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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, 3 aprilie, în 
cursul dimineții, o vizită de 
lucru în județele Ilfov și Ia
lomița, inspcctînd și examining 
la fața locului cum se desfă
șoară campania agricolă de 
primăvară și, în special, mo
dul in care se acționează pen
tru accelerarea lucrărilor de 
însămînțări la toate culturile-

Secretarul general al parti
dului a fost Însoțit în această 
vizită de tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, și Vaslle 
Mușat, prim-secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R.

Vizita de lucru s-a desfășu
rat sub semnul atenției și pre
ocupării pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal le 
manifestă în aceste zile față 
de bunul mers al lucrărilor a- 
gricole, pentru luarea tuturor 
măsurilor organizatorice, pen
tru mobilizarea tuturor mijloa
celor tehnice din agricultură, 
a tuturor forțelor umane în 
vederea asigurării efectuării 
cit mai rapid și in cele mai 
bune condițiuni a campaniei de 
însămințări. Aceste cerințe și 
orientări au o importanță cu 
atit mai mare cu cit, din cauza 
timpului nefavorabil din luna 
martie, într-o serie de zone 
lucrările agricole sînt mult în- 
tîrziate.

Pe întregul traseu al vizitei 
de aproximativ 400 km, în 
unități agricole din perimetrele 
comunelor Prundu, Chirnogi, 
Vlmcni, Nicolae Bălcescu, In
dependența, Progresul, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat stadiul actual al lu
crărilor, a discutat cu membri 
ai unităților agricole, cu pre
ședinți de cooperative agricole 
de producție, cu ingineri și 
mecanizatori, cu specialiști din 
aceste unități.

De la bordul elicopterului, 
ca și pe teren, se poate con
stata că, in urma indicațiilor 
date organelor locale de partid 
și de stat de către secretarul 
general al partidului, s-a im
primat un caracter mai acce
lerat lucrărilor agricole, o con
centrare mai mare de forțe, o 

prezență mai mare în cîmp a 
cadrelor de conducere, a spe
cialiștilor. Nu peste tot se ac
ționează însă la nivelul dotări
lor și posibilităților, nu peste 
tot lucrările se desfășoară la 
nivelul exigențelor și regulilor 
stabilite.

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat ministrului de resort, 
organelor județene și locale de 
partid să ia toate măsurile ne
cesare pentru mai buna organi
zare a muncii, pentru depășirea 
cît mai grabnică a rămînerilor 
în urmă, pentru desfășurarea în 
ritm accelerat și în bune con
diții a campaniei de însămîn
țări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut, în acest sens, să fie 
folosite din plin, la întreaga 
capacitate, tractoarele și mași
nile agricole, să se constituie 
schimburi permanente de noap
te, să fie mobilizați toți mun
citorii, specialiștii, cadrele de 
conducere din fiecare unitate, 
toți cetățenii comunelor în 
frunte cu primarii, inclusiv e- 
levii școlilor, să fie suspendate 
unele activități pe raza fiecărei 
comune pînă la încheierea cam
paniei de primăvară — campa
nie hotărâtoare pentru asigura
rea unor recolte bogate în acest 
an.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit 
un nou moment important al 
dialogului permanent pe care 
secretarul general al partidului 
îl poartă cu lucrătorii din a- 
gricultură — țărani cooperatori, 
mecanizatori, cadre de condu
cere, specialiști —, menit să 
dea un nou și puternic impuls 
desfășurării în ritm susținut și 
cu rezultate din cele mai bune 
lucrărilor din campania agrico
lă a acestui an. Sentimentele 
de bucurie, de dragoste și pre
țuire cu care oamenii ogoare
lor l-au intimpinat in această 
zi pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, angajamentele ex
primate cu acest prilej repre
zintă o nouă și elocventă do
vadă a hotărîrii și voinței lor 
de a face totul pentru obține
rea - unor producții ridicate, 
pentru ca agricultura Romă 
nici socialiste să-și aducă o 
contribuție tot mai mare la 
sporirea avuției naționale, la 
creșterea bunăstării materiale 
a întregului nostru popor.

Sub egida ,,Daciadei“, ieri, in Capitală

FINALĂ BUCUREȘTEANĂ A „CROSULUI TINERETULUI" -
0 TRADIȚIONALĂ COMPETIȚIE A PRIMĂVERII SPORTIVE

Întrecere viu disputată (categoria 17—19 ani, fete) în cadrul finalei bucureștene a „Crosului 
tineretului11 Foto : Vasile BAGEAC

Ieri, in „Parcul Tineretului", 
sute de sportivi bucureșteni 
s-au aliniat la startul unei mari 
șl tradiționale întreceri de 
masă : „Crosul tineretului".
Competitorii — cei mai buni 
alergători din Capitală, fina- 
liștii ambițioaselor concursuri 
desfășurate pe Sectoare — ur
mau ca în această splendidă zi 
de primăvară să-și dispute in- 
tîietatea, sub egida „Dacia- 
dei", în cadrul etapei pe mu
nicipiu.

Ca în fiecare an, primii care 
s-au aflat pe linia de plecare 
au fost concurenții de la ca
tegoria 15—16 ani. Era vădit 
că elevii aveau emoții : star
ter oficial, arbitri de parcurs, 
antrenori, selecționeri, plus res
pectiva cursă ! De aceea și 
permanenta lor „încălzire", ce 
ascundea nerăbdarea, zbuciumul 
dinaintea importantei întreceri. 
Cînd s-au pornit, însă, toate

acestea au rămas pe linia de 
start, tinerii alergători luînd cu 
ei numai dorința de a învinge. 
S-a alergat corect, toți au e- 
fectuat „sprintul final", dar ne
iertătorul regulament a stabi
lit doar... un cîștigător. La fete 
a învins, după o cursă aplau
dată, eleva Corina Căprărescu, 
din clasa a VIII-a, Școala ge
nerală nr. 135 din cartierul Fe
rentari. Ea a fost pregătită de 
prof. Ovldiu Lupu și vineri, 
2 mai, o vom vedea evoluînd 
în finala pe țară a „Crosului 
tineretului", pe Stadionul Re
publicii. La aceeași categorie, 

Duminică dimineața, la Crai®va

APROAPE 1000 DE CONCURENȚE

în- întrecerea rezervată băieți
lor, primul a parcurs traseul 
de 1 500 m un atlet firav, un 
viitor, poate, Ilie Floroiu. Tînă- 
rul cîștigător este Cristian Io- 
nescu, elev în clasa a X-a la 
Liceul industrial nr. 18 din sec
torul 3.

Campioanele pe sectoare, la 
categoria 17—19 ani, au pornit 
în iureș. Și tot avintat le-a 
Însoțit — cu nelipsita-i bld-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

Cu avîntul și contribuția tineretului școlar LA CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CROS
LA SUCEAVA, 0 SALĂ DE SPORT LA

„Dintotdeauna mi-am dorit o 
sală de sport in care să-mi pot 
fine lecțiile, nestingherit de 
vremea de afară“ — ne spune 
profesorul Gheorghe Halițchi, 
de la Liceul industrial nr. 2 din 
Suceava. O dorință împlinită 
astăzi, cînd. sala s-a inaugu
rat. O inaugurare în care re
găsim împlinirile sportului șco-

Moment de la inaugurarea sălii de sport de la Liceul industrial 
nr. 2 din Suceava

Iar din „Țara de Sus" a Mol
dovei, care dispune acum de 
o sală spațioasă pentru prac
ticarea voleiului, baschetului, 
tenisului de cîmp, handbalului. 
Acestor discipline li se adaugă, 
bineînțeles, gimnastica, luptele, 
judo-ul. boxul, culturismul, te
nisul de masă. Pe unul din ho
luri s-a amenajat și un club 

de șah. Vestiarele, magaziile, 
dușurile completează dotarea 
sălii. Buna funcționalitate a să
lii se îmbină cu frumosul pe
reții sălii sînt decorați cu pic
tură în frescă, reprezentînd 
scene din sport. A fost o idee 
lăudabilă căreia studentul Mar
cel Bunea, de la Institutul de 
arte plastice din București, i-a 

dat viață. Acum sala te întîm- 
pină cu și mai multă căldură, 
sugerînd elanul și pasiunea 
pentru educație fizică și sport. 
Intr-un capăt, între panourile 
de baschet, tabela electronică 
de afișaj „vorbește" despre 
străduințele și inteligența celor 
care și-au dat mina la ridicarea 
acestui edificiu, ea fiind reali-

LICEUL INDUSTRIAL
zată de elevii cercului de elec
tronică al școlii... Dar pe elevii 
liceului i-am văzut fixînd cu 
migală parchetul ; le-am văzut 
pe fete lucrînd cu rindeaua, in
tr-un cuvînt i-am văzut pe toți, 
elevi și profesori, ore de-a rîn- 
dul, contribuind La înălțarea să
lii. „Proiectele noastre nu se 
opresc aici. Vom decora cu 
frescă și basoreliefuri și pereții 
exteriori ai sălii. Iar acolo — 
directorul liceului, Ion Cuciu- 
reanu, ne arată un teren viran 
— vom amenaja un com
plex în aer liber cu terenuri 
de volei, handbal, baschet, tenis 
de cîmp, pistă și sectoare de 
atletism...".

De aici înainte, porțile spre 
o activitate și mai densă — așa, 
cum de fapt, și-o doresc toți 
cei de la liceu — sînt mult mai 
larg deschise...

Octavian NESTOR, ebresp.

De azi, la Sibiu

CONCURSUL REPUBLICAN AL SĂRITORILOR (ÎN APĂ) SENIORI
în continuarea activității 

competiționale în bazin acope
rit, de astăzi pînă duminică 
se desfășoară la Sibiu, în ba
zinul Olimpia. întrecerea in
ternă majoră, Concursul repu
blican de seniori, la care iau 
parte sportivi din București, 
Cluj-Napoca, Oradea și, bine
înțeles, din orașul gazdă. Prin
tre protagoniști îi notăm pe 
Ruxandra Ilociotă, Felicia

FIȚA LOVIN

Cîrstea, Elena Cîrstică, Victo
ria Mîrșică, Isabela Bercaru, 
Anca Bereș, Luiza Nicolaescu, 
Alexandru Bagiu, Cornel Pop, 
Dan Oprean, Tiberiu Barabaș 
și Valentin Urse, săritori că
rora le acordăm cele mai mari 
șanse de a se afla printre pre- 
miați. Mal menționăm cădispu- 

(Continuare in pag. 2-3)

Duminică dimineața, la Cra
iova, se va desfășura primul 
campionat republican atletic in 
aer liber al acestui sezon — 
campionatul de cros pentru 
toate categoriile de alergători : 
seniori, tineret, juniori I, II 
și III.

La întreceri, care se vor dis
puta pe traseul din Parcul Po
porului, același care a găzduit 
la 23 martie Crosul Balcanic, 
vor lua parte cei mai buni a- 
lergători de semifond și fond 
ai țării, precum și sportivii ca
lificați pentru etapa finală în 
urma fazelor pe zone. Pînă 
ieri dimineața, la Federația de 
atletism fuseseră primite 942 de 
înscrieri, cifră care constituie 
un veritabil record în materiei

Concursul va începe la ora 9 
și va cuprinde 9 alergări, în 
care se vor stabili clasamente 
individuale și pe echipe. Iată 
ordinea desfășurării probelor și 
numărul concurenților înscriși: 
1 600 m junioare III (133) ; 
4 000 m juniori III (119) ; 1 800 
m junioare II (108) ; 5 000 m 
juniori II (142) ; 2 000 m ju
nioare I (96) ; 6 000 m juniori 
I (124) ; 8 000 m tineret (52) ; 
4 000 m senioare (71) ; 12 000 m 
seniori (97).

lată și campionii ediției de 
anul trecut, desfășurată la Si
biu : junioare III : Iulia Io- 
nescu, juniori III : Costel Con
stantin, junioare II : Maricica 
Bernea, juniori II : Cornel 
Milaș, junioare I : Adriana 
Mustață, juniori I : Constantin 
Ariciu, tineret: Alexandru Chi- 
ran, senioare : Maricica Puică, 
seniori: Gheorghe Zaharla.



In Uitiinphiiircii cdci de a IV a Conferind Naționale TRAGATORII FRUNTAȘI AU DEBUTAT PROMIȚĂTOR
5 1 Mare surpriză la hochei: MEFAIUL ST

ti organizației Pionierilor

CONCURSUL MICILOR GIMNASTE
DIN CAPITALĂ

IN NOUL SEZON

Indiferent de vîrstă sau de 
nivelul valoric, concursurile fe
minine de gimnastică cuceresc 
tot mai mult spectatorii. O do
vadă de dată recentă ; con
cursul organizat in Capitală, 
sub genericul „Daciadei”, în 
întîmpinarea celei de a IV-a 
Conferințe Naționale a Orga
nizației Pionierilor. Sportive 
care au evoluat în limitele ca
tegoriei „mica gimnastă” (a- 
dică sub 9 ani...) și colegele lor 
de la categoria a IV-a de cla
sificare au oferit entuziaștilor 
și numeroșilor lor spectatori și

gore, a avut satisfacția situării 
pe locul I. Echipa a Il-a a 
aceluiași club a încheiat pe lo
cul secund (164,80 p), în timp 
ce gimnastele Clubului sportiv 
școlar „Triumf” (161,40 p) au 
urcat pe cea de a treia treaptă 
a podiumului.

Tot o reprezentantă a C.S.Ș. 
Pionierul s-a impus și la „in
dividual compus” — Mirela 
Șerban — împreună cu Geor- 
get» Toma, de la C.S.Ș. 
„Triumf”, ambele totalizînd a- 
celași număr de puncte : 36,50. 
Cc'e două ambițioase (și talen-

O îndrăzneață „ieșire" de la paralele a Liviei Lozneanu, ocupanta 
locului II la individual compus...

susținători un spectacol agrea
bil, cu promisiuni în cazul 
multor concurente, ceea ce este 
deosebit de încurajator. Pentru 
că am putut remarca nu nu
mai ținuta și acurateța în exer
ciții ci, înainte de toate, o 
grijă vizibilă pentru selecție 
(piatra de încercare a muncii 
profesorilor și antrenorilor, în 
orice ramură de sport !) și o 
pregătire atentă a viitoarelor... 
Nadii, Emilii șj Melite, cum se 
dorește.

întreaga asistență din sala de 
gimnastică de la Palatul spor
turilor și culturii a aplaudat 
frumosul succes al echipei clu
bului sportiv școlar Pionierul, 
nl Casei Centrale a Pionierilor 
și Șoimilor Patriei (Mirela Șer
ban, Antonella Stavarache, 
Doina Mihaiu. Corina Țigău, 
Cecilia Hera și Livia Lozneanu, 
cu 169,55 puncte, micile gim
naste pregătite de profesorii- 
antrenori Elisabcta Dragomir, 
Lucia Sasu și Ghcorghe Gri-

fate) gimnaste și-au... împăr
țit aparatele : Mirela a fost mai 
convingătoare la bîrnă și sol, 
Georgeta la sărituri și 
Iele.

întrecerea sportivelor 
categoria a IV-a a fost 
nată de micile gimnaste 
C.S.Ș. 2 (175,40 p) și 
„Triumf” (175,10 p), iar la 
dividual compus”, Mihaela A- 
nastasie (C.S.Ș. „Triumf”) a 
obținut cel mai mare punctaj : 
37,10 p ; locul I în trei probe
— sărituri, paralele și bîrnă.

Un concurs bine organizat (de 
colectivul Casei Centrale a Pio
nierilor și Șoimilor Patriei), la 
care și-a adus aportul și bri
gada de arbitre condusă de 
prof. Aurelia Bunca și Berta 
Tovossy, alcătuită — fapt care 
nu mai constituie ceva inedit
— din studente de la I.E.F.S., 
viitoare profesoare, antrenoare 
și... arbitre. Felicitări !

para-

de la 
domi- 
de la 
C.S.Ș.

,in-

Orașul Alexandria a găzduit, 
în premieră, o competiție de 
tir de nivel republican, „Cupa 
primăverii”, pentru arme cu 
glonț, concurs inaugural al se
zonului olimpic. Această mă
sură a însemnat, în intenția 
federației de specialitate, un 
prilej oferit în special trăgă
torilor din lotul olimpic de a 
concura în condiții noi, pe un 
poligon necunoscut. După cum 
se știe, rezultatele înregistrate 
de învingători au fost foarte 
bune. lată-le, într-o ordine a- 
proximativă a importanței lor 
valorice : T. Tașcă — 599 p, la 
pistol viteză ; I. Codreanu — 
1164 p, la pușcă liberă 3X40 f ; 
I. Petru — 560 p, la pistol li
ber ; Dumitra Matei — 597 p și 
572 p, la pușcă standard 60 f.c. 
și 3X20 f ; Maria Sălăjan — 
585 P, Ia pistol standard ; N. 
Rotaru 
beră 60 
572 p, 
3X20 f. 
trenOrul 
siu să comenteze aceste reu
șite ale tirului nostru intern : 
„Concursul dotat cu „Cupa pri
măverii” 
petițiilor 
trăgătorii 
săvîrșirii 
a intrării 
mă în perioada Jocurilor Olim
pice. Consider că aceste rezul
tate confirmă posibilitățile tră
gătorilor români de a evolua 
Ia înalt nivel, de a obține ci
fre competitive și pe plan in
ternațional. Baza de pregătire 
acumulată in sezonul rece a 
început să dea roade. „Cupa 
primăverii" a fost prima din 
seria întrecerilor interne și in
ternaționale care urmează să 
definitiveze componența Ioturi
lor olimpice, pe arme. în ceea 
ce privește federația de spe
cialitate, vom face tot posibilul 
pentru ca cifrele înregistrate

— 597 p. la pușcă li- 
f.c. ; Maria Lakatoș — 

la pușcă standard, 
L-am solicitat pc an- 
federal Virgil Atana-

a deschis seria com- 
la care vor participa 
noștri în vederea dc- 
lor tehnico-tactice și 
in maximum de for-

COMPETIȚIONAL
la acest concurs să constituie 
un plafon care trebuie să fie 
cel puțin menținut ; vreau să 
spun 
greș, 
șire".

Să 
terii 
măverii” sînt sportivi care au 
muncit serios și responsabil, că 
situarea în zona cîștlgătorilor a 
fost o consecință directă a mo
dului în care țintașii enume- 
rați au înțeles să participe la 
pregătire în perioada de iarnă. 
Și tot la „Cupa primăverii”, alți 
sportivi, care au avut abateri 
de la programul de pregătire 
și de la disciplină chiar foarte 
mici (G. Calotă, P. Irimia, L. 
Stan, R. Nicolescu), au „venit” 
cu plutonul II, rezultatele lor 
avînd. din acest motiv de su
ferit.

Cum intenționează specialiștii 
federației și antrenorii loturilor 
olimpice să atingă două scopuri, 
al menținerii ritmului de pro
gres arătat de o categorie de 
trăgători și al ridicării celor 
care n-au intrat încă în for
mă ? „Activitatea specifică se
zonului coinpetițional intens 
care urmează — ne-a spus în 
continuare, V. Atanasiu — se 
va desfășura sub seninul acti
vității antrenamentelor și al re
facerii intre concursuri. Pro
blema menținerii unei forme 
ridicate, apropiate prin rezul
tate de cerințele tirului inter
național, devine acum o ches
tiune de conștiință a fiecărui 
trăgător, prin îndeplinirea ri
guroasă a cerințelor antrena
mentului invizibil, dar și una 
a antrenorilor, care trebuie să 
alcătuiască programe specifice 
tuturor țintașilor, pe baza cu
noașterii amănunțite a sporti
vilor și a conlucrării, în conti
nuare, eu specialiștii brigăzii 
științifice a I.E.F.S.”.

Radu TIMOFTE

că el este o bază de pro- 
dc permanentă autodepă-

subliniem că toți trăgă- 
rcmarcați la „Cupa pri-

Tiberiu STAMA

RUGBY FARA ■ ■ ■

Este bine știut că rugby-ul 
și-a consolidat un loc de frun
te în marea familie a sportu
lui nostru. In această disci
plină — ca în oricare altă ra
mură de sport — progresul 
este condiționat de potențialul 
uman, dar și de asigurarea li
nei baze materiale adecvate, 
Iată însă că în prea multe 
locuri acest adevăr nu este în
țeles așa cum trebuie. Dimpo
trivă. Unii activiști sportivi au 
creat o falsă anfcimonie între 
bakxnuJ oval și cel rotund, pe 
motivul atît de dezumflat al 
,,stricării", chipurile, de către 
rugbyști a terenurilor. Așa s-a 
ajuns la situaiția că unor echi
pe (din Divizia A ’) li se in
terzice pur și simplu aoce.sul 
pe patrulaterele gaz anat e ale 
propriilor cluburi sau asociații. 
Să dăim cîteva exemple. Iată ca
zul ,,XV"-lud clubului Dinamo 
(cîndva campion național, iar 
în 1969 chiar cîștigător al Cu
pei campionilor europeni) o- 
bHgat etapă de etapă să-și ia 
bagajele și să se mute, în 
funcție de barometru, cînd pe 
Olimpia, cînd pe Tel, cînd 
pe... Și asta într-un moment 
cînd echipa este direct anga
jată în lupta pentru titlu. Si
tuație greu de explicat doar 
prin ,, menaj ar ea" terenului de 
fotbal, pentru că dacă ne a- 
duoem bine aminte in 1965 cu
nuna de lauri a revenit aitît 
fotbaliștilor cît și rugby șt.fkv' 
din șos. Ștefan cel Mare, care

FINALA BUCURESIEMA A
(Urmare din pag. 1)

cletă — maestrul emerit al 
sportului Dinu Cristea. Cu a- 
proape 50 de ani „peste” aceas
tă categorie, mereu tînărul Di
nu Cristea va urmări pluton 
după pluton, notînd — între o 
cursă și alta — nume, adrese, 
viitori mari atleți. A cîștigat 
Maricica Drăgan, silitoarca ele
vă de la Liceul industrial nr. 
21 din sectorul 3. La băieți, 
Dumitru lordache, sudor ia

EGAIUL (5-5)
Mare surpriză ieri, în etapa 

a 27-a la hochei, în meciul 
disputat la M. Ciuc :

METALUL SF- GHEORGHE 
— DINAMO 5—5 (0—0, 1—3, 
4—2) ! Rezultat incredibil, dar 
absolut echitabil, echipa antre
nată de M. Flamaropol și D. 
Iordan realizînd o adevărată 
performanță. în prima repriză, 
ambele formații s-au jucat cu 
ocaziile. Metalul a deschis sco
rul. pentru ca Dinamo să con
ducă apoi în permanență, dar ... 
Au înscris : Todor 2, Sarossy, 
Kemenes și Csata, respectiv Mo- 
roșan, Costca, Malihin, Axin- 
te, Turcanu. Au condus : A. 
Balint, L. Pctraș, A. David 
(toți din Miercurea Ciuc).

V. PAȘCANU — eoresp.

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 10—2 (0—1 !, 7—1, 3—0). 
Fără Gheorghiu și Nistor (in
disponibili) pc gheață și cu o 
anume suficiență in joc, lidera 
s-a trezit condusă în minutul 
15, moment în care Marcu a 
fost găsit bine pe contraatac, 
invingîndu-1 pc Nctedu. Nota 
bene : Dunărea suporta atunci 
o pedeapsă de bancă ! Minunea 
nu a durat însă, Steaua înce- 
pînd să preseze poarta lui 
Morar. Acesta, bun în prima 
treime, a ajuns spectator in re
priza secundă, fiind învins de 
Hălăucă și Justinian, in cite 
două rînduri, Olenici, Popescu 
și Cazacu. Tînăra echipă gă- 
lățeană n-a mai prea ținut pa
sul, doar cgalarea de scor reu
șită de Brandabur (2—2 în min. 
25) reprezentînd unica lor rea
lizare ... concretă, chiar dacă 
au avut destule momente de 
superioritate numerică. Ultime
le 20 de minute au stat sub ' 
semnul unei ciudate nervozități 
ce a pus stăpinire, mai'întîi. 
pe Marcu și Hălăucă, acesta din

CAMPIONATE • COMPETIȚII
DE PE TERENURILE 

DE RUGBY
PATINATORII ARTISTICI IȘI

Patinoarul artificial .,23 Au
gust" din Capitală a găzduit, joi 
dimineață, prima reuniune din 
cadrul campionatelor naționale 
de patinaj artistic rezervate ju
niorilor și seniorilor. La întreceri 
participă 37 de sportivi, repre
zentanți a cinci centre : Brașov, 
București, Cluj-Napoca, Galați și 
Miercurea Ciuc.

Suita disputelor a fost deschisă 
de junioarele de categoria n (cea 
mai populată categorie din ca
drul actualelor campionate). 1B 
fete au evoluat prin fața juriului

TEREN? AȘA CEVA NU SE POATE! 
pe atunci jucau frățește pe 
același teren. Și atunci ? Ori
cum, la prestigiul unul club 
precum Dinamo li s-ar cuveni 
rugbyștttar un tratament mai 
onorabil. Sau ce-am putea 
spune despre o altă echipă în 
suferință, aceea care apără 
culorile clubului Universitatea 
«Un Timișoara, consacrată 
drept prima campioană a pro
vinciei (1972), Si ea fără te
ren, tolerată de ani de zile 
pe „Politehnica". Dar acest

teren a intrat în reparație ge
nerală. Unde vor juca in vii
tor rugbyștli lui „U" I Despre 
stadionul „1 Mai", proprieta
te exclusivă a fotbalului, nici 
vorbă. Si atunci ? Poate se 
vor „milostivi", ni se spune, 
cel de la „Electrotlmiș" (cu e- 
chipă în Divizia B) care au 
teren deși „nici nu vor să 
audă" — altfel studenții timi
șoreni se vor vedeai oblig” 
să joace numai pe terenuri... 
adverse.

Greu o duc (sau au dus-o), 
în această direcție, a spațiului 
de joc, șl rugbyștii de la Vul- 
can-Bucureștt al căror teren 
(vad I) s-a transformat într-un 
depozit de materiale și cei de 
la Rapid, care cînd au. cind 
nu, drept de joc pe Giuleștl, 
șl bîrlădendl (al căror teren

a fost mutat spre... comuna 
Zorieni) și gălățenid, si clu
jenii, care joacă pe unde a- 
pucă, șasibienii (din toamnă 
vor avea și ei Sn fine, un te

ren al lor, frumos, gazonat).
Firește nu pretutindeni lu

crurile stau la fel. Unde exis
tă interes din partea autorită
ților locale întîlnim multe 
aspecte pozitive, cum ar fi, de 
exemplu, cazul clubului Farul, 
excelentă gazdă pentru rug- 
byști (așa se explică, desigur, 
șl cele trei recenTe titluri de 
campioni, se vede, deloc în- 
timplătoar e). De dragoste ți 
considerație sînt înconjurați și 
rugbyștil duhului Steaua, 
multipli campioni, șl cei ai 
celui mai vechi club muncito
resc, din București, RC Grivl- 
ța Roșie, al lud RC Sportul 
studențesc, deși aceștia m oa
recare descumpănire, al Știin
ței Cemin Baia Mare...

Aceste rtndurl, scrise în ac
tuala pauză de campionat, se 
vor un prilej de reflecție. Ne 
aflăm în plin efort de a atra
ge cît mai mulți tineri elevi 
spre rugby pentru a da mari
lor victorii o acoperire In 

așadar, 
multă 
la ni
ci mal 
acasă, 
marea

flapte. Să acordăm, 
rug by ști lor noștri mal 
constiid orație nu numai 
vei de vîrf, la centru, 
ades acolo jos, la ei 
unde se plămădește 
performanță de mîine.

Dimitrie CALLIMACHI

DESEMNEAZĂ CAMPIONII
de arbitri, fiecare avind de exe
cutat cite trei figuri obligatorii.

Juniorii II, patru la număr, 
deși foarte apropiați ca valoare, 
nu au reprezentat pentru arbitri 
o problemă în ceea ce privește 
departajarea lor. La toate trei fi
gurile obligatorii, Gabriel Popa 
(Triumf București) a fost plasat 
de arbitri pe primul loc. Aceeași 
situație am întUnit-o și la cate
goriile junioare și juniori I unde 
Viorica Nicu și Fi. Gafencu, am
bii de la I.E.F.S. București, au 
cîștigat întrecerile respective, la 
obligatorii, în asentimentul tutu
ror , arbitrilor. Iată clasamentele. 
Junioare II : 1. Laura Glăvan 
(Triumf București) 12—15, 12 p, 
2. Karin Schmidt (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 14—16, 76 p, 3. Dana 
Elefteres cu (Triumf București) 
16—1)4, 68 p ; juniori II : ~
Popa (Triumf București) 
44 p, 2. C. ---- '
rești) 9—15, 08 p, 3. ___ o
(C.S.M. Cluj-Napoca) 15—1B, 48 p; 
3 3 j . viorica Nicu

București) 5—17. 12 p,
Ghiban (C.S. Tractorul

10—13, 96 p, 3. Nina
(C.S. Șc. Galați) 15—W, ; 1 F1. Gafencu

5—16, 84 p, 2.

1. G. 
. . S—16, 

Doru (Triumf Bucu- 
98 p, 3. Șt. Lang

junioare
CLE.F.S.
2. Elena
Brașov)
Mogodan , _.
32 p, juniori I
(I.E.F.S. Buc.) 5—16, 84 D.
M. Negrea (C.S. Tractorul Bra
șov) 10—13, 06 p, 3. D. Leuciuc 
(C.S. Tractorul Bv.) 16—13, 04 p 

Concursul continuă vineri de la 
orele 7 și 16,30; astăzi intră in 
concurs șl seniorii.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

AZI, IN CAPITALA, 
O ENTERSANTA ÎNTRECERE 

DE DIRT-TRACK

Lucrurile se complică în Divizia 
B de rugby. iată, In seria a doua, 
una dintre favoritele întrecerii, 
C.F.R. Cluj-Napoca. a fost în
vinsă, în deplasare, de I.O.B 
Balș cu 3—0 I Mai sînt insă des
tule etape de disputat, așa că 
orice pronostic apar e ca hazardat.

Rezultatele : R.C. Grivița Roșie 
H — Știința București 24—4, Ș.N. 
Oltenița — Gloria București 6—9. 
Rulmentul Alexandria — Aero
nautica București 16—0, Olimpia 
București — Petrochimistul Pi
tești 21—8 (seria I) ; Gloria P.T.T 
Arad — Electroputere Craiova 
36—0, Metalurgistul Cugir — Po
litehnica Cluj-Napoca 16—15, E- 
lectrotlmiș — Constructorul Alba 
lulia 12—o (seria a Il-a) ; Auto
mobilul Galați — Politehnica II 
Iași 0—4, Rulmentul II Blrlad — 
C.F.R. Suceava 31—0 (seria a 
IH-a) ; Voința — Metalul Man
galia 0—4, Portul — Pescărușul 
Tulcca 9—7, C.F.R. — T.C. Ind. 
Midia 23—ia, I.T.C. — Rapid C.F.K. 
Fetești 8—4, Automobilul Măcln — 
Dacia 0—3 (seria a IV-a, con- 
stănțeană.

• IERI, IN „CUPA FEDERA
ȚIEI” : Știința CEMIN Baia 
Mare — C.S.M. Sibiu 112—7, R.C. 
Grivița Roșie — R.C. Sportul 
studențesc 66—0. Știința Petroșani 
— „U Timișoara 10-^0.

O COMPETIȚIA „PRJMAVAKA 
BUGBYULUI”, organizată de 
C.M.B.E.F.S. și deschisă celor 
mal tineri practicant! al acestui 
sport, se va desfășura la Stadio
nul tineretului din Capitală, în- 
cepînd de marți a aprilie. Ptaă 
In prezent s-au înscris cite 12 
echipe (șase din provincie) la 
flecare dintre cele trei categorii 
de vîrstâ.
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„CROSULUI UNIRI TULUIa
secția cazangcrie a- întreprin
derii „23 August”, și-a adju
decat primul loc în această 
frumoasă finală bucureșteană.

în ultimele două întreceri 
și-au disputat întîietatea fetele 
și băieții de peste 19 ani. Cu 
un finiș irezistibil, Maria Teo- 
dorescu, muncitoare la secția 
turnătorie-fontă a întreprinde
rii „23 August”, a trecut prima 
linia de sosire, încurajată și 
felicitată atît de colegii de 
muncă, cît și de cei de învă-

țătură. Tînăra campioană ur
mează și cursurile fără frec
vență, ale anului trei, la I.E.F.S. 
La băieți, un frumos succes a 
obținut Iorgu Lemnarii. Tînărul 
lăcătuș de la Electroaparataj a 
făcut o cursă tactică, pe care 
a cîștigat-o detașat.

Finala pe București a „Cro
sului tineretului” a fost o săr
bătorească întrecere a sportu
lui nostru de masă. Ea a de
semnat finaliștii Capitalei la a- 
ceastă populară competiție, sub
liniind — încă o dată — nese
cata rezervă de talente pentru 
sportul de performanță.

Spectaculoasele întreceri de dirt
track, din cadrul „Cupei FJl.M.”, 
continuă, azi dlsputlndu-se eta'pa 
a Dil-a în Capitală. Pe etadtanul 
Metalul (Șos. PanteJlmoin) — de ia 
ora 16,30 — vor fl prezenți cei 
mai buni motocicliști, printre 
care Gh. Sora (Metalul Bucu
rești) — câștigătorul etapelor an
terioare si sibianul I. Bobîlncanu.
200 DE CICLIȘTI AU LUAT STARTUL IN „CUPA F.R.C.* 

PENTRU ...........
Ieri d'upă-amiază, ciclismul ro

mânesc a marcat un nou record 
la capitolul număr de participan- 
țl la o competiție. Reprezen
tanții sportului cu pedale din a- 
proape 20 de cluburi șf asociații 
sportive din țară, cu un total 
de 200 competitori (!) s-au pre
zentat la kilometrul -13, pe Șos. 
București “X:”" _
participa la prima etapă a tra
diționalei :X_î'__
juniorilor : „Cupa F.R.C. ■. 
urmărit caravana multicoloră 
juniorilor marl. V______
și relativ călduroasă te _____
parcă la alergare, iar băieții nu 
s-au lăsat mujt Invitați, în ciuda 
viatului tărișor care bătea con
tinuu din lateral-față. Așa se ex
plică faptul că la bona km. 
43,500, punctul de întoarcere, din 
totalul de 77 sportivi cîți au 
plecat, pe primul plan al între
cerii mai rămăseseră doar 13. 
între aceștia se va da, dealtfel, 
bătălia la sprintul final. A cîști
gat O. Tepurică (C.S.Ș. Steaua),

Oltenița pentru a

curse cicUste rezervată 
Am 

a 
Vremea Însorită 

îmbia

JUNIORI
care a parcurs 70 km in 10145:45 ;
2. O. Celea (Voința București), 3. 
D. Alexandru (Olimpia) etc. — 
toți același timp. Juniorii mici au 
parcurs 40 km. Din plecare s-au 
desprins din pluton patru spor
tivi caret la sosirea în Bucu
rești, au fos-t cronometrați in 
următoarea ordine : 1. I. Schnei
der (Voința Arad) lh03:36 , 2. C. 
Suciu (Mușcelul C-lung 11103:30,
3. Gh. Klediiiipeter (Voința Arad) 
—r același timp.

Pentru a-și completa pregătirea, 
în vedera întrecerilor interna
ționale din acest început de se
zon, au intrat în concurs și 
seniorii. Aceștia au parcurs 101 
km, iiar victoria a revenit lui I. 
Vintilă (Steaua) care a acoperit 
distanța în 2h33:15, 2. V. Marin 
(Dinamo), 3. Gh. Vasiliu (Dina- 

•mo) etc. — toți același timp.
Astăzi, la ora 15, se va da star- 

competiției, 
Șos. Bucu-

Âstăzl, la ora 15, se 
tul în etapa a 2-a a 
de la km 7, de pe 
rești — Alexandria.

Gh. ȘT.
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Acțiunea temerară 
derației de fotbal 
pune la încercare lotul re
prezentativ în două partide a- 
micale, la distanță de numai 3 
zile una de cealaltă, cu echipa 
Iugoslaviei, în deplasare, și a 
R.D. Germane pe teren pro
priu, s-a încheiat cu un eșec 
(0—2 la Belgrad) șl un semi- 
eșec (2—2 la București). După 
ce „piatra de încercare", după 
turneul de iarnă de 40 de zile 
din America de 
zistase la Neapole, 
țin ca scor, pentru că 
cu Italia, pe teritoriu] 
mei continentale, 
dezonorabil pentru nici 
Chipă mare a lumii, i. 
verificările ulterioare (la șase 
săptămîni după jocul cu Italia) 
cu Iugoslavia și R.D. Germană 
pun sub semnul îndoielii prima 
etapă a pregătirilor pentru pre
liminariile campionatului mon
dial din anul 1982. După aspec
tul dezordonat al evoluțiilor 
din meciurile de la 30 martie 
și 2 aprilie, insuficienta capa
citate fizică și forță, pentru 90 
de minute de joc, minora ener
gie psihică și morală, se poate 
afirma că pregătirea s-a făcut 
întimplător, fotbalul nostru 
păstrînd același caracter de cir
cumstanță de la un interval Ia 
altul, de la un joc la celălalt.

De mulți ani există în fot
balul nostru obiceiul ca o sa
tisfacție cit de mică să facă 
uitate deficiențe mari. Dacă 
1—2 cu Italia, la 16 februarie, 
la Neapole, n-a fost o decep
ție prea mare, criticile aduse 
jocului echipei reprezentative 
au fost, în schimb, repede ui
tate. Iată cîteva din lipsurile 
recunoscute chiar de federație 
și comunicate presei de repre
zentanții ei după turneul sud- 
american, inclusiv jocul cu Ita
lia : „tehnică insuficient adap
tată la jocul modern, în miș
care și, îndeosebi, ineficacitatea 
jocului în atac : încetineala li
niei de mijloc, insuficienta sin
cronizare între compartimente, 
slabul randament al vîrfurilor 
centrale și ratările".

Ce s-a făcut în 40 de zile ? A- 
proape nimic. Tehnica nu poate 
fi, intr-adevăr, îmbunătățită în
tr-o perioadă atit de scurtă. 
Linia de mijloc n-a devenit mai 
rapidă. Sincronizările au rămas 
in schimb defectuoase și lente. 
Multe pase au fost fără adresă, 
jocul în atac n-a fost susținut 
suficient iar procentul ratărilor 
a rămas mare, 
a fost anatemizat 
jocul slab de la 
Ic (in timp ce antrenorul 
echipei R.D. Germane, de pildă, 
n-a scos miercuri din echipă 
pe stoperul Dorncr pentru un 
autogol demn de colecția re
cordurilor mondiale a vestitei 
ediții engleze „Guinness Book 
of Records"). Colectivul de an
trenori al federației a dezis a- 
proape tot ce anticipase înain
tea turneului din America de 
Sud și concluzionase Ia reve
nirea din turneu. Au apărut ju
cători în lot și echipă care n-au 
fost în turneu ca Dobrin. 
Mircea Sandu, Augustin și FI. 
Grigore. Accent deci pe atac,

Cămătarii 
pentru 

Neapo-

După prima manșă a finalei ..Cupei balcanice" interctuburi
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Tragerea Loto de astăzi, t apri
lie 1S80, se desfășoară inceptnd 
de la ora 16,30 în sala clubului 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovid nr. 12 ; numerele cîșiâ- 
gătoare urmează a fi transmise la 
■■adio și televiziune în cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 28 MARTIE 1980

Cat. 1 : 1 variantă 100% (au
toturism „Dacia 1300“ și 3 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
13 variante 25% a 8.881 lei ; 
cat. 3 : 32 a 3.608 lei ; cat. 4 : 
66,50 a 1.736 lei ; cat. 5 : 195,75 
a 590 lei; cat. 6: 303 a 381 lei; 
cat. X : 1.810,50 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 230.680 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe un 
bilet jucat 100%, a revenit par
ticipantului GHEORGHE VA- 
SILACHE din corn. Vărbilou, 
județul Prahova. 

în timp ce apărarea, în special 
„centralii", s-au clătinat la re
luarea campionatului, infirmînd 
astfel concluzia principală _ a 
pregătirii sud-amcricane : cîști- 
gul este jocul apărării ! Ar fi 
nedrept să aruncăm toată vina 
numai pe cei trei antrenori 
(Șt. Covaci. C. Cernăianu și V. 
Stănculescu) deși, în ultimul 
timp Ștefan Covaci pare să fi 
transferat răspunderea lotului 
pe cuplul Cernăianu—.Stăncu
lescu, păstrînd girul echipelor 
naționale numai în calitate de 
vicepreședinte al F.R.F. S-ar 
putea presupune, fără teama de 
a greși prea mult, că unii din 
selecționabiii, în primul rînd 
cei care joacă sub valoarea lor 
de astă-toamnă, și-au luat a- 
casă o „revanșă" cam lungă 
pentru cele 40 de zile de turneu 
peste hotare. Responsabilitatea 
jucătorilor în pregătire rămîne 
un proces deschis de mult timp, 
în primul rînd Ia cluburi, care

Opinii

încheierea primei

perioade de prcgifirc

pentru

preliminariile t.N. '82

vizează conducerile acestora șl 
antrenorii. Stagiul la echipa na
țională (cu excepția turneelor 
de iarnă sau vară) este foarte 
scurt, deci obligațiile jucători
lor la cluburi cresc. în meciul 
cu echipa R. D. Germane, for
mația noastră a jucat bi
ne și eficient doar c 
jumătate de oră, din min. 15 
pînă la pauză, așa cum ar fi 
trebuit s-o facă cea mai mare 
parte a jocului. Jucătorii n-au 
avut capacitatea fizică necesară 
pentru a doua parte a întilni- 
rii și, ca urmare, exprimările 
lor tehnice și tactice au fost 
insuficiente și eronate. Aceasta 
nu înseamnă că cei doi antre
nori nu au vina lor. Ei sînt. 
în primul rînd, șovăielnici, in- 
fluențabili. Ca șl alți antrenori 
dinaintea lor nu-și fac socote
lile după calitățile constante 
ale jucătorilor apți de selecțio
nare și în .-funcție de acestea 
să pregătească un lot. Ei sînt 
sclavii impresiilor de ipoment, 
aleargă după soluții salvatoare 
de ultimă oră, în fapt ei nu co
ordonează pregătirile ci sînt 
dominați de diferite elemente 
conjuncturale. De cîțiva ani, de 
cînd avem 
conducere 
Dobrin, de 
cel puțin 

cel 
nici 

i de a face cu o nouă 
a fotbalului nostru, 
pildă, era de atunci 
tot atit de valoros 
„descoperit" acum, 
federația nici an- 

nu au folosit tot

ca 
dar 
trenorii

Cupei cu-

in condi- 
in care a

performanțe notabile : cuceri
rea trofeului pus în joc, care 
nu a mai revenit unei echipe 
românești de 14 ani, adică din 
1966, cînd a fost cucerit de 
Rapid. Privită prin prisma cir
cumstanțelor cu totul speciale 
ale meciului de miercuri — din
tre care c&a mai importantă ni 
se pare absența a trei titulari 
din formație —, victoria stu
denților bucureșteni este va
loroasă, fiind, ca scor, aseme
nea aceleia obținute recent de 
Juventus Torino în fața lui 
Rijeka, teren propriu, în sfer
turile de finală ale ~ 
pelor.

Și totuși, chiar și 
țiile dezavantajoase 
fost obligată să joace miercuri, 
Spartul studențesc ar fi putut 
privi azi meciul retur, de la 14 
mai de la Rijeka, cu un plus 
de liniște perspectiva cuceririi 
trofeului. Ar fi putut adică 
cîștiga la o diferență mai mare 
de scor. A intervenit însă ne
șansa în citeva rinduri. Dar 
n-a lipsit, din păcate, ca în a ti - 
tea alte ocazii asemănătoare, 
nici relaxarea timpurie care îi 
cuprinde pe jucătorii noștri, in 
general, după ce conduc cu un 
gol-două diferență. Sigur, nu 
mai este cazul să insistăm a- 
cum asupra a ceea ce trebuia 
făcut și nu s-a făcut. Ci este- 

ceea ce ie stătea la îndemînă 
pentru a-1 păstra iu lot, inclu
siv insistența de a potoli unele 
capricii ale acestui internațional 
valoros încă la 32 de ani. In 
schimb, acum, antrenorii suferă 
de „complexul Dobrin" și chiar 
dacă acesta nu mai are rezis
tența de acum cîțiva ani (de
altfel a fost și gripat două zile 
înaintea ultimului meci) l-au 
introdus, după pauză, pe post 
de centru înaintaș unde ran
damentul acestuia era firesc 
mai slab, numai pentru a ter
mina meciul cu Dobrin. de a 
avea astfel o eventuală „aco
perire". Pe de altă parte, lui 
Țicleanu, care a fost o revela
ție în jocul de miercuri, an
trenorii nu i-au sesizat mai 
din timp calitățile de tîntr 
jucător util echipei naționale, 
deși l-au văzut de doi ani ju- 
cînd în Divizia A și l-au avut 
cu ei în turneu. Așa cum s-a 
mai scris și altădată, accidentă
rile, întîmplările și conjunctu
rile titularizează adesea jucă
tori. Internaționali români, cu 
calități recunoscute, au dispă
rut și dispar de la selecționare 
mult timp și apoi reapar. 
De ce s-a renunțat Ia ei, de ce 
au fost rechemați ? Cînd s-a 
greșit, cînd s-a procedat bine 7 
La federația noastră se perin
dă, la diferite intervale, echipe 
de conducători și antrenori. 
Toți vin animați de cele mai 
bune intenții. După un timp 
devin timorați din cauza rezul
tatelor. Reflectoarele activității 
lor sînt aprinse 80 la sută pe 
echipele naționale. Restul ? 
Curge de la sine? Nu. Iată de 
ce jucători de valoare apar 
mai puțin. Știm, după statistici 
internaționale, că dintr-o mie 
de tineri care se pregătesc sis
tematic 8 ani numai unul a- 
junge de talie internațională. 
Cîți tineri pregătim noi siste
matic și, mai ales, cit de bine ? 
Cit de puternică și autoritară 
este federația noastră de fot
bal, biroul federal și colegiul 
de antrenori, pentru ca fotba
lul nostru să nu mai fie un fot
bal de circumstanță, să nu mai 
fie coordonat la întîmplare de 
către organismele federației ? 
Fără a-i cere un lanț de vic
torii, să-i pretindem să se în
scrie pe un drum care să ofere 
într-o măsură suficientă certi
tudinea că echipele noastre na
ționale joacă bine și cîștigă, 
joacă bine chiar dacă uneori 
pierd. Adevărul este că fede
rația noastră nu este nici pu
ternică, nici autoritară. Prima 
fază a pregătirii preliminariilor 
pentru C.M. s-a încheiat nere
velator și neîncurajator pentru 
a doua etapă. Desigur, vor fi 
necesare alte măsuri care să 
jaloneze autoritar și competent 
noua perioadă de pregătire a 
echipei naționale de fotbal pen
tru a-i asigura un mare procent 
de reușită in tentativa de ca
lificare din preliminariile cam
pionatului mondial ’82. _Asu- 
pra acestui capitol vom reveni 
într-unul din numerele viitoare 
ale ziarului nostru.

Aurel NEAGU

momentul să privim, cu mai 
multă grijă și interes, meciul 
retur, chiar dacă pină Ia el a 
mai rămas destul timp, aproxi
mativ o lună și jumătate. 
Principala problemă, care se 
impune să stea in atenția an
trenorilor echipei, este aceea a 
unei cit mai bune organizări a 
jocului- Capitol la care Spor
tul studențesc a dovedit, nu o 
dată, că poate mai mult decît 
marea majoritate a divizionare
lor noastre A, compcnsînd unele 
insuficiențe de ordin tehnic și 
chiar fizic. Pregătind bine, din 
punct de vedere tactic retu
rul, formația studenților bucu- 
reșteni va trebui să țină seama 
de faptul că la ca acasă, Ri
jeka va juca oricum altfel de
cît la București ; că va încer
ca să-și valorifice nu. numai 
avantajul terenului, ci și poten
țialul său colectiv ; că se va 
strădui să-și apere titlul ne
oficial de campioană balcanică 
intercluburi. Titlu 
cum, este totuși, 
echipa noastră.

Sincer vorbind, 
românesc nu prea 
pleșit in ultimii 
performanțe internaționale, cre
dem că ar fi foarte binevenit 
un trofeu balcanic în vitrina 
unui merituos club.

Mihai IONESCU

de care, a- 
mai aproape

cum fotbalul
a fost... co-
4—5 ani de

C» OHAGUSIM ■ „CA NICIODATĂ, FOTBALIȘTII 
NOȘTRI AU JUCAT PE ATAC"

• Scurf ditilog după meciul de la Karl Mari Mad(
După meciul dintre selecțio

nata olimpică a R. D. Germane 
și reprezentativa noastră de ti
neret. disputat la Karl Marx- 
Stadt. antrenorul Cornel Dră- 
gușin plînge parcă cu un ochi 
și ride cu celălalt. Se explică :

— Scorul nefavorabil (n.n. — 
gazdele au învins cu 1—0). fie 
și la limită, rămîne o... infrin- 
gere, cu atit mai regretabilă 
cu cit egalarea a stat in pu
terile înaintașilor noștri, dar 
Ciobanu și Klein. îndeosebi, au 
irosit ocazii clare. Mă satisface 
însă concepția despre abordarea 
jocului a tinerilor noștri fotba
liști : departe de starea de spi
rit defetistă, de spiritul de con
servare exagerat care inqroșa 
defensiva, proprii, pînă nu de 
mult, echipelor noastre, cind e- 
voluau in deplasare Intr-ade
văr. în fata unui adversar de 
marcă (care se pregătește să 
apere la Moscova titlul cuce
rit la Montreal, in componenta 
căruia intrau cinci jucători de 
la Dynamo Berlin, echipă care 
a făcut atitea clipe grele lui 
Nottingham, in C.C.E.), băie
ții noștri au jucat degajat, li- 
citînd mereu cartea atacului. 
Dealtfel, despre profilul par
tidei pot vorbi și clasicele ra
portări cifrice : 21 (9)—16 (6),
șuturi la poartă (pe poartă) ; 
7—5, cornere. Se înțelege că, 
pe un teren moale, a plouat 
neîntrerupt trei zile, in fata

Juniorii s-au calificat. Bravo!

GREUL, INSĂ, ABIA ACUM ÎNCEPE...
După o absență de 6 ani, e- 

chipa de j uniori a României va 
participa din nou Ia întrecerile 
turneului final U.E.F.A. Ac
tuala selecționată de juniori a 
reușit să-și îndeplinească o- 
biectivul pe care l-a avut in 
față, obținînd victoria în am
bele meciuri din preliminarii cu 
formația Turciei, 1—0 și, res
pectiv, 3—0. Iată-i pe autorii 
acestui frumos succes (în pa
ranteză — echipa de la care 
au provenit și antrenorii care 
le-au îndrumat primii pași) : 
Alexa (Lie. nr. 2 Iași — C. 
Bordeianu, Șt. Vasilescu), Vis- 
ereanu (S. C. Bacău — M. Pe- 
trovici, D. Chiriță), Tă țăran 
(F. C. Baia Mare — M. Redeș. 
I. Tegen), Marinescu (Progre
sul Vulcan București — G. Co- 
măneanu, M. Moldoveanul. 
Matei (Universitatea Craiova — 
S. Stănescu), Rednio (Corvinul 
Hunedoara — D. Pătrașcu), 
Niță (Metalul București — G. 
Petrescu, N. Anton), Fîșic (S. C. 
Bacău — G. Constantinescu, D. 
Chiriță), Ilie (A.S.A. Tg. Mureș 
— T. Boroș. I. Czako), D. Zam
fir (Dinamo — C. Mareș, I. 
Bfikosi), Bolba (Olimpia Satu 
Mare — I. Kalmar), Gabor 
(Corvinul Hunedoara — D. Pă
trașcu), Boeru (Nitramonia Fă
găraș — F. David, B. Bălcă- 
ceanu), Bejenam (U. M. Ti
mișoara — T. Dobîndă. T. Iti- 
neanțu).

Ca o apreciere generală, le
gată de cele două manșe, tre
buie să remarcăm faptul că e- 
chipa României interpretează 
destul de bine partitura care i 
s-a recomandat, atit în condi
țiile primului meci în depla
sare, cit mai ales miercuri, pe 
teren propriu, cînd ea a de
pășit orice așteptări în ceea 
ce privește exprimarea ofen
sivă. Un mare merit în orga
nizarea jocului în prezent, fap

ȘTIRI... MECIURI AMICALE
e SIMBATA 5 APRILIE, cu în

cepere de la ora 15,30. terenul 
din str. Barbu Vâcărescu va găz
dui o interesantă partidă amicală 
între echipa I.C.S.I.M. și divizio
nara B Rapid.

• ACUMUL1ND două cartonașe 
galbene, Stoica (Jiul) și Gligore 
(A.S.A. Tg. Mureș) nu vor avea 
di’ept de joc în etapa din 6 
aprilie.

© R.WID — F.C. BAIA MARE 
1—1 (1—1). Ieri pe Stadionul Re
publicii, aproximativ 10.000 de 
spectatori au urmărit un meci 
frumos și dîrz disputat. între 
Rapid si F.C. Baia Mare. Rezul
tatul a fost egal: 1—1, prin go
lurile marcate dc Șumulanschi 
(min. 14) și Sepi (min. 17). (O. 
Gutu — coresp.).

® MECANICA FINA — STEAUA 
1—3 (0—I). Marcatori: Zahiu 

unor parteneri atletici, de marc 
mobilitate, și care fac din mar
caj și pressing primele litere 
ale alfabetului fotbalistic, re
prezentativa noastră a absol
vit un examen de tenacitate și 
rezistentă fizică ; cu atit mai 
mult, cu cit a evoluat 49 de 
minute in 10 oameni, prin eli
minarea lui Lică.

— Jucătorii cei mai meri
tuoși ?

— Căpitanul echipei, Costel 
Solomon, și Boldici. Dealtfel, in 
general, echipa s-a comportat 
bine. Am unele rețineri in pri
vința lui Ciobanu. singurul care 
a cedat la angajamentul fizic, 
și a lui Klein, mai puțin clar
văzător ca de obicei, probabil 
obosit, fiind unicul din echipă 
care duminica trecută a jucat 
eu formația de club.

— Următoarea acțiune a Io
tului de tineret este progra
mată la 23 aprilie. Ce urmă
rește ea ?

— în cadrul unui joc cu un 
partener intern, iată retușurile 
care se impun după meciul cu 
olimpicii din R. D. Germană : 
eliminarea pripelii la finalizare, 
care ne-a împiedicat să obți
nem un rezultat bun în testul 
de miercuri. Și, bineînțeles, 
MENȚINEREA TENTEI OFEN
SIVE DE JOC, un bun cîștîgat 
la Karl Marx-Stadtl

Ion CUPEN

tul că juniorii noștri cunosc șî 
aplică in practică atit lecția a- 
părării, dar mai cu seamă cea 
a atacului aparține celor doi 
antrenori. Ion Nunweiller și 
Gheorghe Cosnia, iar amănun
tul — deloc neglijabil — că 
ambii au fost valoroși fotbaliști, 
primul fundaș și mijlocaș, al 
doilea portar, nu face decit 
să ridice cota capacităților lor 
profesionale.

Trecînd cu bine primul ob
stacol — preliminariile — e- 
chipa României se află acum 
în febra pregătirilor în vederea 
participării la Turneul final 
U.E.F.A., care va avea loc in
tre 14 și 25 mai în R. D. Ger
mană. Acest examen nu este 
desigur ușor dacă ținem seama 
că selecționata noastră va juca 
în grupă cu formațiile Poloniei, 
R.F.G. și Finlandei. Valoarea 
echipelor adverse trebuie însă 
să-i ambiționeze pe juniorii ro
mâni, astfel incit ei să poată 
continua cu bine drumul pre
cum l-au început, iar compor
tările viitoare să confirme a- 
precierile făcute pînă acum.

In acest scop, din jocul echi
pei este necesar să Tie elimi
nate unele imperfecțiuni. Atît 
antrenorii cit și jucătorii sint 
conștienți de ele și, după cum 
ne-au declarat, vor acționa în 
consecință- Atenția va fi îndrep
tă în mod deosebit asupra stă
rii de crispare care și-a făcui 
loc în starturile de partidă, 
lipsa de concentrare în faza de 
finalizare, precum și unele de
ficiențe de ordin tehnic și de 
forță. Cele două meciuri ami
cale pe care echipa noastră le 
va susține la mijlocul acestei 
luni în R. D. Germană sînt ud 
bun prilej de ajustare și îm
bunătățire a jocului de ansam
blu ăl echipei.

Adrian VASILESCU

(min. 44 și 60), I. Gheorghe (min. 
85), respectiv Puchca (mim. 67). 
(D. Brănoiu — coresp.).

• RESTANȚA TN DIVIZIA „C*. 
în cadrul seriei a VIII-a a Diviziei C 
s-a disputat meciul restant dintre 
Minerul Deva și Minerul Ora vița. 
Rezultat: 3—1 (2—0) pentru gazde. 
(I. Simion — coresp.).

• CUPLAJ INTERNATIONAL PE 
STADIONUL SIRENA. Sirena — 
Oestansjb (Suedia) 8—1 <4—0). In 
deschidere: Selecționata București 
— Oestansjo (-echipe feminine) 1—0 
(2—0). (N. Ștefan — coresp.).

© S-AU PUS IN VÎNZARE, la 
casele obișnuite, biletele de in
trare la meciul Steaua — Spor
tul studențesc, care are loc du
minică 6 aprilie pc stadionul din 
bd. Ghencea



Azi și mîine, la Brașov
A 35 a aniversare a eliberării ungariei

0 ATRACTIVA INT1LNIRE AMICALA DE POPICE. 
ROMÂNIA

' Azi și mîine are loc la Bra
șov un important eveniment 
internațional în sportul popi
celor : dubla întîlnire interna
țională amicală dintre repre
zentativele României și R. F. 
Germania și tragerea la sorți 
pentru stabilirea ordinel de in
trare în joc a echipelor și pe
rechilor la Campionatele mon
diale din luna mai. Cu acest 
prilej va avea loc și ședința 
prezidiului federației interna
ționale (F.I.Q.). Din conducerea 
forului internațional sînt pre- 
zenți la Brașov Gunther Stie- 
licke (R. F. Germania), vice
președinte F.I.Q., Jozef Schil- 
lei (Austria) și alte persona
lități din prezidiul F.I.Q.

R.F. GERMANIA■ - •
dintre cele douăIntîlnirea 

selecționate va reprezenta pen
tru ambele țări o verificare a 
potențialului de joc al echipe
lor care vor participa la C.M. 
La Brașov vor evolua două e- 
chipe campioane mondiale,. 
R. F. Germania — la femei și 
România — la bărbați, ceea ce 
dă un interes în plus partide
lor de azi și mîine. în e- 
chipele care vor evolua azi 
(fete — ora 15,30) și mîine 
(băieți — ora 14) pe arena 
Rulmentul vor fi prczcnți, prin
tre alții : Elena Andreescu, E- 
lisabeta Albert, Margareta Căti- 
neanu, Vasiîica Pințea, respec
tiv Edith Neidhardt, Gabrielle 
Bergholz, Renale Leitner, Iosif

Tismănar, campion mondial, 
Gheorghc Silvestru, Iuliu Bice, 
Ilie Băiaș, respectiv, Wolfgang 
Endres, Joachim Gottschalk și 
Werner Hanf.

Tragerea la sorți pentru in
trarea pe piste a echipelor și 
perechilor la C.M. are loc 
mîine, la ora 11, în sala de 
protocol a hotelului Carpați.

„CUPA JĂRILOR LATINE”

LA HANDBAL-TINERET

(ampionalclt balcanice pc pirliilc din Postăvar Si fundata
ROMANIA - PORTUG All A

27-14
SCHIORII NOȘTRI - AFIRMĂRI 

IN PROBELE DE FOND
® Succesul fetelor din țara Bîrsei • Popanghelov, 

Krizaj, Strei - sportivi de excepție
11 Cea de a Xll-a ediție a 
campionatelor balcanice de schi 
s-a încheiat, la Poiana Brașov, 
festivitatea de premiere și în
chidere, desfășurată pe pati
noarul artificial din stațiune, 
însemnind pentru sportivii par- 
ticipanți un morrent de 
în cursul căruia cei mai 
schiori din Balcani au 
distinși cu medalii și cupe 
tru performanțele înregistrate. 

Judecind rezultatele de an
samblu la această tradițională 
-competiție, trebuie să spunem 
că reprezentanții țării noastre 
au avut comportări bune în 
întrecerile de fond, ureînd de 
7 ori pe podium. Junioarele 
românce, de pildă, au cîștigat 
toate locurile fruntașe, atît în 
proba individuală cît și în cea 
de ștafetă, dînd o mare satis
facție consătenilor lor din Țara 
Bîrsei- Dealtfel, pe distanța de 
5 km, după schioarele noastre 
medaliate Elena Lagusis, Iulia- 
oa Popoiu și Emilia Raus, cea
laltă reprezentantă a noastră, 
Piroșca Abos, s-a situat pe lo
cul 6, întregind astfel mănun
chiul de reușite al fetelor. Și 
juniorii au avut prestații nota
bile, Ion Lungociu clasîndu-se 
pe locul 2, după o dispută de 
toată frumusețea cu sportivul 
bulgar Atanas Simitcev, Horia 
Oros, care a prins un număr 
mic de start, nefavorabil, a 
luptat din greu cu dificultățile 
traseului și zăpada proaspătă, 
clasindu-se totuși pe locul 6, 
înaintea coechipierilor săi Ion 
Stoian (locul 7) șl Gyula Kiss 
(9). Desigur, aceste reușite ale 
fondiștilor 
plicația și 
antrenorii 
lae Dudu, 
remarcăm 
pregătește
Fabrltius . _______
Oros (și nu numai pe el). La 
seniori, disputa a fost foarte 
strinsă. Gheorghe Găvenea s-a 
aflat doar la 5 secunde de lo
cul 3 și la 19 secunde de lo
cul 2, întrecerea fiind domi
nată de schiorul iugoslav Janec 
Rebersac, care a cîștigat proba 
de 15 km. De asemenea, vom 
remarca efortul final al lui 
Ion Moisc, în. ultimul schimb 
al ștafetei noastre clasată pe 
locul 2. în încheiere, credem că 
schiorii fondiști români pot as
pira și la alte performanțe în 
afara zonei balcanice, cu con
diția ca antrenorii și specia
liștii noștri să se preocupe și 
mai intens de îndrumarea și 
pregătirea sportivilor noștri.

Concursurile schiorilor alpini 
au fost extrem de atractive. 
Acest interes sporit a fost ge
nerat de prezența la start a 
unor adevărate vedete ale 
schiului alpin mondial, cum 
sînt bulgarul Pctar Popanghe- 
lov și Iugoslavii Bojan Krizaj 
sau Boris Strei, care au de
monstrat înaltă clasă în curse
le de slalom special și slalom 
uriaș din Postăvar. Schiorii 
noștri, deși au încercat să se 
mențină în apropierea renumi- 
ților oaspeți, nu au reușit să-și 
depășească modesta condiție și 
acest fapt ar trebui să dea de 
gîndit atît antrenorilor care se 
ocupă de pregătirea lor, cît și 
forului de specialitate deoarece 
de la schiorii alpini se așteaptă.

cam de multă vreme, o confir
mare a eforturilor materiale ce 
se fac pentru pregătirea lor-

La sfirșitul întrecerilor, se
cretarul federației de schi din

LISABONA, 3 (Agerpres). — 
Competiția internațională mas
culină de handbal (tineret) pen
tru „Cupa Țărilor Latine" a 
programat jocurile etapei a 
doua. Selecționata României a 
obținut o nouă victorie la scor, 
de data aceasta învingînd cu 
27—14 (12—6) echipa Portuga
liei.

Franța a învins cu 20—12 
(9—8) echipa Belgiei, iar Spa
nia a dispus cu 34—16 (16—12) 
de formația Italiei.

Miuiiiti numi unui

NUMEROASE ELEMENTE TINERE 
ÎN LOTURILE OLIMPICE

Poporul ungar sărbătorește astăzi cea de a 35-a ani
versare a istoricei zi de 4 aprilie 1945, ziua eliberării de 
sub dominafia fascistă și a nașterii Ungariei noi, populare.

In cei 35 de ani de viață liberă, poporul ungar, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a obți
nut succese de seamă in toate domeniile de activitate, prin- 
*"■ in cel al educației fizice și sportului.

35-a aniversare 
are loc în anul

tre care și 
Cea de a 

a eliberării 
intenselor pregătiri pe care 
le fac sportivii țării vecine 
și prietene pentru Jocurile 
Olimpice de vară de la Mos
cova. Dar, înainte de a face 
o trecere în revistă a prin
cipalilor candidați la locu- 

- rile fruntașe, va trebui să 
consemnăm că în istoria O- 
limpiadelor și, îndeosebi în 
anii de după eliberare, spor
tivii unguri s-au afirmat pu
ternic, în majoritatea disci
plinelor prevăzute în pro
gramul olimpic.

De fapt, pregătirile pentru 
J.O. de vară ale sportivilor 
din Ungaria au început încă 
după primele luni de la în
cheierea Olimpiadei de Ia 
Montreal. Dintr-o largă bază 
de masă au fost aleși sute 
de sportivi de perspectivă, 
iar numărul lor a scăzut 
treptat, rămînînd în loturi 
cei mai buni dintre cei 
buni. Din fostul lot prezent 
la J.O. de la Montreal nu 
au rămas nici 25 la sută 
din sportivi, ceilalți fiind 
tineri, care vor debuta la 
actuala Olimpiadă.

La atletism speranța nr. 1 
a Ungariei este tînăra sări
toare în înălțime Andrea 
Malay creditată în prezent 
cu o performanță de 1,98 m. 
Boxerii, pregătiți de cele
brul Laszlo Papp (triplu 
campion olimpic : 1948, 1952, 
și 1956) pot avea și ei o 
comportare onorabilă în 
frunte cu medaliații la C.E. 
Ferenc Somodi la categoria 
grea și Laszlo Pem la cat. 
semimuscă. La scrimă a a- 
părut o nouă gardă printre 
care floretistul Andras Pap, 
spadasinul Andras Szokol,

marcat : Jeliaskov (2), Kostandl- 
nov și Tvetkov, respectiv Kozma 
(3).

• Bulgaria - calificata în turneu] final U.t.F.A. - juniori * 
Iugoslavia printre finalistele la J.O. de la Moscova 8 Meciuri 

Belgia — Polonia 2-1 ; Bulga-amicale : R.F.G. - Austria 1-0 ; 
ria - Ungaria (sel. olimpică) 4—3.
0 Echipele de juniori ale 

Cehoslovaciei și Bulgariei au ter
minat la egalitate, 1—1 (1—0),
meciul retur din preliminariile 
Turneului U.E.F.A. învingătoare 
cu 2—1 în primul joc, Bulgaria 
s-a calificat in turneul final.

MONDIAL LA ȘAH
Meciul dintre Lev Polugaevski 

și Mihail Tal, conttnd pentru tur
neul pretendențilot la titlul mon
dial de șah, a continuat la Alma 
Ata cu partida a 4-a, încheiată 
remiză după 36 de mutări. Sco
rul este favorabil cu 3—1 puncte 
lui Polugaevski.

La Bad Lauterberg (R.F. Ger
mania), în partida a 8-a a me
dului dintre marii maeștri Ro
bert Hilbner (R.F.G.) și Andras 
Adorjan (Ungaria) a fost con
semnată remiză la mutarea a 
14-a. Htibner conduce cu 4,5—3,5.

sabrerul Imre Bujdoso, în 
timp ce la fete Zsuzsa Sz&cs 
se anunță a fi o nouă spe
ranță alături de experimen
tatele Ildiko Bobis și Ildiko 
Tordăsi. Firește, la gim
nastică sportivul nr. 1 ră- 
mîne campionul mondial și 
olimpic la cal cu minere, 
Zoltan Magyar, care de 5 
ani domină arena interna
țională la acest aparat, dar 
alături de el se afirmă și 
cîțiva tineri ca Ferenc Do
nath, Gyorgy Guczogy (18 
ani) și Peter Kovâcs (20 de 
ani). în ultimii ani, sportul 
halterelor a luat un avînt 
considerabil, și chiar dacă 
la J.O. de la Moscova șansa 
cuceririi unei medalii de aur 
este dificilă, avînd în vedere 
valoarea multor sportivi, u- 
nii dintre halterofilii 
pot urca pe podium, 
se clasifice printre 
6 : Olah, Stcfanovics, 
Baczako, Solyomvari, 
ș.a. Și la judo, disciplină 
cu un scurt istoric în Un
garia, s-au afirmat sportivii 
Endre Kiss și Imre Varga, 
medaliați la C.E. de anul tre
cut. La lupte, Ferenc Kocsis 
(greco-romane) și Istvan 
Kovâcs (libere) speră să can
dideze pentru primele locuri, 
în fine, mari speranțe sînt 
legate de echipele de polo 
și pentatlon modern, disci
pline care au adus în repe
tate rînduri trofee de pres
tigiu sportivilor unguri.

Acum, pregătirile sînt în 
toi. Urmează ca antrenorii 
și federațiile de specialitate 
să definitiveze loturile olim
pice, care vor însuma, după 
cum s-a anunțat o delegație 
de aproape 200 de sportivi.

unguri 
sau să 
prunii 
Stark, 
Szalai

0 în turneul pentru juniori de 
la Cannes : Italia — Tunisia 3—9 
(3—9), Olanda — Mexic 1—0 (1—0).

0 „Cupa Spaniei" a programat 
meciurile tur ale sferturilor de fi
nală : Real Sociedad — Castilia 
Madrid 3—1 ; Real Madrid — 
Beția Sevilla 3—1 ; Valladolid — 
Atletico Madrid 1—1 j Sporting 
Gijon — Rayo Valiecano 3—2.

români își au ex- 
în munca depusă de 
lotului Ion și Nioo- 
precum se cuvine să 
pasiunea cu care ii 
profesorul Hartvig 
pe sibianul Horia

Ion Moise a contribuit decisiv 
la clasarea ștafetei noastre pe 

locul secund
Foto: V. SECĂREANU-Brașov 
Iugoslavia, Svetoslav Dragovici 
ne-a împărtășit cîteva consta
tări asupra acestei ediții a 
campionatelor balcanice : „Vreau 
să remarc, de la început, ex
celenta organizare asigurată de 
prietenii români, care au fă
cut eforturi pentru buna desfă
șurare a concursurilor, precum 
și pentru sejurul nostru cit mai 
plăcut în frumoasa dv. stațiu
ne. Sportivii români mi-au lă
sat o bună impresie, în special 
fondislele. Sint convins că în 
scurt timp schiorii României 
vor putea aspira, din nou, Ia 
evoluții și mai bune, chiar in 
marile competiții".

Paul IOVAN

0 In preliminariile turneului 
olimpic, echipa Turciei a pierout 
cu 0—1 (fl—1), meciul cu Iugosla
via. A marcat, Repclcl (min. 18). 
In urma acestei victori!, selec
ționata Iugoslaviei s-a calificat 
pentru turneul olimpic de la 
Moscova.

0 Peste 80 000 de spectatori au 
urmărit la Miinchen mediul ami
cal dintre selecționatele R.F. Ger
mania șl Austria. Gazdele au ob
ținut victoria cu 1—0 (1—0), p in 
punctul Înscris de Hans Muller 
(min. 34).

0 Disputat la Bruxelles, meciul 
amical dintre reprezentativele 
Belgiei și Poloniei s-a încheiat cu 
2—1 (1—0) în favoarea gazdelor. 
Au înscris Coeck (min. 38) și Van 
dea Bergh (min. 58), respectiv 
' ' (min. 63).
den 
Lato

0
cal : ___ ____ ,_______ _
limpleă a Ungariei 4—3 (3—1). Au

La Kustendil în meci aml- 
Bulgaria — Selecționata o-

• SPORTUL ROMANESC tN PERSPEC
TIVA OLIMPICA este amplu prezentat 
(text și fotografii) în revista săptămjnală 
ilustrată LPV din Havana. Pe coperta re
vistei cubaneze este titrat : „Perspectivas 
Olimpicas : RUMANIA" O CU TIMPUL, 
SPRINTERII PREFERA ALTE DISTANȚE... 
Recent, atleta australiană Raelene Boyle 
(29 ani), medaliată cu argint la 200 m la 
J. O. 1968 șl la 100 șl 200 m la J. O. 1972, 
a realizat la Melbourne o excelentă per
formanță pe 400 m (51,06), readucindu-ne în 
memorie o altă mare atletă de la antipozi, 
Bethy Cuthbert, campioană olimpică in 
1956 la 100 șl 200 m, cîștlgătoare a medaliei 
de aur, 8 ani mai tîrziu, la 400 m. 0 LA 
CEA DE A 12-A FINALĂ A „CUPEI AFRICII", 
100 000 spectatori la Lagos, unde echipa de 
fotbal a țărll-gazdă, Nigeria, a învins cu 
3—0 reprezentativa Algeriei. „Vulturii verzi" 
au deschis scorul chiar din primul minut 
al partidei, prin extrema stingă Felix 
Owolabi, cel care a mai înscris un gol, în- 
min. 49. Martorii oculari spun că echipa 
învingătoare a efectuat îp prima jumătate 
de oră a jocului un „pressing halucinant". 
• UNDE E SCRIMA DE SALON î O măr
turie recentă că scrima nu se mal poate 
rezuma la finețea execuțiilor, calitățile atle
tice ale sportivilor jucînd un rol de prim 
ordin : pe primele locuri la „Trofeul Adrien 
Rommel", floretiștii Vladimir Smirnov (1,84

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM 0 Tradiționalul con

curs internațional de maraton de 
la Atena a fost cîștigat de atle
tul sovietic Vladimir Podogov. 
cronometrat pe 42,195 km cu tim
pul de 2h20:20. L-au urmat com
patriotul său Terepilnikov 2h21:M 
șl Tsinigatos (Grecia) 21125:24.

BASCHET 0 La Rouen, me
ciul amical feminin dintre e- 
chipele Franței și Poloniei a re
venit baschetbalistelor poloneze cu 
79—64 (46—27).

HOCHEI 0 La Hradec Kralove 
(Cehoslovacia), au continuat me
ciurile campionatului european 
pentru juniori : Suedia — Nor
vegia - - - • • -
lonia 
5—2 ; 
13—3.

ȘAH 0 In competiția pentru 
junioare „Cupa Europei". care 
se desfășoară la Senta (Iugosla
via), după 11 runde, conduce 
Agneska Bru.sz.lman (Polonia), 
cu 7,5 p (1), urmată de Renata

9—0 ; Cehoslovacia — Po-
9—2 ; Finlanda — Elveția 
U.R.S.S. — R.F. GermaniaR.F.

Zaharovska (Cehoslovacia) —
7.5 p. Șahista româncă Marina
Pogorevi-ci, care in runda a 11-a 
a pierdut partida cu Meshi, se 
află pe locul 8, cu 5 p. • Ceho
slovacul VLastimil Hort a termi
nat învingător In turneul de La 
Sarajevo, totalizînd 10,5 p din 
15 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat ..-<•• • •
Ivkov și Bojan
9.5 p.

TENIS
Monte 
6-2. 
6—2, 
7—6, 
7—5, 
6—3, 
6—0, 
Rezultate din

Iugoslavii Borislav 
Kurajița, cu cîte

O In
Carlo : __ _____

6—2, McEnroe — Warwick 
6—2, Caujolle — Connors 
6—2 I, Clerc — Pnoisy 6—2, 
Gerulaitls — Gehring 6—0, 
Gildemeist-er — Pinner 6—4, 
Smid — Peed 6—3, 6—1 0 

____ ' ’ . turneul de la 
Shizuoka (Japonia) : Gunthardt — 
Campbell > 6—3, 6—4 ; Nisihlo — 
Cohen 6—3, 6—4 ; Beltauer — 
Fitzgerald 6—3, 4—6, 6—0 ’ Pasco 
— Whyte 6—2. 3—6, 6—3.

turneul de la 
Borg — Lendl

m șl 82 kg) șl Bogdan Zych (1,80 m șl 
80 kg). Dealtfel, Smirnov a cîștigat la in
terval de numai 14 zile două mari con
cursuri internaționale : Giovannlnl șl Rom
mel • ERIC HEIDEN MAI ADAUGĂ CEVA 
PATINELOR... „Băiatul de aur" al recen
tei Olimpiade albe de la Lake Placid, care 
nu de mult a anunțat că nu va mal lua 
parte la marile competiții de patinaj, nu va

părăsi totuși gheața, legitimîndu-se zilele 
trecute la clubul norvegian „Manglerud 
Star" (Helden studiază medicina la Oslo), 
unde va juca ... hochei. • RECORD SPOR
TIV LA T.V. : jn seara de 31 martie trans
misia la televiziunea americană a cinci me
ciuri de box contînd pentru titlurile mon
diale, printre care șl un meci inedit, pen
tru desemnarea primului deținător al noii 
categorii, grea-ușoară (americanul Marvin 
Camei l-a învins la puncte, la Las Vegas, 
pe iugoslavul Mate Parlov) 0 JUCĂTORI 
STRĂINI IN FOTBALUL ITALIAN. De la

anul, cluburile italiene din prima divizie 
vor putea angaja cite un jucător străin, au 
hotărît cele două ligi profesioniste ale fot
balului italian. Astfel, se ridică interdicția 
pe care forul de resort a dictat-o ca ur
mare a neașteptatului. eșec al squadrcl az- 
zurra la World Cup’66, în fața reprezenta
tivei R.P.D. Coreene. In vizor se află 
transferul vest-germanilor Rummenlgge și 
Hansi MilIIer, austriecii Prohaska șl Krankl 
(debutul in Spania l-a priit...), olandezul 
Rend Van der Kerkhof (fără fratele său...) 
3 IN ACEASTA PRIMĂVARĂ, LA VENE 
ȚIA, campionatul mondial de scrimă de
dicat tinerilor sportivi (sub 20 de snl), in
tre 3 și 7 aprilie 0 SPRINTERII FRAN
CEZI SE RECICLEAZĂ : timp de o lună 
de zile, cei mal buni sprinteri francezi, 
aflațl în pregătire pentru J. O., efectuează 
un stagiu de pregătire și concursuri m 
S.U.A. 0 INGEMAR STENMARK — „LI
CENȚA B“, adică celebrul campion suedez 
de schi a devenit semlprofeslonlst. păs- 
trînd dreptul de a participa la Cupa Mon 
dlală, sub egida federației internaționale, 
dar nemaiavlnd posibilitatea de a concura 
la J. O. 0 60 000 DE PARTICIPANT! în 
Noua Zeeîandă, recent, la tradiționala cursă 
anuală de la Auckland, cîștigată de Dick 
Quax, nimeni altul decît medaliatul cu ar
gint la 5 000 m la J. O. 1976.

Paul SLAVESCU
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