilihoi Someș
Țicleanu 

M. Râducanu

Munteanu 
Dobrrn 

Bălăci

lordache
Ștefânescu 

Boloni
M. Sandu

Arbitru : S. Lukov (Bulgaria)
Hoffmann
Weber

Kurbjuweit

Kotte
Pomerenke 

Schmuck Corner 
Grapenthin

R. D. GERMANĂ

In plin efort alunecare.
Elena Lagusis, dublă campioa
nă balcanică in probele de 
fond junioare. Foto : D. NEAGU

în campionatele balcanice de schi,

VICTORIE CONFORTABILA A JUNIOARELOR NOASTRE

© lugosiayul Boris Strei conduce după prime manșă la slalom uriaș
POIANA BRAȘOV, 1 (prin 

telefon). La Fundata, locul de 
desfășurare a probelor de șta
fetă, a fost azi (n.r. ieri) o 
atmosferă sărbătorească. In a- 
fara timpului frumos, un alt 
motiv de satisfacție a fost evo
luția tinerelor noastre schioare, 
care, confirmînd forma și va
loarea ridicate, au cîștigat și 
întrecerea ștafetelor pe distanța 
de 3X3 km. Iuliana Popoiu, 
plecată 
zăpada 
necare 
ștafeta 
van ta j 
eunde. 
deal a

prima, a profitat de 
înghețată și, cu o alu- 
foarte bună, a predat 
Emiliei Raus cu un a- 
de cîteva zeci de se- 
Eleva Liceului din Pre
făcut o cursă de regu-

în „Cupa Primăverii" la tir
H. ROTARU CÎȘTIGA PROBA DE PUȘCĂ LIBERĂ 60 f. c.!
ALEXANDRIA, i ,'prin ’elelon). 

Cea .nai Interesantă probă a zilei 
a fost cea le pușcă liberă 50 f.c. 
seniori, tnvingătorul n-a tost u- 
nui dintre tavorlțl, adică un 
component al lotului olimpic, ci 
Nicolae Rotaru (I.E.F.S.) care 
tace din nou iovada valorii sale 
recunoscute. Cifra reușită : 596 p, 
ea adueîndu-i, la baraj. victoria 
tn îața inul trăgător care nu tace 
nici el parte lin lotul olimpic. 
Marian reodoru (Steaua). Uie 
Codreanu a ..venit" al l-tea, cu 
595 p, tn Ump ce Romulus Nlco- 
tescu s-a clasat al 5-lea, cu 583 p.

DumitrescuPe locul 4, Mihai 
cu 595 p.

Foarte echilibrată a fost lupta 
șt tn întrecerea de „ .,1 
lard 3X20 f., a- senioarelor, 
mitra Matei a reușii să se tm- 

.pună, tot la baraj, to tata Măriei 
Lakatoș (C.S.U. Oradea), ambele 
totaliztod un punctaj similar : 
572 p. în continuare, clasamentul 
probei se prezintă astfel : 3. Eva
îonescu. (C.S.U. Brașov) 570 p, 4. 
Veronica Tripșa tDinamo) 568 p, 
5. Nlcoltaa fosif (I.E.F.S.) 559 p, 
S.- Roxana Lămășanu (Olimpia)

557 p. Mihai BIZON — coresp.

pușcă stan-
Du-

laritate, a forțat pe ultimul 
kilometru și, în aplauzele spec
tatorilor, a predat ștafeta cu un 
avans substanțial Elenei Lagu
sis, care nu mai putea ceda 
primul loc decît 
întîmplări ieșite 
Cum problema 
pioane balcanice 
am urmărit o luptă acerbă pen
tru următoarea treaptă a po
diumului 
slaviei și 
tetă și-a 
un avans 
eunde.

întrecerea juniorilor ne dă
dea speranțe într-o evoluție )a 
fel de frumoasă și din partea bă
ieților, care trebuie să recu
noaștem, au tăcut tot ce le-a 
stat in puteri pentru a cîștiga 
întrecerea. Zăpada moale din 
timpul prînzului. cu probabile 
repercusiuni nefavorabile asu
pra ceruitului, a făcut insă ca 
reprezentanții noștri să so
sească doar pe locul 3.

Extrem de spectaculoasă a 
fost ștafeta seniorilor. La con
ducere s-au aflat pe rînd fie
care dintre echipele protago
niste: România, Bulgaria și Iu
goslavia. Cînd s-a pornit In

Paul IOVAN

în cazul unei 
din comun, 

echipei cam
era rezolvată,

între echipele Iugo- 
Bulgariei. Prima șta- 
asigurat locul 2 cu 
de numai cîteva se-

(Continuare în pag. a 4-a)

înțelegem, deci, din aceste 
scurte informații și din decla
rația conducătorului tehnic al 
echipei R. D. Germane, impor
tanța pe care partenerii repre
zentativei noastre o acordă me
ciului. Cu toată atenția este 
privit și in tabăra noastră jo
cul cu redutabila echipă a R.D. 
Germane, din care nu lipsesc 
Internaționalii de faimă, pre
cum Pomerenke, DOrner, Kurb- 
juweit, Haffner, Hoffmann. Tî- 
nărul Țicleanu, de pildă, acest 
talentat jucător care luptă din 
toate puterile spre a se impune 
la echipa națională, ne mărtu
risea ieri că „toți componenții 
lotului sînt hotâriți să realizeze 
un meci bun, să arate că pot 
și știu mai mult decil în jocul, 
de duminică, de la Belgrad. 
Orele care au trecut de la acel 
joc, le-atu folosit, cred eu, cu 
folos. Ne-am antrenai și, mai 

cu seanță, am a- 
nalizat carențele 
din partida cu se
lecționata Iugo
slaviei. Vom lupta 
din răsputeri spre 
a ne impune în 
fața unui partener 
de ridicată valoa
re, combativ, care 
joacă un fotbal 
modern”. Țicleanu, 
mezinul lotului, 
exprimă starea de 
spirit a selecționa
ților prin cuvin- 

Să sperăm că ele 
transformate in fap-

u

Riedige, 
Hâfner 

Kische

este și aceea cu echipacum
României, această garnitură pe 
care o preconizăm și pentru 
preliminariile C.M.“.

tele sale, 
vor fi

(Continuare In pag. 2-3)

ANTRENORUL BELA KAROLY, 
DE 17 ANI FĂRĂ CONCEDIU!

In 1975, cînd Nadia Cornăneci 
cucerea la Skien patru medalii 
de aur la prima sa evoluție în 
campionatele europene de gim
nastică, antrenorul Bel» Karoly, 
ca principal artizan al acestor 
mari performanțe, devenise un 
„subiect generos” pentru presa 
internațională. Un an mai tîr- 
ziu, cînd gimnastica românească 
obținea, la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, alte mari afirmări 
internaționale (Nadia Cornăneci, 
triplă campioană olimpică, Teo
dora Ungureanu, dublă meda
liată olimpică, echipa României 
medaliată cu argint) Bela Ka
roly era unanim decretat că cel 
mai mare antrenor de gimnas
tică din lume. Titlu pe care re
putatul nostru tehnician l-a 
confirmat Cu brio anul trecut, 
la Campionatele mondiale de 
Ia Fort Worth — Dallas, cînd 
echipa feminină a României a 
cucerit primul său titlu 
campioană mondială.

Spre deosebire de mulți alți 
tehnicieni sportivi, care — de
seori — fac din activitatea lor 
un mare secret, ferindu-se să 
împărtășească cQlegilor metode
le și. tehnica ior de antrena
ment, mijloacele și procedeele 
prin care realizează rezultate de 
valoare ridicată, Marta Și Bela 
Karoly acționează, cum se spu
ne. cu toate cărțile pe față, „se
cretul” lor fiind... cunoscut, în 
cel mai mic detaliu, de toată 
lumea : muncă fără preget, de 
dimineață și pînă _ seara tîrziu, 
în sala de sport, riguroasă pla
nificare a activității, exigență și 
fermitate față de sportive, com
petență șl maximă responsa
bilitate în tot ceea ce se face

de
La Fort Worth (S.U.A.) asaltat 

de ziariștii străini.
și multă, foarte multă pasiu
ne, care adesea merge pînă la 
privațiuni ale vieții personale, 
în aceste împrejurări, nu mai 
poate deloc surprinde uluitoa
rea și. pentru mulți, incredi
bila afirmație a lui Bela Ka
roly : „Din anul 1963 trăiesc 
în și numai pentru gimnastică. 
In toată această perioadă 
n-am avut nici o zi de odih
nă și nici n-am beneficiat. în 
sensul propriu al expresiei, de 
concediu de odihnă, pentru că 
am înțeles că în această ac-

Consîantin MACOVEI

(Continuare tn pag. 2-3)



ACTIVITATEA SPORTIVA A PIONIERILUK
La întreprinderea „Progresul11 din Capitală

Șl ȘOIMILOR PATRIEI DIN JUDEȚUL 
îl MUNICIPIUL TULCEA - ÎN PLIN AVÎNT
* < *

Activitatea sportivă a Organiza- 
iei pionierilor și șoimilor patriei 
ttn județ ui și municipiul Tulcea 
, cunoscut și cunoaște un avint 
leosebit în toate disciplinele prac- 
icate pe acest teritoriu, crescut 
n brațele bătrinului Danubiu. 
>cși in această iarnă zăpada a 
ost puțină, aici pionierii au or- 
țanizat frumoase și interesante 
ompetiții la săniuțe, patinaj etc. 
un Babadag, de pildă, pionierii și 
loimii patriei s-au evidențiat atit 
a sporturile specifice de iarnă, 
dt și la alte discipline.- cum ar 
I, de pildă, șahul și tenisul de 
nașă, în cadrul etapei școlare pe 
•lase și comune.
La finala județeană, elevul Ion 

lășcanu, de la școala generală 
lin Babadag, fost campion pe 
eră la sanie, s-a remarcat ca 
inul dintre cei mai valoroși pio
nieri sportivi din județ.

Toate probele ediției de iarnă 
t „Daciadci" au cunoscut un ma
le' succes de participare, dato- 
ntă elanului, datorită dragostei 
pentru sport. Bazele 
scistente. ca și cele

lizate din plin. Se știe că In mu
nicipiul Tulcea există un com
plex sportiv construit prin mun
ca patriotică a pionierilor și șco
larilor, ca și a părințilo aces
tora cu un teren de fotbal eazo- 
nat, tribune de piatră, trei tere
nuri de tenis de cîmp, un teren 
de volei, o pistă de atletism, un 
teren de handbal, trei terenuri de 
baschet, cartodrom, două bazine 
de înot, unul pentru pionieri, ce
lălalt pentru șoimi. Intre dotări 
sînt și. instalații de dușuri și 
vestiare.

Organizația județeană a pionie
rilor are actualmente 80 de 
cercuri de fotbal și 100 de aso
ciații sportive, dintre care 91 în 
mediul rural. Mai există 16 cercuri 
pentru inițiere la înot. In această 
activitate laborioasă, o frumoasă 
contribuție își aduce Consiliul 
județean al pionierilor și șoimilor 
patriei, in frunte cu energica 
președintă Constanța Herișanu, 
și Chirilă Cuprian, șeful comi
siei sport-turism, care se ocupă 
de activitatea sportivă a tinere
lor vlăstare din județul Tulcea.

Dumitru MORARU-SLIVNA

5- 7MINUTE DE GIMNASTICĂ - IZVOR NESECA1
DE ENERGIE Șl PUTERE

Ceasul de pe perete indica 
ora 10 cind maistra Vasilica 
Cioplea a apăsat pe butonul 
întrerupătorului de curent. în 
imensa hală zumzetul mașinilor 
și murmurul benzilor transpor
toare au amuțit pe dată și zeci 
de chipuri, pînă atunci aple
cate asupra lucrului, s-au ridi
cat într-o destindere 
plăcută. Chipuri de 
și chipuri de mame, 
femei cu părul alb, 
juliu sub baticuri 
ridicat zîmbitoare spre maistra 
de secție, urcată pe un mic po
dium. „Gata, fetelor? începem!
... Exercițiul 1 ! Și !..."

La întreprinderea de încăl
țăminte „Progresul" din Capi-

ușoară, 
fete tinere 
chipuri de 
strîns gri- 
albe, s-au

rea unui aer curat, primăvăra
tec.

De cînd fac gimnastică la lo
cul de muncă muncitoarele de 
la „Progresul" ? După modul 
cum execută mișcările, s-ar pu
tea spune că „de cînd au în
vățat meseria". Tovarășa Olga 
Păduraru, secretara comitetului 
de partid pe întreprindere, în
cerca să caute un răspuns e- 
xact : „Prin 1970 eram maistră 
de linie și conduceam progra
mul de gimnastică in secție. 
Deci, cel puțin de 10 ani se 
face ... Pentru aproape 4 000 de 
femei și bărbați din întreprin
dere sport înseamnă, în primul 
rind, gimnastică la locul de 
muncă. Spunem „în primul 
rind", pentru că activitatea

o

DE MUNCA
Nil (PUI

Una din 
țe“ ale v 
fără 
de la Ști: 
calitățile î 
ționată în 
doar 17 a 
mergătoar 
1979, am 
pregătire, 
la lot da 
școala nu 
plece, peif 
la învățăti

Așa stîn 
la clubul 
vîndu-1 c< 
Ion Ciulit 
profesor Ț 
dar, un s 
Ca toți a; 
lor A, el f 
bine motț 
ci pal a: 
„Cupei I 
depistarea 
de peirspe 
în echipă, 
miză corn 
campionat 
trenorii si 
fite de jo< 
a-și im pir 
elemente |

Acest li 
de la pro 
mai ales î 
pe Monies 
acest inte: 
rămînă*a< 
cu rezolva 
să se pre

Dar 
astfel, 
bitraj 
retur ale 
constatat 
ele (Oii F 
Craiova) 
fost deloc 
două mec 
,,U“ Bucur 
fost in troc

ganizația U.T.C. și în consiliul 
asociației de acest domeniu — 
să stabilim... — ca să spunem 
așa — valoarea acestei activi
tăți. Și am ajuns la concluzia 
că gimnasticii i se datorează 
cel puțin unu Ia sută din can
titatea și calitatea produselor 
realizate. Este foarte mult. La 
aceasta s-ar adăuga alte bine
faceri, despre care „beneficia
rii" ar putea vorbi mai con
cret".

Muncitoarele au desfăcut pe 
mosc șervete albe, cu gustarea 
de ora 10. Urîndu-le tradițio
nala „poftă bună le-am în
trebat : „Cum vă simțiți după 
repriza de gimnastică ?“ Și din 
răspunsurile primite am notat : 
„Bine ! Parcă nu mai simt că 
am muncit 4 ore" (Viorica Cos- 
tache) ; „Ne-am recăpătat voia 
bună și pofta de lucru. Asta 
este gimnastica !“ (Mariana 
Dinu) ; „Uitați-vă pc fețele fe
telor ! Se înțelege după priviri 
că se simt foarte bine" (Crăița 
Mărgărit, maistru). Privirile 
erau senine, zîmbitoare. Fetele 
glumeau, gustau cu poftă din 
bunătățile întinse pe șervețele 
albe. După citeva minute urmau 
să reînceapă întrecerea cu 
timpul. Energia cu care aveau 
să pornească în această com
petiție își avea unul din iz
voare în cele 5—7 minute de 
gimnastică.

Viorel TONCEANU

luci
Cea 

ale

sportive
___ construite 

tpecial pentru cei mici, sînt uti

FÂ UF ABIDE MARI CAMPIONI
(Urmare din pag 1)

livitate nu se poate concepe 
repausul. Voi avea timp să mă 
ndihncsc cînd voi ieși Ia pen
sie".

în decembrie trecut, la pu
țin timp după strălucitul suc
ces al gimnasticii feminine ro
mânești la Campionatele mon
diale de la Fort Worth, într-o 
lungă discuție pe care am a- 
vut-o la redacție. Bela Ka
roly 
cative ----------
său, atitudinii pc care el înțe
lege s-o adopte în activitatea 
sa cotidiană, care și explică, 
în ultimă instanță, roadele im
presionante pe care acest re
putat antrenor le-a obținut în 
cei aproape 20 de ani de ac
tivitate în domeniul selecției, 
instruirii și perfecționării mă
iestriei tinerelor gimnaste. Ia
tă ce ne spunea Bela Karoly : 
„Orice succes, fie el mic sau 
foarte mare, trebuie privit cu 
mult realism și socotit . un 
rezultat al muncii. încă din ti
nerețe am învățat ca sportiv 
și ca student, că pentru a ob
ține un rezultat, oricît ar pă
rea el de neînsemnat, este ne
voie de multă muncă, trebuie 
să lucrezi cu abnegație și dă
ruire. Mai tirziu. ca antrenor, 
am fost nevoit să invăț și 
«arta păstrării succesului» și 
am convingerea că în această 
direcție trebuie acționat cu a- 
ceeași fermitate și seriozitate. 
O performanță marc poate fi 
desigur repetată și chiar am
plificată, deși se spune că este 
mai greu de păstrat un suc
ces decît de obținut. Pentru 
aceasta, însă, în jurul sporti
velor trebuie să se formeze un 
«zid», care să nu permită nici 
un fel de . / _ '
din afară. Colectivul respectiv 
să rămînă 
normale, firești, 
lucreze în aceeași ambianță și 

intensitate de di- 
mari 

părerea 
sau

olimpică (argint și bronz în fi
nalele pe aparate), iar echipa 
României obține cel mai bun 
rezultat olimpic al său, meda
lia de argint, după o luptă 
foarte echilibrată cu reprezen
tativa U.R.S.S. 
ga, și 1979, la 
dia Comăneci 
toria din 1975, 
gimnastă care

Bela Ka-
adăuga noi și semnifi- 

trăsături <_caracterului

influență negativă
cu preocupările Iui 

obișnuite, să

cu aceeași 
naintea obținerii unei 
performanțe. După 
mea, un mare sportiv 
chiar un mare antrenor se află 
în țel mai mare pericol atunci 
cînd repurtează un mare re
zultat. Și aceasta pentru că a- 
tunci este, desigur, lăudat 
pentru isprăvile sale. în ase
menea momente mulți își pot 
pierde capul, clarviziune^, șe 
pot îndepărta de Ia progra
mul lor normal de lucru. E 
nevoie de mult echilibru, 
multă înțelepciune pentru 
ieși cu bine din aceste 
tuații".

Iar in toată activitatea 
Bela Karoly n-a abdicat 
ciodată de la aceste principii 
care-1 călăuzesc In permanen
ță Ciștigarea, in 1975, a pri
mului titlu de campioană ab
solută a Europei de către 
Nadia Comăneci. completat de 
alte trei medalii de aur și una 
de argint in finalele pe apa
rate, ca rezultat 
cii competente 
desfășurate de 
Karoly, a fost

cu

de
a 

si-
sa 

ni-

direct al mun- 
și neobosite 

Bela și Marta 
doar prologul 

unui șir spectaculos de victorii 
înscrise în panoplia 

Sub a-
strălucite 
gimnasticii românești, 
ceeași baghetă sigură a celor 
doi tehnicieni, Nadia Comăneci 
devine în 1976 eroina Jocurilor 
Olimpice dc la Montreal, cîș- 
tigînd trei medalii de aur și 
una de bronz, Teodora Un- 
gureanu este dublă medaliată

în 1977, la Pra- 
Copenhaga, Na- 
a reeditat vic- 
ea fiind prima 

_______ ___ cucerește trei 
ediții consecutive ale campio
natului european, intrînd _*1 
fel definitiv în posesia 
pei Europei", atribuită 
mai bune j '

ast- 
„Cu- 
celei 

__  ___ gimnaste a conti
nentului nostru Iar splendidul 
succes de 
decembrie 
pleteze in 
de vizită" 
nori, dacă _
titlul mondial suprem a fost 
cucerit de cea mai tînără e- 
chipă din Întrecere, în care 
figurau numeroase debutante și 
că Dumitrița Turner (medalie 
de aur Ia sărituri) și Melita 
Ruhn (medalie de bronz la in
dividual 
practic, 
cursuri

Faptul 
mare ' _
succes Bela și Marta Karoly 
sînt deja preocupați de viito
rul mare examen competițio- 
nal ne face să credem că încă 
de la Dallas, acolo unde lumea 
sportivă aplauda 
echipa feminină a 
pe Emilia 
Turner 
pentru 
mante, 
deau" 
echipa 
prezinte la cea mai importan
tă competiție a acestui an, 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova, unde gimnastica femini
nă românească are misiunea 
de a-și confirma înalta sa cla
să internațională. Clasă inter
națională datorată, în mare 
măsură, pasiunii, competenței, 
stăruinței și responsabilității 
cu care lucrează zi de zi și 
ceas de ceas acești doi reputați 
tehnicieni care sînt Marta și 
Bela Karoly.

la Fort Worth, din 
1979. vine să com- 
mod fericit „cartea 
a celor doi antre- 
avem în vedere că

corr pus) s-au aflat, 
la primele lor cori
de mare anvergură !

că în momentele de 
bucurie ale unui mare

deopotrivă 
României, 

Eberle, Dumitrița 
sau pe Melita Ruhn, 
frumoasele lor perfor- 
cei doi tehnicieni „ve- 

cu siguranță lotul și 
care urmează să ne re-

La întreprinderea „Progresul", pauza de ora 10 începe cu... 5—7 
gimnasticăminute de

tală începea pauza de ora 10, 
iar aici pauza înseamnă, in pri
mul rind, 5—7 minute de gim
nastică, gimnastică de refacere 
a forțelor, de recăpătare a vioi
ciunii și bunei dispoziții.

Urmăream zecile de munci- 
toate aliniate în spațiile din
tre șirurile de mașini, ca 
niște școlărițe la ora de educa
ție fizică, executînd cu con
știinciozitate și voie bună, ca 
pe un joc, mișcările comanda
te de instructoare. „Palmele la 
ceafă ! Rotim capul. Și 1 Uuunu 
... doooi..."

Timp de patru orc au stat 
aplecate asupra lucrului într-o 
anume poziție, în întrecere cu 
timpul, atente la calitatea pro
duselor, ceea ce a presupus o 
concentrare fără o clipă de ră
gaz. Acum, gimnastica era un 
adevărat divertisment tonifiant. 
Prin ferestrele deschise pătrun
dea dinspre lacul Pantelimon, 
dinspre pădurea Cernica adie-

sportivă cslc, dc fapt, mult mai 
largă. Dar mulți oameni au 
prins gustul sportului dc la gim
nastică".

Am vizitat cîtcva 
tovărășia uneia dintre 
entuziaste susținătoare 
vității sportive de Ia 
sul", voleibalistă de 
manță, secretara 
U.T.C., Ofelia Negură. Am vă
zut panouri cu imagini sur
prinse acolo, în atelierele de 
lucru, care vorbeau despre hăr
nicia colectivului, alături de fo
tografii făcute pe terenurile de 
sport. „Organizăm întreceri de 
masă, între secții și ateliere, 
Ia volei, handbal, șah, tenis dc 
masă, facem săptămînal ex
cursii, toate sub genericul „Da- 
ciadei" — ne spunea Ofelia Ne
gură. Dar cea mai largă for
mă de cuprindere rămîne tot 
gimnastica. Am încercat. îm
preună cu ing. Rosemari Ha- 
lacu, cea care răspunde în or-

secții în 
cele mai 
ale acti- 
„Progre- 
perfor- 

comitetului

„CUPA F.R.M 44

SIBIU 1 (prin telefon). Pista 
stadionului Voința din localitate 
a găzduit marți după-amiazâ în
trecerile etapei a n-a a „Cupei 
F.R.M." la dirt-track. La capătul 
unor dispute strînse, urmărite cu 
deosebit interes de cel peste 
2006 de spectatori, victoria a re
venit cunoscutului motociclist 
bucureștean — Gh. Sora.

CLASAMENTUL FINAL: 
Sora (Metalul București) 
2—3. I. Bobilneanu (I.P.A.

1. Gh.
14 p. 

Sibiu) 
șl M. Dobre (Metalul București) 
13 p, 4. Al. Pis (Voința Sibiu)

LA DIRT-TRACK
12 p, 5—6. E. Botezatu (C.S. Bră
ila) și N. Rîureanu (I.P.A. Sibiu) 
9 p.

Concursul dotat cu trofeul „Cu
pa tineretului", desfășurat în 
deschiderea reuniunii seniorilor, a 
fost cîștigat de talentatul alergă
tor Nicolae Puraveț (Rapid Arad), 
elev al antrenorului Ion Lăzărescu, 
care a totalizat 12 p.

„Cupa F.R.M." la dirt-track con
tinuă vineri la București cu etapa 
a Ill-a. (Hie IONESCU — eoresp.).

PANORAMIC SPORTIV IALOMIȚEAN
(Urmare din paq. I)

colae Mihăilescu i-au avut ca 
oaspeți pe colegii lor de Ia 
Tractorul Brașov, Dinamo, Pe
trolul Ploiești, Steaua, Victoria 
Cărei și Clubul sportiv școlar 
nr. 1 din Capitală, într-o în
trecere inedită, la patru cate
gorii de vîrstă. Lume multă, 
în sala de sport a Liceului de 
matematică-fizicâ, în jurul ce
lor patru planșe, pentru a a- 
plauda in final (după salturi 
inaugurate, de fapt, vineri), 
pe cîțiva dintre sportivii oas
peți — D. Coslache și A. Papp 
din Brașov, A. Piricî din Că
rei și, cum se cuvenea, pe fiii 
Ialomiței, în frunte cu Nicu- 
șor Stoian, primul în finala se
niorilor — într-o dispută de 
frumoasă ținută sportivă și de 
un nivel tehnic remarcabil. 
Scrima și-a creat, prin Stoian, 
Filipoiu, Badea, Cruțu, Florca, 
Polizu etc. „un larg spațiu de 
exprimare", cum ținea să re
marce și prof. C. Dumitru, ini
mosul director al Liceului de 
matematică-fizică, receptiv la

toate inițiativele frumoase 
izvorîte din masa copiilor și ti
nerilor „destinate să dea — 
prin sport — un conținut edu
cativ cit mai bogat, tot mai 
dens". Ultima subliniere apar
ține tinărului prof. Paul Co
țofană, inspector metodist de 
specialitate, care are meritul de a 
fi reunit la activitățile sportive 
organizate la acest sfîrșit de 

.săptămînă aproape toate ca
drele didactice de educație fi
zică. Pentru fiecare s-a găsit 
o îndeletnicire. Cei mai puțin 
experimentați au realizat ast
fel un binevenit schimb de 
experiență. Cit de util le va 
fi se va dovedi în apropiata 
vacanță 
vilor, în 
asigurați 
acțiunile 
cunoaște

Pînă atunci,
ce am văzut la Casa tineretu
lui : întreceri de șah, avînd 
drept lideri pe Aurora Matei 
din Călărași și Ion Albu, din 
comuna Scînteia, și tenis de 
masă, cu satisfacții mai ales

de primăvară a ele- 
care — cum am fost 
— sportul, inclusiv 

turistice de masă, vor 
o activitate non-stop. 

să mai notăm

pentru Ileana Răduță și Ion 
Pilea din Slobozia, Florica Sta- 
vru din Lehliu și Ion Pă- 
trașcu din comuna Miloșești, 
precum și un „atelier" de hand- 
bal-pitic, condus de prof. Oc
tavian Constantinescu, in plin 
lucru, în vederea competiției pe 
care elevii vrînceni o vor or
ganiza la Focșani și unde ia- 
lomițenii sînt și ei invitați. 
Cine va face parte din echipă? 
Poate Dan Dobrin, poate Adrian 
Grigoriu, poate Iosif Boeriu. 
Răspunsul îl vom afla la sfîrși- 
tul săptămînii acesteia, care 
coincide și cu... începutul va
canței de primăvară.

Așadar atletism, scrimă, șah, 
tenis de masă și handbal, iată 
componentele unui 
sportiv ialomițean 
tează atenția unui 
mare număr de tineri, apropiin- 
du-i tot mai mult de năzuința 
exprimată stăruitor în ultima 
vreme, aceea ca reprezentanții 
județului din Bărăgan să 
irumpă — prin întrecerile „Da- 
ciadei" — și mai convingător 
în performanță !

panoramic 
care cap- 

tot mai

CAMPIONATUL FEi
S-A RELUAT

„Afișul" marilor întreceri in
terne la handbal este f 
acum de campionatul feminin 
al Diviziei A. Această 
tiție a programat; la sfirșitul 
săptămînii trecute, prima etapă 
a returului, cele 10 formații 
participante prezentindu-se la 
reluarea competiției eu un ni
vel mulțumitor de pregătire ge
nerală. în prima etapă consu
mată sub semnul unor mari 
surprize și al unor rezultate 
foarte strînse (două meciuri 
terminate la egalitate), s-a ju
cat destul de bine, cu acura
teța tehnică, în forță și cu 
preocupare pentru aplicarea u- 
nor scheme tactice. ~ 
semn bun și ar fi 
ca și în continuare 
să manifeste aceeași 
dorință de a juca cit

Cum spuneam, 
sit surprizele și i 
muchie de cuțit, 
meniului, Știința 1 
un tur în care 
decît în ultima 
a pierdut chiar din prima 
rundă a returului, ceea ce este 
destul de semnificativ mai ales 
în ceea ce privește lupta pen
tru titlu, care părea la un mo
ment dat încheiată. în această 
privință asaltul il dau acum 
Universitatea Timișoara, într-o 
evidentă revenire de formă, și 
Constructorul 
a pierdut la 
Universității, 
meci foarte 
goluri. Pe...
Rulmentul Brașov și Mureșul 
Tg. Mureș, ultima dintre ele 
fiind și performera etapei, a- 
dică echipa care a reușit — 
pînă acum — a doua victorie 
asupra Științei Bacău.

ținut

compe

Este un 
de dorit 

formațiile 
vervă și 

mai bine. 
, nu au lip- 
meciurile pe... 
Lidera clasa- 

Bacău — după 
n-a „capotat" 
lui etapă — 

din

Ceva mai 
însă, „ecuația 
care sînt prt 
și ultimele < 
ale handbal 
Vor fi, oare 
de handbal 
tală să se n 
zonul viitor 
din Divizia I 
nu este delo 
sul are o si 
Confecția nu 
departe. Ar 
oară cîno pr 
țării la hand 
avea printre 
chipă din Ce 
că, totuși...

în înciheier 
jucat prea <i 
bișnuința hai 
a celui femiil 
cîțiva dintre

te

Baia Mare, care 
Timișoara, in fața 
la capătul unui 

frumos, cu millte 
aproape se află

J
Printre i 

pasionați 1 
venițl de-i 
din „parc"); 
s-a aflat 
neri vile eh 
al clubului 
Rm. Vilce 
de profesc. 
Viorica En 
atletă la 
multiplă < 
națională I 
viteză. Eij; 
cursle lai 
asiste la I 
competiții 
ționaTy-de

Chiar și 
merită sul 
cuvintele 
Enescu : , 
pentru ca
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fferi

penlr

se atribuie cîțttguri în!

BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII 
peste hotare

Agențiile Loto-I’ronosport vă așteaptă 
și dv. șansele.



If DIM 10TUI MAJIONA1

speran- 
tru este, 
i Moise, 

Pentru 
>șr. selec- 
nal (are 
lele pre- 
or din

Iași, la 
chemată 

i vreme, 
voie să 

ația sn 
iclitată. 
a rămas 
in ța, a- 
pe prof. 
-1 este și 
ste, așa- 
materie. 

'izionarc-

R.D. GERMANA (olimpici)I
I
I
I
I
I

I

ROMÂNIA (tineret), LA KARL MARX STADT
în 

Timl- 
a fost 
jucă- 
cîte... 

cel 
3 

februarie, cu Farul (s-au jucat 
cinci seturi), Monica Moise a 
intrat în sextetul de bază, ju- 
cînd trei seturi întregi și două 
parțial.

La meciul din 16 martie, 
prof. Ciuhureanu a introdus-o 
în teren doar pentru a-i de
monstra antrenorului federal 
Vasile Pavel că Monica Moise 
„nu merge", dar jucătoarea a 
corespuns. Cu alte cuvinte, 
deși rar introdusa în teren, ea 
își menține calitățile. Dc ce, 

oare, nu i se dă po
sibilitatea să joace, 
să se rodeze, 
se pregătească 

club pentru a progresa 
a 

și în 
Monica

cite o jumătate de set. 
alte două (cel cu „U‘ ’
șoara și C.S.U. Galați) 
folosită tot numai ca 
toare de schimb, dar în 
două seturi și doar în 

dinde-al șaptelea meci.

r tinere, 
tarea lor 
nu are o 
aceea a 

ii, an
să pro- 

pentru 
ipele cu

să 
la 

mai 
fi 

re-

îptăm și 
hureanu, 
privește 

re — în 
■ebuit să 

’.■comitent 
școlare, 

club.
e petrec
; de ar-
ciuri din
lău am

dintre
OU ,U“

oise n-a
tn alte
ipid și
>area a
m doar

rapid și pentru 
mai valoroasă 
prezentativa țării ?
Moise este... plimbată la toate 
meciurile echipei Doar sa se 
obișnuiască cu deplasările ? 
Prof. Ion Ciuhureanu, pînă a- 
cum cîțiva ani jucător, a 
fost și antrenor de lot la ju
niori și ar trebui să cu
noască faptul că pregătirea 
pentru reprezentativă trebuie 
să se facă la cluburi, unde se 
acumulează „bagajul tehnic", 
la lot punîndu-se problema o- 
mogenizării, pr egătir ii u nor 
scheme tactice ș.a. Să fi uitat 
oare antrenoruil ce probleme 
a avut la Lotul de juniori, 
cînd a primit jucători fără 
acest „bagaj tehnic" ? Să fi 
uitat obligația ce revine clu
burilor față de „tinerele spe
ranțe", mai ales cînd acestea 
fac parte din lotul national ?

Sever NORAN

I

I
I
I
I
I

Șutul la poartă, un capitol important, ieri, in antrenamentul 
oaspeților. Foto : V. BAGE AC

Astăzi la ora 16 (17, ora
României), pe stadionul ..Kurt 
Fischer" din Karl Marx-Stadt, 
Selecționata de tineret a țării 
noastre întilnește reprezenta
tiva olimpică a R. D. Germane. 
Ajunși luni, la ora prînzului, 
în orașul care va găzdui me
ciul, jucătorii noștri au efec
tuat după-amiază un antrena
ment de acomodare cu terenul 
de joc. O a doua ședință de 
pregătire a avut loc în cursul 
zilei de ieri, programul 
completat cu o vizită la 
măria orașului.

Lotul gazdelor se află 
asemenea, de luni, la

Brauer, .Uhlig, M. Muller — 
Schnuphase, Trautman, Ter- 
letzki — Bahringcr, Kuhn, Netz. 
ROMÂNIA (tinerqi) : Boldici — 
Lică, Mărginean, C. Solomon, 
Mincu — Badea. Bozeșan, Klein 
— Suciu. T^rhes. C;ohânu.

(Urmare din pag. 1)

fiind 
pri-

V DE HANDBAL
I

)MIȚATOR„
I

ă este, 
larii, în 
păcate, 

zentante 
ireștean. 
amatorii 
n Capi- 
i în se- 
meciuri 

vorbind, 
Progre- 
ară, ia*r 
ea prea 

i prima 
ionat al 
a nu ar 
irc o e- 
r, poate

provincie 
chiar 

Capitală în-

•câ : s-a 
jeste o- 
nai ales 
au spus 
care au

condus meciuri în 
ceea ce am văzut 
jocul consumat In 
dreptățește atenționarea, deo
camdată prin această formă, a 
antrenorilor și jucătoarelor. Du
ritatea nu poate genera calitate 1 
Și de calitate are nevoie hand
balul nostru feminin, aflat pe 
drumul afirmării internaționale.

Și 
în

I
I
I

Călin ANTONESCU

CLASAMENT

1. ȘTIINȚA BC.
2. Univ, Timiș.
3. Constr. B. Mare
4. Rulm. Brașov
5. Mureșul Tg. M.
6. „U* Cluj-Nap.
7. Hidrotehnica
8. Confecția
9. TEROM lași

10. Progresul

10
10
io
10
10
10
10
10
10
10

8
6
5
5
5
4
3
2
3
1

0 
0
2
1
1
2
2
4
1
3

2
4
3
4
4
4
5
4
6
6

161-113 
135-120
125- 126
138- 135 
148-147
126- 140
127- 133 
117-119
139- 158
85-110

16
12
12
11
11
10

8
8
7
5

IE PRACTICA4
mato veni, 
sportului, 
traseului 
Balcanic, 
} de ti
de atleți 
;olar din

b al
so 

cu ochii lor ce in
și

de
ex- 
să

I
I
I
I
I
I

ile
în 

ca 
acestei

interna-

desfășurarea competiției 
canice, să vadă — cum 
spune 
seamnă un mare concurs 
cîte eforturi trebuie să deplină 
i»i atlet (așa cum vor și ei 
să devină), pentru a face 

dificulăților 
traseu greu, 
nefavorabile, 

ca, în fi
să se cla- 

Copiii au 
cuceriți

față
unui 
vremii 
pentru 
tial, 
mai bine, 

de-a-ntregul

?est fapt 
, iată și

Viorica 
cu copiii 
ețe din

seze cît 
fost pe 
de tot ce-au văzut la Craiovâ, 
au fost impresionați de succe
sele alergătorilor noștri și
sînt convinsă că această
„lecție practică" le va folosi 
mai mult decît nu știu cîte 
prelegeri le-aș fj ținut eu pe 
această temă"... (R. Vil.).

I
I
I
I
I
I
I

ime- 
?NU 
NSA 
GA :
isme

ITA- 
<tra- 
al de

de 
sim- 
L980.
'AȚI

și
VA
Bl-

erca

te pe gazonul stadionului „23 
August".

Fotbaliștii noștri au efectuat, 
ieri dimineață, pe stadionul 
Metalul, un antrenament susți
nut. Au participat toți compo- 
nenții lotului, adică : Iordachc, 
Cristian. Tilihoi, Sameș, Ștefâ- 
nescu, Munleanu II, A. Nicolac, 
Stănescu, Țicleanu, Boloni, Do
brin, Augustin, D. Nicolae, M. 
Răducanu, M. 
Mulțescu, FI. 
Mulțcscu — 
cut, iar Sameș bun de joc, 
cum nc confirma medicul lo
tului, dr. D. Tomescu. A a- 
părut însă, ieri după-amiază, o 
indisponibilitate : D. Nicolae 
resimte dureri la piciorul sting; 
el a participat la antrenamen
tul dc ieri, dar a avut dificul
tăți în alergare și în lovirea 
balonului. Așa că el nu

Sandu, Bălăci, 
Grigore. Deci 

complet relă- 
iar Sameș

va 
apare în partida de astăzi. In 
această eventualitate, pe aripa 
stingă va fi utilizat Bălăci. 
M. Sandu preia tricoul cu nr. 9, 
iar Dobrin trece în linia de 
mijloc, într-un post evident 
convenabil calităților sale. în 
rest, va intra în teren echipa

dc la Bel
ea Dobrin 
lui Augus- 
formula de 
după ne-

care a început jocul 
grad (cu corectivul 
deține acum postul 
tin). Să sperăm că 
echipă stabilită și 
așteptata indisponibilitate a Iui 
I). Nicolae va da satisfacție, că 
va ști să lupte cu energie și 
convingere, că — mai cu sea
mă — va ști să-și pună în 
valoare calitățile (individuale și 
de ansamblu) spre a se com
porta Ia înălțime în fața pu
ternicului său adversar, pentru 
a juca frumos și a învinge !

Lotul R. D. Germane a efec
tuat un antrenament ieri după- 
amiază pe Stadionul Republicii, 
după care antrenorul G. Busch- 
ner a anunțat „ll“-le de înce
pere. Dorner caracteriza astfel 
jocul cu echipa României : „E- 
chipa română joacă foarte bine 
pe terenul ei. Are o tehnică 
bună. Ne așteaptă, deci, un joc 
dificil, iar eu voi putea face 
și o comparație cu jocul for
mației spaniole cu care am ju
cat tot în

Meciul va 
tregime de 
iar repriza 
cu începere de la 
programul I.

deplasare".
fi transmis în în- 
către 

a Il-a
televiziune, 

și la radio,
ora 18, pe

MECIUL Nr. 313
Cu aproape 28 de ani în ur

mă, într-o însorita zi de toamnă 
bucureșteană, în fața a 40 000 de 
spectatori se disputa primul meci 
dintre reprezentativele României 
și R.D. Germane. Dacă pentru 
„tricolori" era partida nr. K22. în 
schimb, pentru oaspeți, meciul de 
pe stadionul „23 August" însemna 
debutul în arena internațională, 
un debut de bun augur pentru 
că, odată cu scurgerea anilor, re
prezentativa R.D. Germane avea 
să s>e impună printre cele 
puternice '* “
cerească, 
Montreal, 
aiur.

Dar să 
din 1952, 
3—1. La ______
nez Fronczyk, România 
zentat următorul „11" :
— Zavoda II, Apolzan,
— Călinoiu, Serfozd 

Ozon, Vaczi,

. _ mai 
din Europa șl să cu- 
cu 4 ani In urmă, Ia 

medalia olimpică de

ne Întoarcem la meciul 
cîștigat de România cu 
fluierul arbitrului polo- ... a pre-

Voinescu 
Farmati 

Paras chi- 
va, Ozon, Vaczi, Petschovschi, 
Pilote. Tn mln. 66, Roman l-a 
înlocuit pe Ozon, iar în mln. 85, 
I. Covaci a luat locul lui Apol- 
zan. Partida a constituit o fru
moasă reușită pentru Vaczi care 
a marcat toate cele trei Roluri ale 
noastre, toate din 
Filete.

De 
s-au 
încă 
tide

pasele lui

atunci, cele două formații 
mai aflat față in fațâ de 
13 ori. Dintre cele 14 par- 
dispu tarte pînă acum, 8 au

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 
MARTIE 1980

Categoria 1 : "(12 rezultate) 
variante 100% 
variante 25% a

24.763
6.191

lci și 
lei ;

din R. D.revenit fotbaliștilor __  _ __
Germană, numai 4 celor români, 
2 partide inchetodiu-se la egali
tate. Ultimul meci cîștigat de 
sportivii noștri a fost cel dis
putat la m mai 1973, la Bucu
rești : 1—0 prin golul marcat de 
Dumitrache (min. 54). In cele trei 
întilnlri care au urinat oaspeții 
au învins de două ori și au în
cheiat la egalitate (1—1) meciul 
jucat în 1977 la București.

Față dc meciul de anul trecut, 
oaspeții prezintă puține schim
bări : doar în linia de fundași, 
pentru că portarul, mijlocașii șl 
atacanții folosiți atunci se află 
acum la București. In schimo, 
din echipa noastră vor fi pre- 
zenți azi doar Tilihoi, Sameș și 
Bhloni.

30

3
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LA LOZ ÎN PLIC
W7ETIO6TWC
Ci&HGUmlH

Categoria 2 :
126,00 variante a

Categoria 3 :
1059.00 variante

rezultate)(11
2.064 lei ;
(10

a ou8
rczultate) 
lei.

24.763 lei de laCîștigurile de 
categoria 1 au fost obținute de: 
PETRE BURCA din Craiova, 
GHEORGHE TEOADER din Tr. 
Măgurele și TEODOR TROPO- 
TEI din București.

AȚI JUCAT NUMERELE 
PREFERATE ?

Numai astăzi și milne se mai 
pot procura bilete cu numerele 
preferate pentru tragerea obiș
nuită loto de vineri 4 aprilie

AUTOTURISME^
fixxniA , lOZlNH/d

1980. A utot uris mei e 
și marile cîștiguri in 
care răsplătesc cu 
perseverența participant iilor 
acest sistem de joc, ■ 
zente, desigur, printre 
ce se vor atribui la tragerea de 
vineri. Agențiile Loto-Pronosport 
vă așteaptă pentru a vă încerca 
și dv. șansele. Mai multe bilete 
jucate — mai multe posibilități 
de frumoase satisfacții .’

★
Tragerea Pronoexpres de 

tăzi, 2 aprilie 1980, se televizează 
în direct în jurul orei 17.45, în 
pauza meciului de fotbal Româ
nia — R.D, Germană.

..Dacia 1300“ 
numerar, 

regularitate 
la 

vor fi pre- 
premiile

as-

de
Karl 

Marx-Stadt. El este format din- 
tr-un grup masiv dc 20 de ju
cători, printre care figurează 
internaționali cunoscuți ca fra
ții Muller, Iakubovski, Noack, 
Trieloff, Rudawaleit. Schnup- 
hase etc.

La fluierul arbitrului ceho
slovac D. Fausek, se vor ali
nia formațiile : R.D.G. (olim
pici) : Rudawaleit — Trieloff,

a®;IKS

BOLD1CI

la Hunedoara, in preliminariile il.t f. 1.

ECHIPELE DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI
Șl TURCIEI SUSȚIN PARTIDA RETUR I
HUNEDOARA, 1 (prin telefon). 

Marea cetate a siderurgiei româ
nești se află în aceste zile dc 
veritabilă primăvară în fața unui 
eveniment inedit, găzduirea unui 
important meci oficial : return1 
dublei întîlniri dintre echipele de 
juniori ale României și Turciei,

C. ILIE
din cadrul preliminariilor turneu
lui U.E.F.A. Interesul pentru a- 
ceastă partidă este aici enorm, 
iar toi; ceea ce organele locale 
au întreprins pentru a exista un 
cadru cît mai propice desfășură
rii meciului este intru totul lău
dabil, aprecierile neputînd răs
plăti decît în parte eforturile fă
cute. Singura răsplată însă pe

In prima manșă a „Cupei balcanice" (interclubnri)

SPORTIJ1 SIUDENIESC-SI.K. RIJEKA (IUGOSLAVIA)

care și-o doresc gazdele este a- 
ceea de a fi martori la califica
rea echipei României în turneul ( 
final. După cum se știe, juniorii | 
noștri au făcut, un pas important 
spre realizarea obiectivului pro
pus : au obținut victoria, cu 1—0, 
la Izmit, în partida tur. „Este 
drept că avem prima șansă, dar 
dorim ca așa cum ne-am creat-o, 
tot așa sa o confirmăm pe deplin 
în această partidă retur", ne-a 
declarat Ion Nunweiller, caro îm
preună cu Gh. t’osma s-au ară
tat satisfăcuțj de felul cum au 
decurs ultimele pregătiri, dar, mai 
ales, de starea de spirit din ca
drul lotului. „Eu voi avea ceva 
în plus de realizat, ca să mă ex
prim așa. Mai întîi să reeditez 
jocul din partida tur, cînd ana 
înscris unicul gol al intilnirii, iar 
apoi să nu-mi dezamăgesc tocmai 
acasă propriii suporteri", nc-a 
spus Gabor, cu siguranță favori
tul tribunelor, el fiind component 
al echipei locale Corvinul.

După antrenamentul de marți 
după-amiază, cei doi antrenori 
s-au stabilit asupra următorului 
„11“ care va începe partida : 
Alexa — Viscreânu, Tătăran, Ma
rinescu, Matei — Niță, Fîșic, Ilie
— D. Zamfir, Bolba, Gabor.

Asistînd la antrenamentul echi
pei Turciei, .am avut prilejul să 
ne convingem și de intențiile ju
niorilor conduși de K. Kuran și 
Y. Kazim, mărturisite, dealtfel, și 
de antrenorul principal : „Nu am 
renunțat la calificare ’ sperăm, 
în același timp, să contribuim la 
realizarea unui joc frumos, care 
să satisfacă". lată și echipa pe 
care o vor alinia oaspeții : Alper
— Kasim, Mujdat, iusuf, Ismail
— Cenan. ~ ’ 
Mustafa, .

Partida 
ora 15,15 
transmis i ...
I, înccpînd din jurul
— va fi arbitrată de 
Franz Latzin, ajutat la linie de 
Fr. Coloși și G. Drago mir.

Mujdat. 
i, Erkan, 
Alpaslan,
— care 
(finalul 

la radio,

Iusuf,
Hussein I
Hussein 11.
va începe 
partidei va 

programul 
orei 16,20) 
austriacul

pe

I

la 
fi

Adrian VASILESCU

Astăzi se dispută prima manșă 
a finalei Cupei balcanice între 
Sportul studen/țesc și N.K. Rijeka. 
Aflată la cea de a 17-a ediție, 
această însemnată competiție — 
înființată în anul 1961 — a prile
juit participarea echipelor româ
nești în șapte finale : 1963. Stea
gul roșu Brașov 
trofeului ; 1965 și 1966 —
succes al formației Rapid, 
ma oară în compania unei 
reprezentante a fotbalului 
tru (Farul); 1973 
Mureș (a 
fia) ; 1977 
(trofeul a 
Zagreb) ; 
finală de 
din nou, Sportul studențesc. Așa
dar, ,,ll“-le studenților bucureș- 
teni se găsește pentru a doua 
cară în postura de finalistă și de 

' candidată la cucerirea Cupei bal
canice intercluburl. în urmă cu 
trei ani, ea a ratat de puțin cîș- 
tigarea trofeului pus în joc, în
tr-o dublă confruntare cu Dinamo 
Zagreb (1—3 și 3—2, după ce la 
pauză scorul era 2—0 în favoarea 
echipei noastre). în actuala edi
ție, făcînd parte din grupa 
întîi a competiției, alături de 
Slavia Sofia și Besiktas Istanbul, 
Sportul studențesc a ocupat, pri
mul loc obținînd dreptul de a 
juca în finală. Din păcate, mo
mentul acesta al primei întîlniri 
cu N.K. Rijeka nu găsește echipa 
bucureșteană în cele mai bune 
condiții de a aborda 
cu valoroasa formație iugoslavă. 
Pentru că M. Mihai este indispo
nibil, iar Munteanu
Sandu nu vor putea juca nici ei, 
urmînd a evolua în lil-le repre-

câștigătoarea 
dublu 

ultl- 
alte 

nos- 
Tg. 
So-

A.S.A. 
cîștigat ixîkomo-tiv 
— Sportul studențesc 
revenit echipei Dinamo 

1078 — Jiul (învinsă în 
N.K. Rijeka) și acum,

întrecerea

II și M.

zentativ, împotriva selecționatei 
R.D. Germane.

Să sperăm că în pofida acestor 
absențe, echipa studenților bucu- 
reșteni va ști — și va reuși — 
să-și apere șansele în dificila 
confruntare de azi. Formația pro
babilă : Moraru — Tănăsescu, Ca
zan, Grigore, Stroe — Șerbănică, 
O. lonescu, Cățoi — Muntean u I, 
lorgulescu, Chihaia.

N.K. Rijeka este o demnă re
prezentantă a fotbalului iugoslav. 
Deținătoare a Cupei balcanice și 
cîștigă toare în ultimii doi ani a 
Cupei Iugoslaviei, ea a avut o 
remarcabilă comportare în ac
tuala ediție a Cupei cupelor, a- 
jungînd pînă în pragul semifina
lelor competiției unde a 
stopată de Juventus Torino, 
prezent, adversara de azi a Spor
tului studențesc» antrenată de I. 
Blajevâci, 
samentul 
după 21 
de bază: 
lenkovici, 
jaci, Ierolimov, 
dovici, Tomici, Lukici — funda
șul Hristici și mijlocașul ofensiv 
Desnița sînt internaționali A.

Meciul Sportul studențesc 
N.K. Rijeka va fi condus de 
bitrul bulgar Iordan Zehehov, 
jutat de tușierii bucureșteni 
Dinulcscu și GIi. Retezau, 
cauza timpului incert, locul 
desfășurare urmează a fi stabilit 
în cursul acestei dimineți. în caz 
că vremea va fi favorabilă, jocul 
va fi programat pe stadionul „23 
August" La ora 15 ; Sri caz con
trar, pe Stadionul Republicii, la 
ora 14,30.

ocupă locul 10 în cla- 
primei divizii iugoslave, 
de etape. Din formația 
Ravnici — Makin, Mi- 
Sugar, Hristici — Mi- 

Desnița — Ra-

ar- 
, a-

C. 
Din 

de

Mihai IONESCU

ȘTIRI ȘTIRI.
PETROLUL PLOIEȘTI — LAN- 

DSKRONA BOYS 2—1 (1—1). Un
atractiv meci amical disputat ieri, 
la Ploiești, în fața a peste 7.000 
de spectatori. Echipa suedeză a 
deschis scorul prin Aronson, in 
min. 7. Gazdele au egalat prin 
Toporan, în min. 29, cind a tran
sformat penalty-ul acordat de ar
bitrul M. Moraru. Golul victo
riei ploieștone a fost semnat de 
Crîngașu în min. 87. (I. Tănă-
sescu — coresp.).

• 1N
G.I.G.C. 
pionatul 
întîlnit formația suedeză
Rirndwik de care a dispus cu
4—1 (1—0). Au marcat: Cîmpeanu, 
Cristea, Boliac și Bi volan, res
pectiv Neuben.

MECI AMICAL, echipa 
(care activează în cam- 
muinicipiului București) a 

I.F.K.

• MlINE, RAPID BUCUREȘTI 
— F.C. BAIA MARE. O atractivă 
partidă amicală va avea loc mli
ne, pe Stadionul Republicii din 
Capitală. Este vorba de întîlnîrea 
Rapid — F.C. Baia Mare, progra
mată de la ora 16,30.

• ORA DE ÎNCEPERE A ME
CIURILOR DE DIVIZIA „A". In- 
cepînd de duminică 6 aprilie, cind 
sînt programate meciurile din ca
drul etapei a 26-a a Diviziei A,' 
ora de începere a partidejor este 
17,30. IntRmirile de JOivizia B 
vor începe la ora 11.



DE ASTĂZI, ULTIMUL TUR IN DIVIZIA A LA HOCHEIiul. nu i nui, --------------- _ _
Astăzi începe ultimul tur al 

campionatului celor mai bune 
șase echipe de hochei din țara 
noastră — Divizia A, prima se-, 

i rie valorică, întrecerea urmînd 
a se încheia la 23 aprilie, cînd 

tvom cunoaște noua campioană 
' a României. Partidele etapei cu 
’numărul 26 (a 27-a se dispută 
iniine, programul fiind identic) 

■vor opune pe primele trei cla- 
; sate „outsiderelor" : Steaua — 
(Dunărea Galați (în Capitală,

la patinoarul „23 August" de la 
ora 17), Metalul Sf. Gheorghe — 
Dinamo la M. Ciuc și Metalul 
Rădăuți — Sport Club M. Ciuc 
la Suceava.

înaintea acestor jocuri, cla
samentul se prezintă astfel:
1. STEAUA 25 21 1 3 247* 59 43
2. Dinamo 25 20 1 4 221* 67 41
3. S.C.M. Ciuc 25 17 2 6 227- 81 36
4. Metalul Sf. Gh. 25 10 0 15 225*194 20
5. Dunărea Gl. 25 4 0 21 87-166 8
6. Met. Râdâuți 25 1 0 24 50-390 2

APRILIE -LUNA TINERET» IN HOCHEI!
Aprilie este pentru hochei o 

lună a tinereții ! într-adevăr 
TOATE finalele competițiilor 
rezervate celor mai tineri ho
cheiști au loc în această pe
rioadă de timp ; pe patinoare
le din București, mai întîi, și 
apoi pe cele din Miercurea 
Ciuc și Galați, cele mai bune 
formații de juniori I și II. ca 
și din categoria „speranțe", își 
vor disputa întîietatea.

„Serialul" începe la Bucu
rești, unde au loc disputele fi
nale 
can, 
care 
din 
deci 
ce stirnește interes pentru a- 
ceastă întrecere — ale cărei 
prime jocuri vor avea Ioc luni 
7 aprilie, pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală — este fap
tul că la turneul final ia parte 
un număr record de formații: 
9. Unele dintre acestea repre
zintă o premieră, cum este ca
zul echipei din Ploiești, oraș 
care Intră astfel în circuitul 
competițional intern. Dar iată 
participantele : Petrolul Plo
iești, C.S.Ș. Triumf București, 
Steaua, C.S.Ș. Tg. Secuiesc, 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc, 
C.S.Ș. Gheorgheni, C.S.M. Su
ceava, Dunărea Galați și C.S.Ș. 
nr. 2 Galați.

ale campionatului republi- 
categoria „speranțe", la 

iau parte echipele formate 
jucători născuțl în 1966, 
de maximum 14 ani. Ceea

La Miercurea Ciuc, începînd 
din 10 aprilie, are loc turneul 
final al campionatului republi
can de juniori II, la care iau 
parte echipele : Casa Pionie
rilor Săcele, C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Tg. Secu
iesc, C.S.Ș. nr. 2 București, 
A.S.E. Sp. studențesc, C.S.Ș, 
Liceul Miercurea Ciuc, C.S.Ș. 
Gheorgheni, C.S.Ș. Rădăuți șl 
Dunărea Galați. în sfîrșit, poa
te cea mai importantă compe
tiție a tinerilor jucători de ho
chei, cea în care vom putea 
vedea evoluînd speranțele... de 
„miine" — în cel mai strict 
sens al cuvîntului — este tur
neul final al campionatului re
publican de juniori I, la care 
iau parte echipele clasate pe 
primele două locuri în seriile 
preliminare: Steaua și C.S.Ș. nr. 
2 Galați (seria I), C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc și S.C. Miercu
rea Ciuc (seria a II-a) între
cerea începe în ziua de 12 apri
lie, pe patinoarul artificial din 
Galați.

în încheiere, un amănunt nu 
lipsit de semnificație : la sfîr- 
șitul lunii și în primele zile 
ale lui mai au loc — în cadrul 
marii competiții naționale „Da- 
clada" — semifinalele și finala 
(la București) a „Cupei spe
ranțelor olimpice", deschisă se
lecționatelor de județe compuse 
din tineri hocheiști (14 ani !).

Astăzi începe C.E. de rugby pentru juniori

ROMANIA ITALIA,
BOXERI ROMANI

LA BANGKOK

CEL MAI INTERESANT MECI AL ZILEI
Astăzi, în capitala Tunisiei, 

au loc primele partide din ca
drul celei de-a 12-a ediții a 
competiției continentale orga
nizate de F.I.R.A. pentru rug- 
byștli juniori. Regulamentul 
competiției prevede că învin
gătoarele de azi din prima 
grupă valorică (existînd și o 
a doua, cu un sistem de desfă
șurare diferit) vor disputa vi
neri semifinalele, iar duminică 
finala „mare" și pe cea „mică", 
în timp ce învinsele din jocurile 
inaugurale vor concura pentru 
locurile 5—8.

Dintre meciurile primei zile 
singurul care se anunță foarte 
echilibrat este cel care opune 
selecționatele României și Ita
lici, în rest partidele avînd 
mari favorite : Franța — în 
fața Marocului, U.R.S.S. — în 
fața Portugaliei și Spania — 
în compania echipei R.F.G. Di
ficila misiune a tinerilor noștri 
reprezentanți a fost... stabilită 
prin tragere la sorți, renunțîn- 
du-se la criteriul clasamentului 
ediției precedente.

Să sperăm că Moraru, Bc- 
zușcu, Pongracz, Bălan, Leoca 
și ceilalți juniori tricolori se 
vor mobiliza și vor juca laade-

vârâtele lor posibilități, pentru 
a obține astăzi un rezultat ca
re să le permită să dispute 
locurile fruntașe ale întrecerii 1 
In caz de victorie echipa noas
tră va întîlni învingătoarea din 
partida U.R.S.S. — Portugalia.

BANGKOK, 1 (Agerpres), — 
Turneul internațional de box 
de la Bangkok se află în plină 
desfășurare. La categoria muscă, 
boxerul român Constantin Ți- 
toi a obținut victoria prin a- 
bandon în prima repriză în fața 
australianului Geoffrey Nelson. 
Un alt boxer român, Carol 
Hajnal (categ. ușoară), a cîști- 
gat la puncte întîlnirea cu She- 
neawy Mustafa (Republica A- 
rabă Egipt).

La 9 mai
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A „CURSEI PĂCII"
Tradiționala competiție ci- 

clistă „Cursa Păcii" (ediția a 
33-a) se va desfășura anul a- 
cesta pe traseul Varșovia — 
Berlin — Praga, între 9 și 24 
mai, în 14 etape și un „pro
log", însumînd 2 092 kilometri. 
Iată programul etapelor: 9 mai: 
etapa prolog la Varșovia ; 10 
mai : prima etapă : Wroclaw — 
Oborniki Slaskie, Olesnica — 
Wroclaw (156 km) ; 11 mal: 
etapa a II-a : Wroclaw — Po-

AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE TURNEULUI
FINAL U.E.F.A

Au fost alcătuite grupele tur
neului final U.E.F.A. rezervat 
juniorilor, care se va desfă
șura între 16 și 25 mai în R. D. 
Germană.

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI
(Urmare din pag. I)

ultimul schimb, pe primul loc 
se afla Iugoslavia, urmată la 
38 de secunde de reprezentan
tul României, Ion Moise, și la 
peste un minut șl jumătate, de 
sportivul bulgar Milac Ivancev 
(locul 2 la 15 km). Schiorul 
bulgar s-a apropiat văzînd cu 
ochii de adversarii săi șl, cu 
ajutorul unei tehnici ieșite din 
comun, i-a depășit pe rînd și 
a cucerit locul 1.

REZULTATE TEHNICE: șta
feta 3X3 km, junioare: 1. 
România 34,47 — campioană
balcanică ; 2. Iugoslavia 36,51 ; 
3. Bulgaria 37,18 ; 3X5 km,
juniori: 1. Iugoslavia 53,44 — 
campioană balcanică ; 2. Bul
garia 53,56 ; 3. România (G. 
Kiss — 17,55, H. Oros — 18,13, 
I. Lungociu — 18,19) 54,27 ’,
3X10 km, seniori: 1. Bulgaria

!

LA 12 AM, BRUNO ORESAR- 
UN TALENT AL TENISULUI 

IUGOSLAV
Una dintre marile speranțe 

ale tenisului iugoslav este co
pilul Bruno Oresar din Za
greb. în vîrstă de 12 ani, mi
cul Bruno sl-a Început activi
tatea competițională acum 3 
ani, dar — după cum declară 
părinții săi — pe cind avea 
2—3 ani se iuca cu o „mlnl“- 
rachetă pe care o lovea cu o 
minge de celuloid....

Recent, Oresar a întreprins 
un turneu to S.U.A., cîștl- 
gînd, la Miami Beach, turneul 
„Orange Bowl* cezervat ca
tegoriei sale de vîrstă. Fiind 
întrebat cite victorii a obți
nut, tînărul Oresar a Inversat 
răspunsul : „Am fost învins 
doar de cinci ori ptaă acum. 
Și dacă vreți, totuși, să ștlti 
cite partide am cîștigat, vă 
pot da o cifră aproximativă : 
peste 100".

După ce 
ta turneul 
Marlbor. el 
neu peste 
Washington — spune Oresar — 
am jucat ta finală cu româ
nul Mihnea Năstase, ce care 
l-am învins greu și pot afir
ma că el se anunță a ti un 
mare talent, ca și unchiul său, 
Iile".

Bruno Oresar a urmat șl 
cursurile renumitului antrenor 
Harry Hopman. Timp de o 
săptămînă. el s-a antrenat de 
două ori pe zl, sub privirile 
celebrului specialist american. 
Dealtfel. Hopman a declarat 
că tînărul tenlsman iugoslav 
are toate șansele să devină 
un mare campion, cu condiția 
să muncească necontenit si 
să se „rodeze" In cit mal 
multe concursuri.

lh 54,22 — campioană balca
nică ; 2. România lh 54,41 ; 3- 
Iugoslavia lh 55,19.

Dacă luni schiorii alpini nu 
au fost prea răsfățațl de vre
me, marți, în ziua primei 
manșe a slalomului uriaș, un 
soare primăvăratic își trimitea 
razele peste Postăvar. Zăpada 
înghețată de pe pîrtia Lupu
lui și vremea splendidă au con
stituit tot atîtea premise pen
tru desfășurarea în condiții ex
celente a întrecerii. Cursa bă
ieților se anunța extrem de inte
resantă, fie numai și din fap
tul că pe lista de start figu
rau nume cunoscute ale schiu
lui mondial : P. Popangheîov, 
B. Krzaj și B. Strei. Prezența 
lor este sinonimă cu un certi
ficat de garanție valorică în 
orice concurs. Și, trebuie să 
spunem că așa a și fost. Tra
seul, cu o lungime de 1200 de 
metri și 50 de porți, a pus 
concurenților destule probleme, 
mai ales că viteza de alunecare 
a fost foarte ridicată. Krzaj, 
considerat favoritul nr. 1 al 
cursei, a făcut o coborîre bună, 
cu virtuți tehnice evidente, care 
au demonstrat clasa ridicată a 
acestui oaspete al Poienii, si
tuat pe locul 4 la recentele 
J.O. de la Lake Placid, la 
cîteva miimi de secundă de 
medalia de bronz. Bulgarul Po- 
panghelov s-a strecurat cu a- 
bilitatea-i cunoscută printre fa
nioane și disputa sa cu Krzaj 
se anunța extrem de lntere-

sântă. Dar în porțiunea dificilă 
de la „S“-ul mic, o inexacti
tate l-a făcut să iasă din tra
seu, fiind astfel nevoit să a- 
bandoneze. Surpriza cea mai 
mare a venit din partea lui 
Boris Strei care, coborînd ver
tiginos, fără greșeală, a înre
gistrat cel mai bun timp al 
manșei, devansîndu-1 pe cole
gul său Krzaj, cu 3 sutimi. 
Pe locul 3, bulgarul Leonid 
Toncev, foarte aproape de 
schiorii de pe primele două 
locuri. Manșa a doua, ce se va 
desfășura miercuri va stabili 
ierarhiile finale. Păcat că 

• schiorii români nu au contat 
în lupta pentru primele locuri. 
Cel mai bun dintre ei a fost 
Karoly Adorjan, situat pe lo
cul 10.

REZULTATE TEHNICE: sla
lom uriaș, manșa I, seniori :
1. B. Strei (Iugoslavia) 1:10,11;
2. B. Krzaj (Iugoslavia) 1:10,45;
3. L. Toncev (Bulgaria) 1:10,63;
4. J. Kuralt (Iugoslavia)
1:11,22; 5. M. Hajdiev (Bulga
ria) 1:11,84; 6. J. Libler (Iu
goslavia) 1:12,25... 10. K. A- 
dorjan 1:14,17 ; 12. D. Dinu
1:15,10, 13. I. Cavași 1:15,19 ; 
14. A. Manta 1:15,32 ; juniori : 
1. I. Kreacic (Iugoslavia) 
1:13,53; 2. B. Kirjakov (Bul
garia) 1:13,62 ; 3. I. Botboj
(Iugoslavia) 1:13,98 ; junioare : 
1. Andrea Leskosak (Iugosla
via) 1:17,72 ; 2. Matka Jarman 
(Iugoslavia) 1:17,91 ; 3. Ana
Zavatlova (Iugoslavia) 1:18,20.

NICI UN CAZ DE 
DOPING!

JUNIORI
GRUPA A : Spania, Italia, 

Norvegia, Ungaria.
GRUPA B : Olanda, Franța, 

R. D. Germană, Bulgaria sau 
Cehoslovacia (în primul meci 
Cehoslovacia a învins cu 2—1, 
returul este programat azi în 
Bulgaria).

GRUPA C : Finlanda, Polo
nia, R. F. Germania, Româ
nia sau Turcia (în primul meci, 
la Izmit, au învins juniorii ro
mâni cu 1—0 ; azi are loc me
ciul retur, la Hunedoara).

GRUPA D : Irlanda de Nord, 
Anglia, Iugoslavia, Portugalia-

Primele clasate în flecare 
grupă se vor califica în semi
finale.

lanica Zdroj (170 km) ; 12 
etapa a IlI-a : Polanica 
— Karpacz (170 km) ; 13 
etapa a IV-a : Karpacz — Je- 
lenia Gora (158 km) ; 15 mai î 
etapa a V-a : Karpacz — Forst 
(R.D.G.) (200 km) ; 16 mai î
etapa a VI : Forst — Berlin 
(203 km) ; 17 mai : etapa a 
Vil-a : Berlin — Halle (193 
km) ; 18 mai : etapa a VIII-a : 
contracronometru individual la 
Halle (40 km) ; 19 mai : etapa 
a IX-a : Halle — Karl Marx 
Stadt (150 km) ; 21 mal : etapa 
a X-a : Karl Marx Stadt —■ 
Usti nad Labem (147 km) ;
22 mai : etapa a Xl-a : Usti 
nad Labem — Sokolov (165 
km) ; 23 mai : etapa a XlI-a : 
Sokolov — Pribram (193 km) ;
23 mai 1 etapa a XIII-a : Pri
bram — contracronometru in
dividual 8 km urcuș în pantă j
24 mai : etapa a XlV-a : Prib
ram — Praga (131 km).

mat s
Zdroj 
mai:

IN FINALA CliPEI ClIPELOB

LA HANDBAL (m)
La Alicante, tn primul meci al 

finalei „Cupei Cupelor" la hand
bal masculin, echipa locală Cal-, 
pisa a întrecut cu 20—16 (10—7) 
formația vest-germană V.f.L. 
Gummersbach. Principalul reali
zator al echipei spaniole a fost 
Albisu, care a înscris 5 goluri.

Partida retur se va disputa, la 
20 aprilie, la Dortmund.

vxu

TELEX • TELEX
ATLETISM • tn concursul de 

la Balon Bouge (-Louisiana), atle
tul brazilian Alberto Guimaraes a 
cîștigat proba de 801 tn, cu 46,76. 
Iar sprinterul american James 
Sanford a tost cronometrat în 
cursa de 100 m plat cu 10,26 • 
La Long Beach (California), 
sportivul american Greg Foster a 
terminat învingător tn două pro
be : 110 mg — 13,38 și 200 m 
plat — 20,78.

FOTBAL • In finala turneului 
preoUmpic (zona asiatică) de 
la Bagdad, Kuweit — Irak 3—1 
(0—2) : Kuweitul s-a calificat 
pentru turneul olimpic de la 
Moscova.

HANDBAL • Selecționata mas
culină a Japoniei va întreprinde 
luna aceasta un turneu de mal 
multe jocuri în R.D. Germană șl 
R.P. Chineză. Echipa Japoneză va 
evolua ta prima decadă a lunii 
aprilie ta R. D. Germană, după 
care va pleca ta R.P. Chineză.

LUPTE • Selecționata de lupte 
greco-romane a R.P. Chineze va 
participa între 5 șl 7 aprilie la 
turneul International de la Ale-

• TELEX • TELEX

a cîștigat locul 1 
internațional de la 
a efectuat un tur- 

Ocean. „La Port

Comitetul de organi
zare al Jocurilor Olim
pice de iarnă de la 
Lake Placid a anunțat 
că ta cele 12 zile da 
Întreceri n-a fost sem
nalat nici un caz de 
dopaj printre partlcl- 
panțil la „Olimpiada 
albă". Comunicatul fi
nal al comisiei medi
cale însărcinate cu tes
tările respective men
ționează că au fost e- 
fectuate 440 de analize, 
ta toate cazurile rezul
tatul fiind negativ.

IN CĂUTAREA 
LUI MALLORY

O expediție de alpi- 
nlștl japonezi a sosit 
la Beijing ta vederea 
pregătirilor pentru es
caladarea vîrfului E- 
verest (8 848 m) pe ver-

sântul nordic. Expedi
ția este condusă da 
profesorul Hlorlchl Wa
tanabe, președintele 
Clubului alpin japonez 
șl cuprinde 31 de mem
bri. Tentativa de esca
ladare va fi efectuată 
pe versantul nordic al 
masivului. Cu 
prilej — a 
conducătorul 
țlel — i 
găsirea 
George 
după 
membru 
chineze 
verestul 
fost văzut 1 
nea de 8100 
cum se știe. ______
unul din pionierii as
censiunilor pe „acope
rișul lumii", a pierit 
ta timpul asaltului fi
nal efectuat împreună 
cu Irvine, ta vara anu
lui 1924, ctad se afla 
la circa 700 m de pisc.

acest 
declarat 
expedl- 
tncerca 

corpului 
Mallory, 
spusele

al 
ce 
In

se va
Iui 

care 
unui 

expediției 
a urcat E- 
1973, ar fl 
la altitudi

ni. După 
Mallory,

„Noutăți” tn patinajul de perechi... 
(,,Sportowiec”-Var}ovia)

mondial de box la ca
tegoria muscă; ciclistul 
belgian Lucien Buysse 
(87 ani), cîștigător al 
„Turului Franței" 1924; 
exrecordmanul italian 
tn alergările de seml- 
tond Mario Lanzl (72 
ani); multipla campioa
nă poloneză de tenis 
Jadwlga Jedrzejowska 
(68 ani).'

NU MAI SINT 
PRINTRE NOI..;

De la începutul aces
tui an, mai mulțl foști 
celebri sportivi au în
cetat din viață. Iată 
cîteva nume, cămase 
tacă proaspete ta a-' 
mtatlrea tuturor: fran
cezul Emile Pladner 
(74 ani), fost campion

xandria, organizat de federația 
egipteană de specialitate.

POLO • Contlnutadu-șd turneul 
ta R.P. Chineză, echipa Partizan 
Belgrad a tatîlnlt la Beijing o 
selecționată locală. Oaspeții au în
vins cu 14—6 (3—3, 7—1, 1—L' 
3—1). Ptaă ta prezent. Partizan a 
susținut trei meciuri dintre caro 
a cîștigat două, tn prima parti
dă, echipa R.P. Chineze a între
cut formația Iugoslavă cu 11—9.

ȘAH • Turneul de la Brati
slava s-a Încheiat cu victoria ma
estrului sovietic Sturua (9 p dta 
U posibile). Pe locurile urmă
toare, Knaak (R.D. Germană) — 
«*/i p, Smejkal (Cehoslovacia) — 
7</o P, Klaricl (Iugoslavia) șl 
Ftacnik (Cehoslovacia) — cite 
S p, Pavlov (România) — 5*/, p,' 
Popovlcl (iugoslavia) — 4‘/2 p etc. 
In ultima rundă, Mircea Pavlov 
a remizat cu polonezul Sztacel • 
înaintea ultimei runde, la Sara
jevo conduce marele maestru 
cehoslovac Vlastimil Hori, cu 16 
p. urmat de Kurajița (Iugoslavia)
— 9 p și Nlkolici (Iugoslavia) —
8*/i p. în penultima rundă. Hort— 
Lengyel Kurajița — Nlko-
Hcl %-*/«.

TENIS • tn primele partide ale 
turneului de la Monte Carlo, la 
simplu bărbați s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : Jimmy
Connors — Hie Năstase 0—4, 6—3; 
Smld — Gomez 7—6, 6—2 : Proisy
— Higueras 6—1, 7—5 ; Barazzuttl
— Bertolucci 6—1, 6—7, 6—4 ;
Gehring — Dent 7—6, 7—5 •
ta ultimele finale ale turneului 
de ta Nisa, simplu temei : Gali 
Lovera (Franța) — Elly Vessles 
(Olanda) 3—6. 6—4, 0—2 ; dublu
bărbați : Delaney (S.U.A.),1
Warwick (Australia) — Bimer. 
Hrebec (Cehoslovacia) 5—4, 6—0.

UNUL DIN RECORDURILE
LUI E. HEIDEN

FOST ÎNTRECUT
prilejul inul concurs de pa-' 
viteză desfășurat la Alma 

sportivul sovietic Dmitri

A
Cu 

clnaj 
Aia. ______ _______ .
Ogloblin a stabilit un nou record 
mondial la 16 000 m cu 14:26,71. 
Vechiul record era de 14:28,12 ?i 
fusese realizat de americanul 
Sric Helden la recentele Jocuri 
Olimpice de iarnă de la Lake 
Placid.


