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Ancheta noastră in întreprinderi și instituții

V

DACIADA", ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ 
LA COTE CANTITATIVE SI CALITATIVE SUPERIOARE

care în acest an a cam 
limitele temporale o- 
se retrage cu greu

Iarna, 
încălcat 
bișnuite, 
de pe meleagurile noastre, ca
re așteaptă să iasă soarele. 
Expansiunea hivernală a făcut 
de bună seamă mai dorită pri
măvara, reîntîlnirea cu prospe
țimea naturii, cu aerul curat al 
munților, cu locurile de agre
ment sau cu terenurile de 
sport în aer liber. Chemarea 
primăverii este însoțită și de 
invitația la un nou start în în
trecerile de vară ale „Daciadei”, 
competiția polisportivă națio
nală de largă cuprindere, care 
oferă tinerilor și vîrstnicilor, 
bărbați și femei, prilejul folo
sirii în mai mare măsură și 
sub multiple forme a timpului 
liber pentru întărirea sănătății 
și refacerea capacității creatoa-

re, pentru dezvoltarea armoni
oasă a trupului și spiritului, 
pentru odihnă activă.

Acum, la debutul ediției de 
vară a „Dadadei”, ne-am pro
pus să aruncăm o privire asu
pra cadrului pe care-1 oferă 
evenimentului asociațiile și 
cluburile sportive din întreprin
deri și instituții, adresind mai 
multor activiști din acest do
meniu întrebările:

1. Cîți dintre oamenii muncii 
din unitatea dv. au devenit a; 
depții practicării exercițiului 
fizic, sportului sau turismului?

2. Cum ați pregătit startul in 
noua ediție de vară a „Dacia- 
dei“?

3. După etapa pe asociație a 
competiției naționale, in ce fel 
asigurați continuitatea activită
ții sportive de masă?

Sc apropie campionatele europene de Ia Iyon

Eoaterina Szabo, câștigătoarea concursului- 
test, evoluînd la sol Foto : Dragoș NEAGU

Inaugurate în 1978, la Mila
no, campionatele europene de 
juniori la gimnastică au con
semnat chiar la prima ediție 
un frumos succes al școlii ro
mânești, Emilia Eberle. Marile- 
na Vlădărău și Gabi Gheorghiu 
reprezentînd cu cinste tricolo
rul românesc. Emilia Eberle a 
devenit — după cum se știe 
— prima campioană absolută 
de junioare a continentului și 
tot ea a cîștigat. de asemenea, 
două medalii de aur în finalele

pe aparate. Iată 
că, după doi ani, 
gimnastica juveni
lă europeană 
află în pragul unui 
nou examen 
anvergură — 
țla a Il-a a cam
pionatelor conți 
nentale.

în dorința de a 
alinia și în acest 
an, la întrecerile 
de la Lyon, o gar
nitură puternică, 
federația de spe
cialitate a avut 
interesanta iniția
tivă de a convoca 
la un concurs-test 
pe cele mai bune 
junioare ale țării, 
test în urma că
ruia au fost se
lecționate gimnas
tele care urmează 
să evolueze in 
competiția din 
Franța. Un prim 
aspect pe care do
rim să-1 subliniem 
este acela privind 
numărul de spor
tive prezente la 
Deva: 30. Aceasta 
denotă o bază lar
gă 
fapt 

care subliniază 
manifestă a secțiilor de per
formanță de pe tot cuprinsul 
țării pentru depistarea și for
marea unor performere auten
tice. Apoi, să reținem că au 
fost invitate gimnaste nu de la 
unul sau două cluburi, ci de la 
numeroase asociații și cluburi 
de performanță: Liceul din

Constantin MACOVEI

se
de 

edi-

de selecție, 
îmbucurător 
preocuparea

(Continuare in nag 2-3)

SA STABILIT ORDINEA INTRĂRII 
ÎN CONCURS LA CM. DE POPICE O Sportivi din 11 țări In întrecere 0 Echipa masculină a Româ
niei - in grupa I valorică • Jucătoarele noastre, printre primele 

la start

Redăm cîteva din răspunsuri
le primite de la cei solicitați.

I. FEȚEANU (A.S. Dacia Pi
tești): 1. Circa 43 la sută din 
totalul lucrătorilor întreprinde
rii noastre sînt practicanți con
secvenți ai sportului. Procentul 
ar fi mai mare dacă pe timp 
de iarnă am avea condiții pen
tru aceste activități. 2. Am luat 
măsuri pentru punerea la punct 
a terenurilor, pentru procura
rea materialelor și echipamen
tului sportiv necesar; am pre
gătit instructorii și am alcă
tuit programul de desfășurare 
a întrecerilor pe întreaga peri
oadă; am popularizat competi
ția prin afișe și foi volante di
fuzate în toate atelierele 
secțiile, ' precum și 
sportive, astfel incit 
derea festivă care a 
pe stadionul de 
am avut mulți participanți la 
întrecerile de 
handbal, volei și tenis de cîmp 
organizate cu acest prilej. 3. 
Continuitatea este asigurată 
prin activitatea pe tot parcursul 
sezonului în cadrul campiona
telor asociației la mai multe 
discipline: cnos. fotbal, handbal, 
volei, șah, tenis de masă și de 
cîmp etc., precum și prin du
minici cultural sportive, orga
nizate o dată pe lună, serbări 
cîmpenești, cupe locale, cupe 
festive, firește toate sub gene
ricul competiției naționale. Din 
aceste întreceri facem și se
lecția pentru secțiile de perfor-

Aurelion BREBEANU

După cum se știe țara noas
tră va organiza la Mangalia 
Nord ediția a 13-a a campiona
telor mondiale de popice, La 
care și-au anunțat participarea 
jucători și jucătoare din Aus
tria. Cehoslovacia, 
Franța, Republica 
Germania, Iugoslavia, 
Ungaria, ‘ 
România. Tragerea la sorți 
ordinii intrării sportivilor 
piste la marea confruntare 
la Mangalia Nord s-a 
sîmbătă, la Brașov, in prezen
ța vicepreședintelui F-I.P., Gfln- 
ter Stielick (R.F.G.), și a altor 
membri ai prezidiului acestei 
federații. Numerele trase din 
urnă de Ionuț, în vîrstă de 
numai 5 ani, fiul actualului 
campion al lumii, brașoveanul 
Iosif Tismănar, au decis ca po
picarii participanți la apropia
tele C.M. să intre in concurs 
în următoarea ordine:

Echipe, feminin — 1. Ungă-

Elveția, 
Federală 

Italia, 
Polonia, Suedia 8* 

a 
pe 
de 

făcut,

ria, 2. Polonia, 3. Austria, 4. 
România, S. R.F. Germania, ( 
Cehoslovacia, 7. Iugoslavia) 
masculin (grupa a 2-a valorică)
— 1. Franța, 2. Italia, 3. El
veția, 4. Polonia, 5. Suedia; 
(grupa I valorică) — 6. Austria, 
7. Ungaria. 8. România, 9. Iu
goslavia, 10. R.F. Germania, ÎL 
Cehoslovacia. Perechi: feminin
— 1. Austria, 2. Ungaria, 3. 
România, 4. Italia, 5. Elveția. 
6. Cehoslovacia, 7. Polonia, 8. 
R.F. Germania, 9. Suedia, 10. 
Iugoslavia, 11. Franța; mascu
lin — 1. Suedia, 2. Italia, X 
Cehoslovacia, 4. Polonia, 5. El
veția, 6. Franța, 7. Ungaria, 8. 
România, 9. Austria, 10. R.F. 
Germania, 11. Iugoslavia.

La turneul individual vor 
participa primele 20 de jucătoa
re și tot atîția jucători clasați 
după întrecerile probelor pe 
echipe și perechi, intrarea pe 
arenă făcîndu-se în ordinea in
versă a clasamentului respectiv.

la

Și 
la bazele 

la deschi- 
avut loc 
Ștefănești

cros, fotbal,

(Continuare in pag. 2-3)

HANDBALIȘTII ROMANI AU PĂȘIT 

IN NOUL SEZON INTERNAȚIONAL 
O Echipa de seniori a întreprins un tumeu in R.F. Germania O 
• Vineri și sîmbătă, la Sofia, două meciuri România - 'Bulgaria

Handbaliștii noștri au și fă
cut primii pași in noul sezon 
competițional internațional. O 
selecționată a întreprins la 
sfîrșitul lunii martie un tur
neu în R.F. Germania, iar 
echipa de tineret a României a 
participat la cea de a X-a e- 
diție a „Cupei țărilor latine", 
organizată in Portugalia.

Referitor la turneul din R.F. 
Germania, cei trei antrenori ai 
lotului — loan Kunst-Ghermă- 
nescu, Nicolae Nedef și Lascăr 
Pană — ne-au oferit datele și 
concluziile acestui prim test 
al sezonului olimpic. Iată, mai 
intii, rezultatele: cu Siid-Ba- 
den 35—18, Ispringen 26—10, 
Bergstrasse 24—11, Badneustadt 
35—18, Flensburg 27—17, Glad
bach 23—16 și cu Liebenburg 
29—13. în total, echipa noastră 
a marcat 199 goluri și a primit 
103 (dintre care 100 marcate și

48 primite in reprizele secun
de, ceea ce atestă o bună pre
gătire fizică).

Lotul care a evoluat între 21 
și 29 martie în R.F. Germania: 
Comei Penu (6 jocuri), Nicolae 
Munteanu (6), Alex. Buligan 
(3) — Iosif Boroș (6 jocuri, a 
înscris 10 goluri), Măricel Voi- 
nea (7—31), Radu Voina (7—24), 
Vasile 
Durau 
(7—23), 
(7-21), 
Lucian 
cea Grabovschi (7—13) și Ni
colae Voinca (1 joc — s-a ac
cidentat).

Opinia celor trei antrenori: 
„După o primă perioadă de 
pregătire, în care s-a pus un 
accent deosebit pe învățarea

Stingă (7—32), Cornel 
(7—15), Ștefan Birtalan 

Alexandru Folker 
Nicolae Vasilca (7—13), 
Vasilache (7—17), Mir-

(Continuare In pag. a 4-a)

CAMPIONATELE DE CROS O FRUMOASA
PROMISIUNE PENTRU SEZONUL DE PISTĂ
Campionatele na

ționale de cros, 
desfășurate dumi
nică dimineața la 
Craiova într-o am
bianță deosebită, 
de mare întrecere, 
creată deopotrivă 
de cadrul natural 
(traseu excelent, 
vreme frumoasă) 
și de numărul ri
dicat al concuren- 
ților (aproape 900, 
mai mare decît la 
oricare din edițiile 
precedente ale cro
sului
ne-au 

trecere 
a marii 
a valorilor și spe
ranțelor semifon- 
dului și fondului 

nostru. Am putut 
nouă curse, una mai frumoasă 
decît alta, de la juniorii de ca
tegoria a IlI-a, unii cu mai 
puțin de un an de activitate, 
pînă la Ilie Floroiu, „tot ce 
mișcă" în acest grup de probe.

național) 
permis o 
în revistă 
majorități

ii

I tfff fiis

urmări, în

în etapa a 28-a a Diviziei A de hochei DINAMO ÎNVINGE
PE S.C. M. CIUC, DUPĂ UN FINAL PASIONANT

Ieri, în etapa a 28-a la ho
chei s-au înregistrat rezulta
tele :

DINAMO — S.C. M. CIUC 
2—1 (0—0, 0—1, 2—0). Parcă 
vorbite, protagonistele derbyu- 
lui zilei au „tăiat" în două ju
mătăți distincte partida. Pînă 
prin minutul 30, joc fără nerv 
— după un început cu nervi —, 
cu numai cîteva atacuri bine 
construite : presiune continuă 
a oaspeților, min. 4—8 ; Toke, 
trei șuturi consecutive în por
tar (min. 11) ; ratări în lanț 
Tureanu, Moroșan, Costea (min. 
16) ; Axinte scăpat singur cu

Fekete (min. 22) ; Petraș, șut 
cu sete, de puțin peste poartă 
(min. 25). Și exact din minutul 
30 dominarea bucureștenilor a 
făcut loc unui reviriment al 
Sport clubului. După ce Mikloș 
(min. 31) și Szenteș (min. 32) 
au trecut pe lingă goi. Bartalis 
a nimerit ținta, printr-o pădure 
de picioare : 0—1 I Răspunsul 
dinâmoviștilor a fost prompt, 
dar golul nu a venit decît în 
minutul doi al ultimei treimi, 
cînd Tureanu a urcat în stil 
personal în atac, a fost con
trat, arbitrii lăsînd — firesc — 
avantaj, pucul a ajung la A-

xinte, Fekete fiind, în fine, 
învins : 1—1. A urmat cea mai 
frumoasă repriză văzută in 
vremea din urmă în Capitală, 
cu hochei veritabil, rapid și 
pasionant. E. Antal, mai întil, 
a driblat frumos, potrivindu-și 
însă prea mult pucul (min. 47), 
pentru ca faza de la golul ega- 
lărli să se repete în min. 48 : 
acțiune Tureanu, șut violent, 
necruțător al lui Axinte : 2—1. 
După care ambele echipe au 
„mers" în același ritm îndrâ-

Geo RAEJCHI

(Continuare In pag. a 4-a)

Start in cursa de 8 000 m a categoriei tineret 
Iar dacă despre juniorii III și 
II nu se pot face aprecieri de
finitive cu privire la valoarea 
individuală și de grup a par- 
ticipanților, crosul de la Craio
va fiind un simplu moment 
într-o evoluție pe care vîrsta 
tînără o face încă imprevizibi
lă, celelalte categorii, ale atle- 
ților formați, ne pot oferi atît 
concluzii de încheiere a unei 
etape din ciclul anual, cit și 
previziuni în perspectiva apro
piatului sezon de pistă.

Referindu-rie în primul rînd 
la seniori, trebuie să spunem 
că am fost din nou impresio
nați de acest atlet excepțional 
care este Ilie Floroiu. Ilie a 
cîștigat, conform așteptărilor, 
cu un mare avans, cel de-al 
șaselea titlu de campion la cros 
(și al 23-lea tricou de campion 
al Rorftâniei " ‘ _ j
Era a patra duminică consecu
tivă în care lua startul într-o 
cursă mal lungă de 10 km 
(două din ele In străinătate). 
Ne-a spus că este obosit, nt 
s-a spus că nu este pe de-a-n- 
tregul refăcut. Diferența de va
loare i-ar fi adus oricum vic
toria dar, ca de fiecare dată.

din cariera sa).

Floroiu a alergat la limita re
surselor, dînd tot ce putea da. 
Sigur, el a cîștigat curse mai 
importante dar, văzîndu-i evo
luția, ne-am dat încă o dată 
seama că fragilele-i picioare 
sînt acționate în 
mereu maximal de o stare de 
spirit care trădează un caracter 
deosebit, de om și de perfor
mer. „Modelul Floroiu" trebuie 
să fie o pildă pentru toți ju
niorii prezenți duminică la Cra
iova. Și nu numai pentru eî.

Ne-au plăcut. în proba senio- . 
rilor, și sirguinciosul Florca 
Șandru, și talentatul Aurel Ni- 
culescu (revenit la un nivel ac
ceptabil). Dar cel mai îmbucu
rător ni se pare locul 6 al Iui 
Gheorghe Ghipu, cea mai bună 
clasare a lui într-un cros de 
seniori. Și-a regăsit el ambiții
le ? Sîntem intre cei (acum pu
țini...) care cred că Ghipu mai 
are Încă ceva de Spus...

La senioare cursa s-a decis 
pe ultima parte. A cîștigat, ca.

Vladimir MORARU

efortul lor

(Continuare In pag. J-J)



In „Cupa României" la volei 
s-au desfășurat partidele penulti
mei etape a returului, victoriile 
revenind, în general, echipelor 
gazdă, iată amănunte :

DF7III TAIT NOPMAIF ÎN PUPA ROMÂNIIFI“ IA VOI FIi*lZ.uLIAIl FIlmlYiALL IU „UurA hUIYIfUIIIEI LH VULLI

MASCULIN

Victorie clară a studentelor, care 
au reușit o partidă bună din 
punct de vedere tehnic șl spec
tacular. Evidențieri : Mioara Bis- 
triceanu, Monica Moise, Leon tin a 
Mateș. Arbitri : V. Vrăjescu — 
București, M. Constantinescu — 
Ploiești. (S. NENIȚA — coresp.).

2—3 
oon- 

zuz, m wwe ratat
succesul in primul șl ultimul set, 
cînd au condus cu 13—7 (I) și 
14—8 (V). După două ore de joc 
plin de greșeli tehnice, am putea 
oarecum remarca pe Geană, 
Manole (S), Păușescu, Tutovan 
(D). Arbitri : D. Vasile — I. Ni- 
culescu, ambii din București. 
(Gh. LAZAR — coresp.).

DINAMO — STEAUA 
(—13, 9, 4, —7, —14). Meci 
fuz, in care dinamoviștil au

rului. deoarece în flecare „trei
me" sucevenii au recuperat din 
handicap, uneori au condus, dar 
nu au putut să șl depășească
formația gazdă. Evidențieri : 
Chiș, Băroiu, Bădiță, Corcheș
(S), Savu, Gazda, Mîndru
(C.S.M.) Arbitri : M. Luțescu —
S. Mare, D. Negroiu — Timi
șoara. (Gh. ȘTEFAN — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
VIITORUL BACAU 3—1 (3, 11,
—11, 2). Timișorenii au realizat
un joc bun, realizînd o victorie 
meritată. Remarcărl : Vînătu,
Grădinaru, Dobromir (P). Pri- 
săcaru, Cinculescu (V). Arbitri: 
V. Szacacs — B. Mare. E. Men
del — Sibiu. (C. CREȚU — 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
1—3 (12, —14, —4, —0). Așa cum 
a început jocul, se părea că 
gazdele vor produce o surpriză. 
Dar, cedînd pe plan fizic, ele au 
pierdut apoi categoric. Remar- 
cări : Olea Pavelescu, Cristina 
Cozma (T), Mihaela Pintea, Cris
tina Marin (B). Arbitri : V. 
Szacacs — E. Mendel (C. CREȚU
— coresp.).

EXPLORĂRI B. MARE — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—0 
(11, 2, 4). Victorie categorică a 
băimăreniloir, caire au avut cel 
mai bumi jucători în Arbuzov, 
Stalcu șl Bălaș. De la oaspeți 
s-au evidențiat Șulea și Chițigoi. 
Arbitri : D. Diaconescu — Ora
dea, I. Benga — B. Mare. (V. 
SASARANU — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (11,
14, 9). Dominare netă a gazde
lor, cu excepția setului secund, 
cînd brașovenii au condus cu 
13—7 șl 14—12, dar au fost de
pășiți în prelungiri. Evidențiat! : 
Păun, Braun, Zlotea (U), Stancu 
(T). Arbitri : I. Izvoranu —
București, C. Paduraru — Timi
șoara. (Șt. GURGUI — coresp.).

FEMININ

C.S.U. GALATI — DINAMO 
3—0 (12, 8, 8). Cele două echipe 
au furnizat o partidă modestă 
ca valoare tehnică șl spectacula
ră, încheiată în numai o oră de 
joc. Mai bine organizate în atac, 
gazdele s-au Impus în fața unul 
adversar care a dat o replică 
mai consistentă doar în primul 
set. Evidențieri : Florentina Da- 
nielescu, Marcela Deju (C.S.U.), 
Carmen Cadar (D). Arbitri : N. 
Georgescu — București, D. Do- 
brescu — Ploiești. (T. SIRIOPOL 
— coresp.).

FARUL CONSTANTA — CHIM- 
PEX CONSTANTA 0—3 (—11,
—13, —10). Med atractiv, derby ui 
constănțean revenind jucătoare
lor de la Chimpex, care au avut 
o prestație superioară în atac și 
în apărare. Evidențieri : Marta
Marinescu, Emilia Mănăilă, O t iii a 
Secoșan de la învingătoare, res
pectiv Aurora Popența, Gulniza 
Gelil. (Gh. TAMAȘ — ooresp.).

„CUPA F.R.C."
Ploaia nu i-a iertat pe cicliști 

nici sîmbătă du.pa-amlază, in ul
tima zi a Întrecerilor tradiționalei 
competiții sportive cu caracter 
republican „Cupa F.R.C." A plo
uat și sîmbătă și totuși atît ju
niorii mari, cit și cel mid, ca 
dealtfel și seniorii s-au „bătut" 
cu toată ardoarea.

De data aceasta. întrecerile le- 
tapa a IlI-a) au avut loc pe un 
circuit in Parcul Herăstrău. In 
cursa juniorilor mari (20 ture — 
32 km), cicliștii brăileni au fost 
din nou la Înălțime. Combativ ca 
și in etapa din ajun, pe care a 
cîștlgat-o, M. Mărginean a fost 
în prim-planu.1 întrecerii.

La juniori mici (10 ture — 16 
km), cel caire au dominat etapa 
au fost I. Schneider și Gh. Klein- 
peter (Voința Arad), sportivi e- 
vadațl din pluton imediat după 
plecarea in cursă. Gonind in doi, 
la capătul celor 10 ture parcurse 
arbitrii l-au înregistrat în ordi
nea în care i-am amintit, cu un 
avans de peste un minut față de 
urmăritori.

Curea 
40 km) 
raschiv 
șit pe 
său de ___  _ _______
samentele : juniori mari 
rain Mărginean (C.S.

---- z
seniorilor (25 ture — 

a fost cîștigată de C. Pa- 
(Dinamo). care l-a depă- 
ultlma parte pe colegul 
club D. Bonciu. Iată cla- 

1. Ma- 
Brăila)

O REUȘITĂ
«*

V. Bărbuceanu (Petro- 
I. Marinescu (C.S. Brăi- 

N. Albulea (CIBO Brașov), 
Macău (C.S.Ș. Timișoara), 
Florea (Olimpia), 7. I. 
(Metalul Plopeni) 8. T. 

(C.S.Ș. Timișoara), 
Laingner (C.S.M. Cluj-Na- 

____ , — toți sosiți în același 
timp cu învingătorul. In clasa
mentul general, după trei etape 
pe primul loc s-a clasat M. Măr
ginean (C.S. Brăila), urmat de 
I. Marinescu (C.S. Brăila) și T. 
Weiszmann (C.S.Ș. Timișoara) ; 
juniori mici ; 1. I. Schneider
(Voința Arad) 23:14, 2. Gh. Klein- 
peter (Voința Arad) același timp, 
după care a urmat plutonul con
dus de O. Mitran (Voința Bucu
rești) cronometrat cu 24:20. în clasa
mentul general primul loc l-a o- 
cupat I. Schneider (Voința Arad), 
urmat de Kleinpeter (Voința 
Arad) și de C. Suciu (Muscelul 
Cîmpulung). Seniori - •
raschiv (Dinamo)
Bonciu (Dinamo) 
Bonciu (Steaua) 
Sîrbu (Dinamo). 
(Voința Ploiești), 
timp cu C. Bonciu.

Gh. ȘTEFANESCU

45:20, 2. 
Iul), 3. 
la). 4.
5. M.
6. G. 
Oprea
WeLszmann
9. N.
poca)

5.

C. Pa- 
l, 2. D.

3. C
4. Tr.

Ionescu 
același

I ETZ
I co/

DELTA TULCEA — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—0 (13, 11, 10). Tul
cenii s-au dovedit superiori la 
toate capitolele, adjudecindu-șl o 
victorie fără emoții, în ciuda 
scorului aparent strîns pe seturi. 
Evidențieri : R. Enescu, Ivanov, 
Gavrilă, Stanciu de la gazde. 
(P. COMȘA — ooresp.).

SILVANIA Ș. SILVANIEI — 
C.S.M. SUCEAVA 3—0 (7, 9, 12). 
Gazdele, mai bune la blocaj și 
în linia ai doua, au cîștigat pe 
merit un meci antrenant și inte
resant, totuși, prin evoluția soo-

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
OLIMPIA ORADEA 3—0 (7,14,3). 
Meci
S-au 
ciuc, 
Klein
— I.

tehnică.
____„_ . ___ Dubin- 
Constanța Militaru (U), Eva 
(O). Arbitri : C. Păduraru 
Izvoranu (Șt. GURGUI — 

coresp.).

de slabă factură 
detașat : Marilena

RAPID — PENICILINA IAȘI 
3—0 (12, 3, 10). Ieșencele au jucat 
dezlînat, dând o replică modestă. 
Au evoluat mal bine Eugenia 
Rebac și Rodiea Bulancea de( la 
învingătoare. respectiv
Stoian. (Gh. LAZAR —

ȘTHNȚA 
TEX B. “

Doina 
coresp.).

BACAU — MARA- 
MARE 3—0 (10, 8, 9).

SĂRITORII AU AMBIȚIA AFIRMĂRII
PE PLAN INTERNATIONAL !

bazinul Olimpia din Sibiu 
desfășurat una dintre cele 
reușite ediții ale Concursu-

în 
s-a 
mai ______ _ __
lui republican de sărituri, carac
terizată prin dispute spectaculoa
se, echilibrate, de nivel tehnic 
ridicat la unele probe, precum 
și prin afirmarea puternică a 
elementelor foarte tinere. Dealtfel, 
la senioare, toate cele trei cîști- 
gătoare — Cristina Timar (năs
cută în 1966) la „1 m“, Isabela 
Bercaru (1965) la platformă și 
Felicia Cîrstea (1962) la „3 m“, 
ca și Cornel Pop (1965) la plat
formă (toți clasați pe locul I 
pentru prima oară intr-o astfel 
de competiție) sînt reprezentanți 
ai „noului val", săritori cu mari 
perspective de progres datorită 
faptului că, la vîrsta fragedă pe 
care o au, și-au însușit exerciții 
competitive pe plan internațio
nal. A devenit cert că unii an
trenori (ne referim, in primul 
rind, la N. Sparios, P. Decusea- 
ră, D. Popoaie, Elena Timar) au 
Înțeles că, pentru afirmarea aces
tei ramuri a natației în arena in
ternațională. este necesară, în 
primul rind, ridicarea calității 
prin adoptarea unor salturi cu 
coeficient de dificultate ridicat, 
oare să permită obținerea punc
tajelor superioare. In afara ciști- 
gătorilor, am mal remarcat con
cretizarea intențiilor la Luiza Nl- 
colaescu, Ruxandra Hociotă An
ca Bereș, Ileana Pîrjol, CristVia 
Szakacs, Alexandru Bagiu, Valen
tin Urse, Adrian și Cătălin Cher- 
ctu. Dan Oprean, unii dintre ei 
nedepășind Încă anii copilăriei, 
în mod evident, desfășurarea in 
țara noastră a Cupei Europei (în 
1S79. la Sibiu), competiție care 
a oferit antrenorilor și sportivi
lor români prilejul să urmăreas-

că evoluția unor campioni mon
diali și olimpici, a constituit o 
puternică emulație și a stimulat 
ambiția pentru afirmarea depli
nă în marile competiții oficiale, 
două dintre acestea urmînd să 
se desfășoare chiar anul acesta. 
Ne referim la Jocurile Olimpice 
de la Moscova, la care rîvnesc 
să participe Ruxasidra Hociotă și 
Alexandru Bagiu șl la campiona
tele europene de juniori din Sue
dia, pentru care se pregătesc 
Isabela Bercaru, Luiza N'icolres- 
cu, Cristina Timar, Cornel Pop 
și Valentin Urse.

Tocmai în acest context favo
rabil în care se află săriturile 
din țara noastră devin supără
toare unele deficiențe care limi
tează posibilitățile fruntașilor a- 
cestui sport. Ne ref-r" t. de pil
dă, la detentă (încă insuficient 
de înaltă pentru a permite ob
ținerea ampaitudin'J spectaculoase 
șl rezolvarea propriu zisă a exer
cițiului deasupra 'liv iTuVui apei, 
nu în timpul intrări!) șl la in
trările în apă (uneori nesigure, 
cu pleoscăieii care lasă arbitrilor 
o ultimă impresie complet nefa
vorabilă) .

Sînt probleme de care antre
norii vor ține, desigur, seama, cu 
intenția de a le rezolva în pri
mă urgență. Vom încheia expri- 
mîndu-ne nădejdea că am asis
tat pentru ultima dată la un con
curs la platformă 
șurat cu numai 
Condițiile actuale, 
darea în folosință 
bazine din București șl din Si
biu, obligă 1

Dumitru STANCULESCU

(băieți) desfă- 
5 concurent!.

create prin 
a modern efor

CAMPIONATELE DE CROS
(Urmare din pag. I)

și la Crosul Balcanic, Fița Lo
vin, Maria Radu, sosită acum a 
doua, a făcui schimb de locuri 
cu Doina Beșliu. Spunea cine
va că întreaga carieră a Fiței 
este un elogiu al muncii. în- 
tr-adevăr, la o înzestrare natți- 
rală mai degrabă comună, a- 
lergătoarea gălățeancă a reali-

„DACIADA" LA COTE CANTITATIVE Șl CALITATIVE SUPERIOARE
(Urmare din vag- 1)

manță ale asociației. Așa a 
fost, de pildă, cazul alergătoa
relor de cros Maria Popescu, 
Gh. Fugaxu și Gh. Dobre, vo
leibalistelor Mirela Tîmplaru și 
Ana Popescu, fotbaliștilor Gh. 
Badea și V. Dumitru.

N. LEBU (C.S. Steagul roșu 
Brașov): 1. Jumătate din per
sonalul muncitor al întreprin
derii noastre practică educația 
fizică și sportul, fie în forme 
necompetiționale (turism, gim
nastică la locul de muncă, cro
suri, înotul de agrement la 
ștrandul clubului, trecerea 
normelor complexului „Sport 
și sănătate", tenis de masă și 
de cîmp, volei și gimnastică in
dividuală la căminele tinere
tului), fie în forme competi- 
ționale (campionatele interne 
— la fotbal, competiția numără 
nu mai puțin de 28 de 
—, cupe pe ramuri de 
concursuri de selecție 
sportul de performanță, 
constructorilor de mașini etc.). 
2. Am făcut popularizarea în
trecerilor prin afișe, fotogazetă 
și stația de amplificare. De a- 
semenea, am instruit peste 400 
de instructori voluntari, pre
cum și arbitrii care vor con
duce întrecerile. Firește, ne-am 
îngrijit de asigurarea bazei 
materiale. 3. Continuitatea este 
asigurată printr-o judicioasă 
eșalonare — la începutul anu
lui, pe bază de calendar — a 
tuturor competițiilor, pomin- 
du-se de la nivelul formațiuni- 

■ lor de lucru (echipe, sectoare, 
secții).

N. PETRE (A.S. Metalul Tîi- 
goviște): 1. Circa 42 la sută 
din lucrătorii noștri sînt an
grenați în practicarea sportului 
și turismului. 2. Pentru declan
șarea în cele mai bune condiții 
a ediției de vară a „~ 
am luat unele măsuri organi
zatorice, 
misiei care se ocupă de aceas
tă mare competiție, difuzarea 
de programe competiționale și 
afișe în secțiile de producție, 
pregătirea corpului de arbitri 
și organizatori. 3. După etapa 
de masă a „Daciadei", activi
tatea continuă sub diverse for
me (campionatul asociației la

echipe 
sport, 

pentru 
cupa

„Daciadei"
ca: reorganizarea co-

ramurile de sport pentru care 
avem condiții materiale, cupe 
pe ramură de producție, cro
suri), dar trebuie să'recunoaș
tem că in privința continuită
ții, cu excepția gimnasticii la 
locul de muncă nu putem spu
ne că lucrurile merg bine, a- 
ceasta deoarece nu avem o 
bază materială corespunzătoare.

P. PASCAL (A.S. Rapid 
Arad): 1. Am reușit să atra
gem de partea sportului circa 
55 la sută din oamenii muncii 
din întreprinderea de vagoane. 
2. Noii ediții de vară a „Dacia
dei" i-am făcut din vreme o 
propagandă susținută, atît prin 
intermediul stației de radio
amplificare și al afișelor, cit și 
prin ziarul întreprinderii, „Va
gonul". De asemenea, am orga ■ 
nizat întilniri cu responsabilii 
sportivi ai grupelor sindicale, 
cu instructorii și antrenorii 
care vor asigura mobilizarea la 
acțiunile fazei de masă a com
petiției ce se va desfășura la 
13 ramuri sportive. Am luat 
măsuri ca după fiecare acțiune 
organizată rezultatele să fie 
popularizate prin stația de ra- 
dio-amplificare, prin gazeta 
„Vagonul", precum și prin pa
nouri consacrate secțiilor frun
tașe și fotomontaje în care’ 
vom prezenta pe cei ce se vor 
remarca in întreceri, pe cei ca
lificați în etapele superioare. 
In acest fel, sperăm să ridicăm 
procentul adepților mișcării, ai 
practicării consecvente a edu
cației fizice, sportului și turis
mului. Și, de asemenea, să pu
tem depista noi elemente pen
tru secțiile pe ramură de sport, 
așa cum am reușit în edițiile 
precedente: D. Mecheș Ia judo, 
T. Sirbu la lupte libere, D. Mi- 
clea la natație, I. Kobat la 
haltere, I- Lăzărescu la fotbal 
etc. 3. Sub genericul „Dacia
dei", în afara fazei de masă a 
competiției propriu-zise, orga
nizăm multe alte întreceri de 
durată: campionatul asociației, 
cupa pe ramură de producție, 
excursii, crosuri de masă, com-

petiții dedicate zilelor festive 
etc. Totul se axează pe activi
tatea la nivelul secțiilor, sec
toarelor, atelierelor, 
se asigură practic o 
generală continuă.

Firește, spațiul nu 
duie să redăm și alte răspun
suri. Din studierea lor am re
ținut, însă, că în general există 
preocuparea pentru atragerea 
unui număr din ce în ce mai 
mare de oameni ai muncii de 
toate virstele in practicarea 
educației fizice, sportului și tu
rismului, pentru popularizarea 
ediției de vară a marii noastre 
competiții naționale, pentru di
versificarea acțiunilor și spori
rea gradului de atractivitate a 
lor, cit și pentru realizarea 
continuității în activitatea 
masă.

Dar rezultă și o serie de 
împliniri și insuficiențe 
acest domeniu. Astfel, numărul 
practicanților educației fizice, 
sportului și turismului trebuie 
să marcheze creșteri procentu
ale mai sensibile pentru ca 
această activitate de o apre
ciabilă importanță socială să-și 
îndeplinească obiectivele stabi
lite în documentele de partid, 
acelea de a cuprinde curind 
întreaga populație a țării. Pen
tru atingerea acestui țel este 
nevoie de o mai susținută pro
pagandă, în forme mai convin
gătoare, de asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoare, 
prin amenajări de terenuri 
simple, de cunoaștere a prefe
rințelor oamenilor muncii. Dc 
asemenea, se cere mai multă 
preocupare pentru asigurarea 
continuității in practicarea e- 
xercițiului fizic și 
pentru ca acestea să 
aimente utile. Etapa 
„Daciadei" oferă cu
te posibilitatea ridicării activi
tății sportive din întreprinderi 
și instituții ia nivel superior, 
atit din punct de vedere can
titativ cit și calitativ...

Și astfel 
activitate

ne îngă-

de

ne- 
in

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

STEAU
'BA

Frumoasă 
desigur) st 
pentru Spc 
pa fără pi 
acestui gre 
numeroase 
următoarele 
7 meciuri | 
dauna Stele 
cea44), 11 g 
3 primite, 
măsura jo< 
evidentă a 
dice, sister 
„canoianele“ 
competitiv 
de apărare; 
meniul atax

Steaua a 
(chiar și < 
timpului re 
„Ghencea44 ' 
de spectate 
a obține, 
tate care s 
terii ei. Lî 
ciur! susțin 
tie—6 aprilj 
extrem de 
te (!), o 
Chimia Rr 
golaveraj j

...O „rec< 
fel
în ultima ' 
diferent dc 
a meciurile 
și pe proj 
cient ca r 
să fie unt 
(ieri F.C.

ss^^^<.zvă 
priu^ . j pr 
litate în fa 
tr-o evider 
meniul de 
ce oare ? 
mari44 din 
acestea dir 
nu pot sa! 
de fond e 
ped: maro: 
cajul greoi 
colaborare 
linii cît și 
Sînt defec 
avînd însă 
comună: 
NECORESr 
mai bună 
scadentă, 1 
vară. îl af 
neplăcut 
chiar jucă 
factorii re 
al acestui 
dițle. Lăsă

O FRUMOASA PROMISIUNE
zat, prin muncă, mai mult decît 
au obținut atlete mai dotate.

Ani de-a rîndul categoria nu
mită .......................
slab, 
nică de adaptare a foștilor ju
niori la condiția și cerințele se- 
nioratului. Se pare că generația 
actuală este mai valoroasă. In 
orice caz, ea are un lider, 
Gyorgy Marko, care promite 
mult. Stelistul s-a impus con-

tineret a fost un punct 
reflectînd dificultatea cro-

Azi, Ia Parcul copilului, dc ia ora 16

R.C. GRIVIȚA ROȘIE
După ce a evoluat dumini

că, la Constanța, în compania 
fostei campioane de rugby, 
Farul, echipa galeză Mid District 
va susține astăzi, de la ora 
al doilea joc al turneului 
în țara noastră. Replica îi 
fi dată, în Parcul copilului,

MID DISTRICT (Jara Galilor)

sportului 
devină re
de vară a 
generozita-

SE APROPIE CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. I)

16, 
lor
va 
de

R.C. Grivița Roșie, fruntașă a 
campionatului. Antrenorii Vio
rel Moraru și Radu Demian vor 
alinia cea mai bună formație, 
din care nu vor lipsi, probabil, 
componenții lotului reprezenta
tiv, aflat in pregătire pentru 
meciul de duminică, cu Italia.

vingător în fața colegilor de 
club Alexandru Chiran și Con
stantin Ariciu, dovedind o creș
tere de potențial îmbucurătoa
re, pe care, sperăm, o va ma
terializa în apropiatul sezon de 
pistă. Marko are stil, are clasă, 
alergarea sa impresionează. Să 
vedem dacă are și ambiție...

La junioare, în absența Cris- 
tinei Cojocaru (bolnavă) a câști
gat favorita, Olga West, la 
mare luptă în fața unei revela
ții, Lenuța Turcu, iar la juniori 
Emil Stănilă l-a întrecut din 
nou, clar, pe Cornel Milaș. în 
sfîrșit, la categoriile mici, să 
notăm deocamdată două nume, 
Iulia Ionescu și Istvan Balint și 
mai multe secții din țară unde 
se face treabă și care încep să 
se afirme : C.S.Ș. Cetate Deva, 
C.S.Ș. Bistrița, C.S.Ș. Suceava, 
C.S.Ș. Tg. Neamț, Minaur Zlat- 
na, C.S.Ș. Sfintu Gheorghe, 
C.S.Ș. Piatra Neamț. în schimb, 
veți căuta degeaba, în primele 
6 locuri ale clasamentelor in
dividuale, atleți de la C.S.Ș.A. 
București sau C.S.Ș.A. Cîmpu- 
lung Muscel, unitățile „fanion" 
ale atletismului junior !

Onești, Sport club Bacău, Clu
bul sportiv școlar nr. 2 Bucu
rești, Clubul sportiv școlar 
Triumf, Clubul sportiv școlar 
„Cetate" Deva, Dinamo Bucu
rești, Clubul sportiv școlar Si
biu. Să mai adăugăm la aceste 
elemente și faptul că federația 
a asigurat acestui concurs-test 
un arbitraj la cel mai înalt 
nivel, care a judecat execuțiile 
p<rin prisma noilor cerințe ale 
codului internațional de punc
taj.

O impresie excelentă a lăsat 
prima clasată in această veri
ficare, Ecaterina Szabo, gim
nastă care de mai bine de 
două luni se pregătește la 
școala de gimnastică din Deva, 
cu exerciții valoroase și bine 
executate la toate cele patru 
probe. Astfel, ea s-a situat cu 
ușurință pe locul I, înaintea 
unor sportive care emiteau 
pretenții mai mari la pozițiile 
fruntașe. Celelalte gimnaste, pe 
lingă reușite și execuții bune 
la unele aparate, au avut și 
scăderi, cel puțin la un aparat, 
motiv pentru care în etapa ur
mătoare de pregătire trebuie 
să se pună un accent deosebit 
pe omogenizarea lotului care 
va face deplasarea și pe asi
gurarea unui program valoros 
la toate probele. Luminița Bai- 
cea, Lavinia Agachi, Maria Și

lișteanu, Dorina Ungureanu, 
Aurelia Pînzaru, Mariana Radu, 
Cristina Grigoraș, Simona 
Păucă, Mihaela Stănuleț și Mi
haela Ștefan sînt doar cîteva 
dintre gimnastele care au avut 
evoluții apreciate și care pot 
face obiectul selecției in echipa 
care se va deplasa la campio
natele europene. In general, 
însă, nu a fost atît de eviden
tă preocuparea pentru elemen
te noi, de mare risc și specta
culozitate, atît de mult apre
ciate astăzi de arbitrajul in
ternațional, săriturile par să 
rămînă pe mai departe o pro
blemă nerezolvată total în pre
gătirea tinerelor gimnaste, 
după cum problemele privind 
ținuta in concurs trebuie să 
constituie un capitol de mai 
intensă și atentă preocupare în 
etapa următoare.

Pregătindu-se la Deva. în ca 
drul propice asigurat de școa
la de gimnastică de aici, ală
turi de unele dintre cele mai 
bune gimnaste ale lumii, cam
pioane mondiale în 1979, tine
rele noastre sportive care se 
află acum în pragul consacră
rii internaționale au asigurate 
toate condițiile pentru a-și per
fecționa în permanență măies
tria, spre a se putea valori
fica la maximum perioada 
scurtă care a mâi rămas pînă 
la campionatele europene de 
la Lyon.
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os, demar- 
:i, lipsa de 

diferitele 
onenții lor. 
din divers, 

explicație 
1 TOTAL 
E, de o 

timp, cu 
.stă primă- 
mosc acest 
'enorii șl 
ici, ce fac 
Ai secției, 
moașă tra- 

„europea-

(CU 
un

DIN „SCINTEILE" UNUI 
MECI „POLI" TIMIȘOARA 
- DINAMO

O Chiar dacă premisele parti
dei de la Timișoara lăsau să se 
întrevadă un meci dîirz disputat 
— situația ambelor echipe, afla- 

cei doi poli ai clasamen- 
nepermițînd soluția „ega- 
— nimeni nu-și închipuia

te la 
tulul, 
tolui" 
că el va sta tot timpul sub sem
nul anti-fotbalului. Surprinzător, 
formația dinamovistă, aflată în 
cursa pentru titlu cu un ansam
blu în formare, a optat pentru 
această soluție, dînd tonul, deși 
capacitatea sa reală i-ar fi per
mis să 
cui cu

încerce 
mijloace

să-și impună 
fotbalistice.

jc-

REZULTATELE ETAPEI A XlX-a
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
• C.I.L. Sîghet învinge la scor 

(4—0) pe Victoria Cărei în der- 
byul seriei a X-a 0 Luptă pasio
nantă între divizionarele din 
Cluj, Arad și Zalău pentru șefia 
grupei a IX-a 0 A.S.A. Iași (se
ria a Il-a) 
• Minerul 
fruntea 
etapei : 
Victoria

Dembrovschi (nr. 8), a executat ireproșabil penalty-ul, înscriind 
golul victorios in meciul „Poliu Timișoara — Dinamo.

Foto : Branco VUIN — Timișoara
aici măcar un singur carto- 
galben, deși în

Videle —
Tîrgoviște 2—0 (1—0),

Zimnicea — Petrolul 
2—0 (1—0), Cimentul
Electronistul Curtea de 

4—0 (2—0), Constructorul
— I.P.C. Slatina 2—2 
Progresul Pucioasa — 

Bailș 1—0 (0—0), Recolta
Metalul Mija 1—0

3—1 (2—0), Petrolul 
Petrolul 
Dinamo 
Bolintin
Fiend 
Argeș 
Pitești 
(0-2), 
I.O.B.
StodcăneșH
(0-0).
Pe primele locuri : 1. ROVA

ROȘIORI 28 p (37—13), 2. Meta
lul Mija 24 p (35—18), 3. Pro
gresul Pucioasa 23 p (28—15). 4. 
Petrolul Videle 23 p (21—15)... pe 
ultimele : 14. Petrolul Bolintin 
14 p (21—37), 15. Petrolul Tîrgo
viște 14 p (20—45). 16. Construc
torul Pitești 11 p (19—39).

SERIA A Vil-a
Viitorul Drăgășani 

Motru 1—1 (0—0), 1
lafat — Chimistul 
3—0 (0—0), C.S.M.
Sev. — 
Progresul Băileștd 
tul Sadu - - 
torul Te. tod. 
troputere 
Metalul Rovinari 
hala 1—0 (0—0). Minerul Lupeni 
— Unirea Drobeta Tr. Sev. 2—0 
(1—0), Lotru Brezoi 
Orșova 0—0.

Pe primele locuri : 
RUL LUPENI ~ 
Minerul Motru 26 _ 
Diema Orșova 25 p 
C.S.M. - ■ -
(37—21),

la prima ei victorie 
Lupeni a revenit în 

seriei a VH-a 0 Scorul 
Victoria Elcond Zalău — 
Ineu 6—0

SERIA I
Ceahlăul Piatra Neamț — Me

talul București 4—0 (1—0), Cimen
tul Bicaz — Avîntul '"
Frasin 1—1 (0—0),
Neamț — Cristalul 
Metalul Rădăuți — 
Domei 2—1 (1—0),
Neamț — Celuloza
1— 0 (0—0), Zimbrul 
Danubiana Roman 2—1 (1—0) — 
s-a jucat la Fălticeni, Laminorul 
Roman — Șiretul Bucecea 6—0 
(4—0), A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc — Foresta Fălticeni 1—1 
(1—0).
Pe primele locuri în 

după etapa a XlX-a : 
LAUL P. NEAMȚ 30
2. Foresta Fălticeni 26 . .
3. Avîntuil Frasin 25 p (41—13)... 
pe ultimele : 15. Laminorul Ro
man 16 p (29—28), 16. Danubiana 
Roman 11 p (22—47).

SERIA A n-a
C.S.M. Borzești — Letea Bacău 

5—0 (2—0), Partizanul Bacău —
Minerul Comănești 1—0 (1—0), 
A.S.A. Iași — Luceafărul Adjud 
3—0 (1—0), Rulmentul Bîrlad —
Nioolina Iași 1—0 (1—0), Con
structorul Iași — Relonul Săvi- 
nești-Roznov 2—1 (1—1), Petrolul 
Moincști — C.F.R. Pașcani 2—0 
(1—0), Hușana Huși — Construc
torul Vaslui 0—0, Textila Buh uși 
— DEMAR Mărășești 4—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 31 p (44—7), 2. Con
structorul Iași 26 p (44—20), 3. 
Partizanul Bacău 25 p (36—20)... 
pe ultimele : 14. Rulmentul Bîr
lad 14 p (14—23), 15. Hușana
Huși 14 p (23—38), 16. A.S.A. Iași 
7 p (10—47).

SERIA A ni-a
C.S.U. Galați — Dinamo CPL 

Focșani 6—2 (1—0), Petrolul Ber
ea — Prahova Ploiești 2—0 (1—0), 
Caraimanul Bușteni — Petrolul 
Bădcoi 0—0, Chimia Buzău — Car
pați Nehoiu 2—2 (2—0), F.N.C.
Săhăteni — 
(0—0), Foresta Gugești 
pda Rm. Sărat 2—0 " 
mia! Brazi — Victoria 
(3—1), Oțelul Galați 
Sinaia 1—0 (1—0).
Pe primele locuri : 

GALATI 28 P (46—14), 
Ploiești 25 p (31—17), 
Focșani 23 p (29—27) 
mele : 15. Petrolul Băicoi
(24—32), 16. Chimia Buzău
(19—53).

SERIA A iV-a
Pescărușul Tulcea — I.M.U. 

Medgidia 1—0 (1—0), Chimia Bră
ila — Amonil Slobozia 0—1 (0—0), 
Granitul Babadag — Victoria 
Tăndărei 3—2 (2—0), Marina Man
galia — Voința Constanța 1—1 
(1—0), Dacia Unirea Brăila — 
S.N. Brăila 1—1 (1—1). Unirea 
Eforie — Rapid Fetești 4—0 
(2—0), Chimpex Constanța — E- 
lectrica Constanța 0—1 (0—1),
Șoimii Cernavodă — Progresul 
Isaccea 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. I.M.U.
MEDGIDIA 26 p (36—14), 2. A- 
mtxnil Slobozia 25 p (49—25), 3. 
Șoimii Cernavodă 24 p (33—15)... 
pe ultimele : 15. Unirea Eforie 
12 p (19—37), 16. Granitul Ba
badag 9 p (12—44).

SERIA A V-a
Dunărea Călărași — Voința 

București 2—0 (1—0), T.M. Bucu
rești — £.27. L‘,„ ‘2
Electronica București — 
roșie București 3—0 
FEROM 
București 
București.
2— 0 (1—0) 
rești

1.
2.

3.
T.C.M.M.

I.M. Piatra 
Dorohol 0—0, 
Dorna Vatra 
Cetatea Tg. 

Piatra Neamț 
Suceava —

NEȘANSA, DAR Șl LIPSA 
DE CONCENTRARE...

dat
n-a? - 
(loviturile premeditate 
sărilor fără balon de 
și Manea, precum și 
sportivă, brutală, a lui Mul țes cu 
față de tușierul Capră) impuneau 
chiar cartonașul roșu.

trei cazuri 
ale adver- 
către Dinu 
ieșirea ne-

l — Minerul 
Dunărea Ca- 
Rm. VÎIcea 
Drobeta Tr. 

C.F.R. Craiova 2—1 (2—0), 
Metal urgis-

1—0 (1—0), Construc-
Craiova — EleC- 

Cradova 0—1 (0—0),’
Gloria Stre-

Se spune că gălățenii și idolii 
lor au dormit duminică spre luni 
cu... somniferele la cap ; se mai 
spune că ghinionistul antrenor 
Constantin Teașcă a făcut și el 
o mare noapte albă (a cîta 
cariera lui ?). Cum să fi fost 
fel cînd în acest meci cu 
(admirabil efort de voință al 
troșenenilor, cîtă mobilizare 
fața bravului portar Moise !) 
gazdele nu s-au putut desprinde 
în cîștigătoare nici măcar cu un 
singur gol. Lăsînd la o parte 
MAREA NEȘANSA care a urmă
rit echipa gălățeană duminică, să 
subliniem cîteva aspecte oferite 
de acest 0—0 care a tăiat respi
rația tuturor : F.C.M.-ul a ară
tat (din nou) buna sa capacitate 
fizică, a demonstrat că știe o 
partitură modernă de joc — măr
turie fiind desele străpungeri ale 
unei defensive supraaglomerate 
și crearea atîtor situații de gol 
rarisime —, jucători din toate 
liniile avînd în „vîrful bocanci
lor", o dată sau de două ori 
(Cramer, Bejenaru, Majaru, M. 
Olteanu etc.), momentul psiholo
gic al partidei. Ce n-au avut 
însă gazdele : acel „cap limpe
de" în faza de gol, acea maximă 
putere de concentrare la finali- 

„Suspens“-ul face el parte 
„nebunia fotbalului", dă o 
de spectacol partidei, însă 
ce a fost duminică la Ga- 

ține și de responsabilitatea 
de acea contribuție

cinci minute ale• In _______ ____
partidei, fostul internațional 
Dembrovschi — conducătorul de 
Joc al echipei timișorene — a fost 
faultat de patru ort la rînd de 
actualul component al lotului re
prezentativ, Augustin. în decursul 
întregului meci, Dembrovschi n-a 
făcut nici un fault, fiind, dealt
fel, singurul jucător de cîmp în 
această situație. Cît despre mij
locașul dinamovist, el a avut o 
singură acțiune în stilul său ca
racteristic (min. 33), încheiată eu 
singurul șut periculos al 
sale 
ma

primele 
fostul

ta poarta lui Suciu, 
repriză.

echipei 
în pri-

Excesivă nervozitate în ta- 
bucureș’teană, manifestă nubăra ____  _, _

numai în teren, printre jucători, 
ci șl pe banca antrenorilor (An
gelo Niculescu și Tănase Dima 
s-au aflat și ei printre cei ce 
încercau să influențeze 
tril în momentele-limită, 
să potolească spiritele 
sau — după cum ne-a 
după meci observatorul
Ioi Pirvescu — la cabina arbitri
lor, în pauza și în finalul me
dului.

0 Vîrful de atac timișorean, 
Nedelcu, revenit în teren după o 
lungă absență, se dovedește în 
ascensiune de formă, atu-ul său 
principal fiind detenta ieșită din 
comun, cu care a dominat net 
toate duelurile aeriene. Evoluînd 
într-o manieră care ni l-a amintit 
pe faimosul atacant portughez 
Torres, Nedelcu mai are nevoie 
în preajma lui de doi coechipieri 
capabili să fructifice prin șuturi 
puternice și precise excelentele 
sale pase înapoi, executate cu ca
piul și cu... cap. Nefiind însă, 
deocamdată, în plenitudinea ca
pacității sale, vîrful de atac ti
mișorean se mal folosește cam 
mult de brațe, obstrucționîndiu-șl 
adversarii în duelurile directe.

din 
alt
ei iul
pe- 

în

clasament,
1. CEAH- 

P (44-14), 
p (32—11),

Diema

pe arbi- 
to loc 
încinse) 
declarat 
federal

0 Arbitrul de centru, Vasile 
Tătar, tot crezînd că va aduce 
disputa pe un făgaș sportiv prin 
spiritul său conciliant șl pe baza 
pertractărilor, a contribuit prin 
„bunătatea" sa cu totul nelalocul 
ei ca meciul să se desfășoare 
într-o atmosferă de răfuială per
manentă Au abundat întrerupe
rile de joc, dar arbitrul n-a acor-

• Pe ce ne bazăm opinia că 
batonul expediat de Dudu Geor
gescu depășise linia porții lui 
Suciu la acea fază controversată 
din min. 75, care a prilejuit apoi 
momente penibile de nesportlvl- 
tate: ezitfcid dteva clipe la balo
nul lobat de atacantul dinamovist 
spre coltul din dreapta sa, por
tarul lui „Poli" — aflat pe li
nia porții — s-a arcuit pe spate, 
scoțînd balonul DINĂUNTRU spre 
afară, din nou Înspre careul mic, 
șl nu boxlndu-1 lateral, cum ar 
fi fost firesc dacă mingea s-ar 
fi aflat pe același plan cu apă
rătorul buturilor.

Paul SLAVESCU

zare, 
din 
notă 
ceea 
lăți .___,
Jucătorilor, 
pe care ei sînt obligați să o a- 
dauge la munca unui antrenor. 
Altfel, toată sudoarea de la an
trenamente și din timpul jocu
lui nu are acoperire.

Stelian TRANDAFIRESCU

14.

2—2 ..
Ancora Galați 1—0 

1 — Ollm- 
(0—0), Chl-
Tecuci 5—2 
— Carp ați

1. MINE- 
(44—25), 2.
(55—18), 3. 
(38—18), 4.

______ S. 24 p 
Electroputere Craiova 

24 p (30—21)... pe ultimele : 14. 
Metalul Rovinari 14 p (13—26); 
15. Chimistul Rm. Vilcea 14 p 
(10—31), 16 Gloria Streiaha 11 P 
(19—45).

SERIA A VIII-a
C.F.R. Timișoara — Electro

motor Timișoara 2—0 (2—0), Vic
toria Călan — Metalul Bocșa 
(2—0). Metalul Oțelu Roșu 
C.P.L. Caransebeș 0—1 (0—1), 
minorul Nădrag — Vulturii 
fila Lugoj 3—0 (0—0), Știința 
troșani — Gloria Reșița 
(2—2), Minerul Deva — Explorări 
Deva 4—1 (3—0), C.F.R. Simeria
— Minerul Ghelar 3—0 (2—0), Mi
nerul Ora vița — Minerul Vulcan 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. 
TIMIȘOARA 29 p (35—11),

- ~ 26 p (43—16), 3. Vul-
22 p (28—21)... pe Ul- 
Explorări Deva 15 p 
Știința Petroșani 8 p

27 p 
P

Drobeta T. 
5.

noimi Deva 
turti Lugoj 
ttmele : 15. 
(22—36), 16. 
(24—45).

4—2

La- 
tex-
Pe-
2—3

C.F.R.
2. Mi-

Cra
in ce 
y-ul 1 
cven- 
bine- 
:ontul

Pri- 
ecun- 
►vește 
>dem) 
are f 
riteJ' 

se
nilor, 
restul 

de 
ides- 
srmi- 
eare 

des 
sitre: 
eșan 
trbă- 

în- 
ărați 
sec- 
îțiva 

ne 
fost 

anu, 
îesta 
ir eu. 
xiiat 
fost 
'enit 
ăto- 
licl- 
Cele 
> la

tare 
stu- 
j în 
ma.

După ce îi chinuise atît 
pe spectatorii craiovenl, 
ou acel 0—0 cu Univer
sitatea, In Bănie, dumi
nică Sportuil studențesc 
a primit și... aplauze ! 
0 Profesorul de limba 
română Gîngu știe 
foarte bine să pună 
punct și... fazelor fot
balistice. " ' ‘ ’ ’ *
realizat 
dlonul
v licean" 
dealtfel, 
viață și _ _ .
acestui bun vibezist și 
șuter. • Vidican, vic
timă a numeroase acci
dentări și reaccidentări, 
a reintrat în formația 
clujeană în a doua re
priză a jocului de la 
Hm. Vilcea. El ne măr
turisea, înainte de în- 
tUnire, că are ambiția 
să revină între vîrf urile 
de atac-speranțe ale
fotbalului nostru. Atunci 
ne-am amintit că se
vorbea cîndva de o po
sibilă pereche Vidlcan- 
Antohi ia echipa națio
nală. 0 N-am înțeles 
de ce Cartab ageac a 
abandonat în „actul 11“ 
al partidei Chimia — 
„U" banderola de că
pitan. Echipa lui Jucase 
bine, el însuși ne-a a- 
rătat cîte ceva din re
cunoscuta-! 
te tehnică, 
tivele deci 
în posesia 
altfel numită

Hat-trick-ul 
de el pe sta- 
din „Zăvoiul 

răsplătește, 
seriozitatea dt 
antrenament a

virtuozita- 
Toate mo
și rămînă 
banderolei, 

„de o-

noare 1* 0 Dumitru
Nicolae, fostul interna
țional, care a condus 
meciul de 1 umori Chi
mia — „U“, ne mărtu
risea după meciul „e- 
chipelor mari": „îmi
vine să rîd cu un ochi 
și să pltog cu celălalt. 
Am jucat și La Sportul 
studențesc și La Stea
ua. Și după acest 3—0, 
cam asemenea senti
mente trăiesc..." 0 
Stan și Negoeseu care 
alcătuiau, odinioară, cu
plul de atacanți cen
trali ai Gloriei Buzău, 
s-au aflat din nou, du
minică, împreună, în 
teren. Dar, față în fa
ță, de data aceasta, fie
care în noua sa echi
pă de club: Stan — 
Carpați Nehoiu (I î !), 
Negoeseu — Chimia 
Buzău (I ? !). Din pă
cate, în confruntarea 
directă dintre cele două 
formații de Divizia C, 
de pe gazonul Chimiei, 
Stan a fost victima u- 
nui atac dur, suferind 
o fractură. Aflat pe un 
pat de spița’, «.ci mă
car n-a puiuț urmări 
meciul de după-amiază 
al fostei lui echipe, al 
cărui golgeter era cu 
numai u.i sezon în ur
mă. Atunci cînd echi
pa națională și cea o- 
limpică apreciau apor
tul la finalizare al ma
sivului înaintaș 
lan. Din echipa națio
nală, la Carpati 
hoiu 1 Chiar așa se de
gradează — și atît de 
repede — un vîrf de 
atac bun ? 0 „Slmio-

buzo-

Ne-

K\\\\\\\\\\\^
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LOTO PRONOSPORT

a Jucat excelent, 
i «dirijor* de va

naș j 
E un 
loare, pe care multe e- 
chipe ș-i l-ar dori. Pe 
Ungă calitățile lui teh- 
nico-tacti.ee, trebuie a- 
dăugat și faptul că 
știe să-și strunească 
coechipierii și să ie in
sufle Încredere cînd se 
simte nevoia, după c„m 
știe să-i și stăpîn cas
că". Stot cu vin ide lui 
Ștefan Cildum, antre
norul tîrgoviștenilor, 
spuse după meciul de 
la Iași. 0 Cunoaștem 
impetuozitatea lui Re
mită II, activitatea lui 
neobosită to teren, do
rința de a fi. cit mai 
util ,,11“-lui din care 
face parte. Dar faultul 
de duminică asupra lui 
Filipes cu (C.S Tîrgo
viște) a fost inutil, de
zaprobat de tribune 
Cmotiv pentru care la 
„Trofeul Petschovschi" 
publicul a primit nota 
10). Ina adus, firește, 
și cartonașul galben 
meritat lui Romilă II. 
0 Cine este Aurel 
Molse î Ați auzit de 
acest portar de rezervă 
al Jiului, pe care dacă 
l-ar fi văzut un selec
ționer ce „minuni" a 
făcut la Galați l-ar fi 
convocat, desigur, la 
lot T Este „ex-bucu- 
reștean", are 24 de ani, 
a crescut în grădina lui 
Steaua, iar după ter
minarea junioratului

fost cedat Iul Minerul 
Lupeni pentru ca acum 
să se remarce în poar- 

_ Cornel 
Cărare, secretar al clu
bului din Petroșani, a 
dat un pronostic pen
tru meciul de la Ga
lați: „Scoatem un
meci nul, o să vedeți. 
Simt pulsul echipei**. 
Pronosportistil. săracii, 
nu au simțit nici un 
puls... 0 S.C. Bacău se 
pregătește pentru o 
frumoasă aniversare în 
cursul acestei primă
veri: 30 de ani de la 
înființarea clubului, e- 
veniment cane va fi 
sărbătorit în mod deo
sebit (meciuri amicale, 
toWniri cu foști Jucă
tori șa.) 0 Exaspe
rantă ineficacitatea bă
căuanilor manifestată 
în penultimul meci, cu 
C.S. Tîrgoviște (0—0) și 
duminică cu Olimpia 
(1—0). în repriza a 
doua, din 14 șuturi, 
doar 3 pe poartă. Cam
pion al ratărilor și șu
turilor prin peluze — 
Cărpuci 0 Un telefon 
primit la redacție de la 
Fl. Măria ne atrage a- 
tenția că, la șutul lui 
Jorgulescu, mingea — 
în drumul ei spre poar
tă — a întUnit nu pi
ciorul lud, ci pe cel al 
coechipierului său Stoi
ca. Facem cuvenita rec
tificare.

ta Jiului.

INFORMEAZĂ

1.
2.
3.

C.S.U. 
Prahova 
Dinamo 

pe ulti-
P
P

U
9

S.N. Oltenița 2—0 (0—0), 
__ — .'' Flacăra 
București 3—0 (0—0),

Urziceni — Danubiana 
2—0 (2—0), Sirena
- Abatorul București 

Tehnometal Bucu- 
_ _ Vlscoza București 6—1
(2—0), Viitorul Chirnogi — Auto
matica București 0—2 (0—1), Au- 
tomecanica București n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 27 p (29—16), 
2. Sirena 26 p (31—12) — din 10 
jocuri, 3. Automatica 26 p (30—16) 
...pe ultimele : 15. Viitorul Chir
nogi 12 p (12—25), 16. Vlscoza
12 p (20—37).

SERIA A VI-A
Progresul Corabia — 

Roșiori 1—0 (1—0). Sportul 
cltoresc Caracal — Dacia

ROVA 
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CINE JOACA ASTAZI, MÎINE 
POATE CÎȘTIGA ! 0 
Loto-Pronosport vă
doar astăzi la dispoziție 
vă procura bilete cu 
preferate la tragerea 
Pronoexpres din 9 aprilie 1980. 
Numeroasele cîștlguri în autotu
risme și mari sume de bani ce 
se obțin cu regularitate la acest 
atractiv sistem de Joc constituie, 
desigur, cea mai *
invitație de a vă încerca și dv. 
șansele ’ * J .
0 Pentru iubitorii de pronosticuri 
sportive concursul Pronosport de 
mîine, 9 aprilie 1980, oferă un 
nou și bun prilej de încercare a 
perspicacității, care le poate a- 
duce satisfacții dintre cele mai 
frumoase. Fiecare variantă juca
tă astăzi — o posibilitate de a vă 
număra mîine printre marii cîști- 
gători !

O NOUA TRAGERE LOTO 2. 
A început vînzarea biletelor pen
tru prima tragere Loto 2 din a- 
ceastă lună, care va avea loc du-

Agențiile 
mai stau 
pentru a 
numerele 
obișnuită

convingătoare

la tragerea de mîine.

PE LOCUL 3 LA CANNES
Turneul pentru juniori de la 

Cannes s-a încheiat cu victoria 
echipei Franței, care a întrecut 
în finală, cu scorul de 5—0 (2—0), 
selecționata Italiei. în meciul 
pentru locul 3, echipa României 
(formația de perspectivă) a în-

vins cu scorul de 2—1 (0—1) re
prezentativa Olandei. Au marcat 
Stoica (min. 54) și Sertov (min. 
63), respectiv Lenferink (min. 19). 
în partida pentru locurile 5—6, 
Mexic — Irlanda 4—0 (3—0).

minică 13 aprilie 1980. Agențiile 
Loto-Pronosport vă așteaptă pen
tru a vă încerca și dv. șansele.

0 ciștigurile tragerii 
PRONOEXPRES DIN 2 APRILIE 
1980. Categoria 1: 1 variantă 25% 
= Autoturism Dacia 1300; cat. 2: 
3,75 variante a 20.623 led; cat. 3: 
18 a 4.296 lei; cat. 4: 97,75 a 791 
lei; cat. 5 : 263,50 a 293 lei; cat. 
6: 7.729,25 a 40 lei; cat. 7: 227,25 
a 200 lei; cat. 8 : 3.833,50 a 40 lei. 
Report la categoria 1 : 7336 lei. 
Autoturismul Dacia 1300 a fost 
cîștigat de participantul RADU 
PROTOPOPESCU din București.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
0 CUPA „1 MAI**, AMÎNATA. 

întrecerea, organizată de Clubul 
sportiv școlar Bacău și progra
mată să înceapă în ziua de 9 a- 
prllie, a fost amînată pentru 15 
aprilie, din cauza timpului nefa
vorabil. Cum am mai anunțat, la 
ediția a doua a acestei compe
tiții au fost invitate 13 echipe de 
copii din toată țara.

0 JOCURILE ETAPELOR IN
TERMEDIARE din campionatul

republican de Juniori, programa
te în zilele de 9 și 16 aprilie șl 
1 mai, vor începe la ora 15.

0 RAPID — I.C.S.LM. 6—3 
(5—1). Pentru feroviari au mar
cat Manea (min 10 și 20), Paras- 
chiv (min. 30), Șumulanschi (min. 
35 șl 40) și Grosu (min. 83). Pen
tru I.C.S.I.M. au înscris Nohit 
(min 43 și 87) și Tal (min. 
80). (D. MORARU-SLIVNA, co-

SERIA A IX-a
Tricolorul 

Zalău 1—0 
Electrometal Cluj-Napoca 
țelul Or. dr. ~
(1—0), Rapid Arad 
Marghita 1—0 (0—0), Unirea Tom
natic — Minerul Suncuiuș 5—0 
(1—0), Recolta Salonta — Voin
ța Oradea 3—1 (2—0). Unirea Dej
— Unirea Slnnicolau 4—0 (2—0), 
Victoria Elcond Zalău — Victo
ria Ineu 6—0 (2—0), Unirea Oras- 
dea — C.F.R. Arad 2—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1—2. CON
STRUCȚII CLUJ-NAPOCA 26 p 
(28—17),' RAPID ARAD 26 p 
(29—18), 3. Armătura Zalău 25 p 
(28—14)... pe ultimele : 15. Uni
rea Oradea 12 p (19—28). 16. Mi
nerul Suncuiuș 12 p (19—38).

SERIA A X-a
C.I.L. Slghet — Victoria Cărei 

4—0 (3—0), Minerul Baia Sprie — 
Minerul Rodna 2—0 (1—0), Heba 
Singeorz Băl — Silvicultorul Ma
im 4—2 (1—1), " ■
CUPROM Baia 
Minerul Băița ■ . _ .
2—0 (1—0), Simared Bala Mare
— Bradul Vișeu 2—1 (2—0), Fo
resta Bistrița — Minerul Băiuț 
4—2 (2—1), Minerul Ilba-Selni —- 
Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (3—0)1

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 29 p (34—16), 21. 
C.I.L. Sighet 27 p (59—17), 3. Mi
nerul Baia Sprie 25 p (48—27).^ 
pe ultimele : 14. CUPROM Baia 
Mare 15 p (36—36), 15. Lăpușul 
Tg. Lăpuș 15 p (19—34), 16. Hebe 
Singeorz 15 p (21—38).

SERIA A Xl-a
C.I.L. Blaj — Metalul Aiud 

1—2 (0—2), Mureșul Luduș —
Sticla Arieșul Turda 2—0 (1—0). 
Vitrometan Mediaș — Automeca- 
nica Mediaș 0—0, Faianța Sighi
șoara — Metalul Sighișoara 0—6 
(0-0), Metalul Copșa Mică — 
C.P.L. Sebeș 2—1 (1—0), Avîntul 
Reghin — Oțelul Reghin 3—2 
(1—0), I.P.A. Sibiu — Construcții 
Sibiu 0—0, IMIX Agnita — Sticla 
Tîrnăveni 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 30 p (50—14), 2. Me
talul Sighișoara 25 p (36—14), 
Sticla Turda 23 p “ ‘ *
talul Copșa Mică 
pe ultimele : 
16 p (19—35), 16
șoara 4 p (13—51).

SERIA A
Utilajul Făgăraș

Gheorghe 0—1 (0—0), Carpați 
v asm a — Minerul Baraolt 
(1—1), Precizia Săcele — Torpedo 
Zămești 1—1 (0—0), Chimia “
Victoria — Mureșul Toplița 
(0—1), Progresul Odorhei 
C.S.U. Brașov 3—0 (2—0),
gura-Mobila Codlea — Minerul 
Bălan 2—1 (1—0), Carpați Bra
șov — Metrom Brașov 0—1 (0—1), 
Tractorul Miercurea Ciuc — Me
talul Tg. Secuiesc 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 30 p (35—13), 2. 
Progresul Odorhei 26 p (33—6); 
3. Mureșul Toplița 24_p (34—19)... 
pe ultimele : 
12 p (18—33), 
11 P (10—45).

B eiu ș — Ar mă tu r â 
(0—0), Construcții 

. o-
Pețru Groza 1—0 

Bihoreana

Metalul Cărei —
Mare 2—2 (1—1),’
- Oașul Negrești 

Simared Baia

15.

3. 
(41—20), 4. Me- 
23 p (31—20)... 
C.P.L. Sebeș 
Faianța Sighi-

XII-a
— Oltul Sf. 

Co- 
1—1

Or. 
0—2

Mă-

15. C.S.U. Brasov
16. Carpati Covasna

resp.).

■âr
Rezultatele ne-au fost transmi

se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

tacti.ee


în întrecerea feminină pe echipe la C. E. de tenis de masă ECHIPA DE BASCHET Â BUCUREȘIIULUI, PE 10CUL 3
EA „MARELE PREMIU AL ORAȘULUI SOLIA»

BERNA, 7 (prin telefon). La 
campionatele europene de tenis 
de masă pentru seniori au con
tinuat întrecerile pe echipe. 
Formația noastră feminină a 
întîlnit reprezentativa similară 
a Luxemburgului, pe care a în- 
vins-o, așa cum era de așteptat, 
cu 3—0.

Seara tîrziu, echipa noastră 
feminină susține ultimul joc 
din grupă, de rezultatul căruia 
depinde posibilitatea de a 
candida la o medalie.

Duminică seara, echipa noas
tră masculină a pierdut și în 
fața formației Angliei, cu 0—5, 
nereușind nici de această dată 
să obțină mai mult de un set, 
ccl din ultima partidă, dintre 
Doboși și Day. Englezii aliniază 
o formație redutabilă (alcătuită 
din Desmond Douglas — talen
tatul jucător de culoare, John 
Hilton și Paul Day) care nu a

pierdut pînă acum nici un meci, 
așa că infrîngerea echipei noas
tre apare de înțeles. Ceea ce 
nu e de înțeles este maniera 
în care a abordat meciul echipa 
noastră, fără nerv, fără ambiție. 
Iată rezultatele parțiale : Crișan
— Day 0—2, Bohm — Douglas 
0—2, Doboși — Hilton 0—2, Cri
șan — Douglas 0—2 și Doboși
— Day 1—2. Cu 1—5 s-a înche
iat partida cu echipa Suediei, 
în care antrenorul Paneth a 
înlocuit pe Doboși cu juniorul 
de 16 ani Eugen Florescu, ele
vul prof. Virgil Bălan, de la 
Universitatea Craiova. De men
ționat că Florescu a... pus pro
bleme lui Thorsell, la care a 
pierdut, e drept. în două se
turi, dar la 18 amîndouă, în 
primul reușind să se mențină 
egal de la 16. în fața lui Carl- 
sson a făcut, de asemenea, un 
prim set bun, rezistînd plnă la

21—23... Dar, desigur, nimeni 
nu se așteaptă ca el să redre
seze jocul echipei noastre. 
Așadar, Crișan — Bengtsson 
0—2. Bohm — Carlsson 2—1 
(—15. 16, 16), Florescu —
Thorsell 0—2, Bohm — Bengt
sson 0—2, Crișan — Thorsell 
1—2 și Florescu — Carlsson 
0—2. La o oră tîrzie (Elveția 
menține încă fusul orar de pînă 
acum), echipa masculină joacă 
ultimul meci, cu reprezentati
va Bulgariei. Marți se desfășoa
ră întrecerile pentru stabilirea 
clasamentului final pe echipe.

ALTE ---------------- ~ ’
nin ; I 
Bulgaria 3—0, Luxemburg — 
Suedia 0—3, Anglia — Ceho
slovacia 3—1 (!). Bulgaria 
Suedia 0—3 ; IA: Ungaria 
Irlanda 3—0, Iugoslavia 
U.R.S.S. 3—2, Franța — R. 
Germania 3—2,

Susținînd întîlnirea pentru 
locul 3 în „Marele premiu al 
orașului Sofia" la baschet, în 
compania selecționatei orașului 
Moscova, echipa Bucureștiului 
a obținut victoria cu 93—91 
(44—51). Celelalte rezultate : 
pentru locurile 1—2 : Sofia I — 
Varșovia 88—78 (47—37) ; locu
rile 5—6 : Budapesta — praga 
91—80 (39—38) ; locurile 7—8 :

Sofia II — Havana 82—81 (34 — 
32). Clasamentul coșgeterilor :
1. Mlinarski (Varșovia) 149 p,
2. Niculescu 132 p, 3. Golomeev 
(Bulgaria) 123 p, 4. Cernat 122 
p, 5. Jufa (Praga) 111 p, 6. 
Uglai 98 p. La aruncări libere : 
1. Niculescu, 24 din 25 (96%), 2. 
Kuzmin (Moscova) 22—25 (89%),
3. Uglai 30—36 (83,30%).

BASCHETBALISTELE CADETE, LA TURNEUL

REZULTATE. Femi- 
B : Cehoslovacia —

DE CALIFICARE PENTRU „EUROPENE"

F.

Lotul reprezentativ de cadete 
(junioare II) al României a ple
cat la Trnava (Cehoslovacia) 
pentru a participa la turneul 
de calificare pentru campiona
tul european de baschet rezer
vat acestei categorii de jucătoa-

„CUPA DUNĂRII- LA HALTERE - JUNIORI
Zilele trecute s-a desfășura: 

la Gybr (Ungaria) „Cupa Du
nării" la haltere, pentru juni
ori. Iată primii clasați și pozi
țiile sportivilor români. Cat. 
muscă: Hadjiev (Bulg.) 217,5kg; 
2. Dragna 202,5 kg, cat. cocoș; 
Stoicev (Bulg.) 225 kg. 4. Popa 
197,5 kg; cat. pană: Horth (Un-

CALENDARUL CAMPIONATELOR LIIROPINL Dl I1IIS

C.M. DE SCRIMA
PENTRU TINERET

garia) 242,5 kg... 3. Kerekes
215 kg ; cat. ușoară : Pancev 
(Bulg.) 282,5 kg.. 6. Cîmpeanu 
220 kg; cat. semimi jlocie: Ki- 
raly (Ungaria) 310 kg, 5. P. 
Nedelea 260 kg; cat. mijlocie; 
Kalmar (Ungaria) 330 kg,, 4. 
Antal 275 kg ; cat. semigrea: 
Usterov 350 kg., 5. Tcaci 282,5 
kg ; cat. grea ușoară : Perem 
(Bulg.) 337,5 kg., 6. Prunărea- 
nu 260 kg; cat. grea: Novak 
(Cehosl.) 325 kg., 4. Blaga 295 
kg; cat. supergrea: Viranov 
(Bulg.) 327,5 kg., 6. Schuster 
270 kg.

ROMA, 7 (Agerpres). — Pro
ba de sabie din cadrul cam
pionatelor mondiale de scrimă 
pentru tineret, competiție care 
se desfășoară la Veneția, a fost 
ciștigată de sportivul sovietic 
Gheorghi Pogosov, cu 5 v, ur
mat de compatriotul său An
drei Alșan — 4 v, Peter Abay 
(Ungaria) 3 v și Jan Baron 
(Polonia) — 2 v.

în proba feminină de floretă, 
titlul de campioană a lumii a 
revenit concurentei franceze 
Isabelle Begard, urmată 
Martina Radeckc (R.F.G.) 
Olga Vostșakina (U.R.S.S.).

„CUPA ȚĂRILOR LATINE" 
LA HANDBAL - TINERET

Recent a avut loc la Atena 
reumilunea Asociației europene de 
tends, care a stabilit calendarul 
principalelor competiții de pe 
continent. Astfel, anul acesta 
campionatele europene (seniori 
și tineret) se vor disputa la 
Belgrad, in perioada 15—21 sep
tembrie, fiind precedate de eela 
ale juniorilor : 23 iulie — 3 au
gust. la Nisa. în aniil următori 
Campionatele Europei vor fl găz
duite de Grecia și Italia (1981), 
irlanda și Ungaria (1982), U.R.S.S. 
(1983), Cehoslovacia (1984).

Pentru o mai justă apreciere a 
valorii acestor oamptaniate ale 
continentului nostru, să mențio
năm că, pentru prima oară anul 
acesta, șt în S.U.A. se vor ține 
campionatele continentale de a- 
matai

Reuniunea de la 
stabilit înslituirea 
continental anual 
mleze pe col mai 1 
j unior, pe temeiul 
acumulate în circuitul european 
individual.

Atena a mai 
unui trofeu 

care să pre- 
bun tenlsman 

l rezultatelor

re, al cărui turneu final se va 
desfășura în Ungaria (6—14 
august). La turneul de califi
care de la Trnava iau parte 
selecționatele Austriei, Belgiei, 
Cehoslovaciei și României ; pri
mele două clasate vor promova 
în turneul final. Printre cele 
care au făcut deplasarea se află 
Camelia Solovăstru, Magdalena 
Pali, Sorina Lambrino (C.S.Ș. 
Brașov), Marilena Froiter (Clu
bul școlar 
rești), 
(C.S.Ș.
rumb (C.S.Ș. Cluj-Napoca). An
trenori : Gh. Roșu și A. Năsta- 
sc.

de baschet Bucu-
Manuela Gheorghiu
Galați), Cornelia Po-

ȘAHISTA MARINA POGOREVICI PE LOCUL 5
Cea de-a 4-a ediție a „Cupei 

Europei" la șah pentru junioare 
s-a încheiat ia Senta cu victoria 
jucătoarei pioneze Agneska 
Brusztman, care a totalizat 11 p 
din 14 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Su-zana Mak- 
simovicl (Iugoslavia) — 11 p 
(coeficient Sonebom Inferior), 
Tamara Meshi (U.R.S.S.) — 10 p,

Marta Kovăcs (Ungaria) — 9.5 p. 
Marina Pogorevici (România) șl 
Renala Zahorovska (Cehoslovacia) 
— cite 9 p. Marina Pogore- 
vld a cișțjgat partidele din ulti
mele trei runde cu Ewans (Țara 
Galilor), Baeclce (Belgia) și Gra- 
nat (Anglia).

La turneu au participat 15 șa- 
histe din 13 țări. i

de 
Și

In ultima zl a competiției in
ternaționale masculine de hand
bal „Cupa țărilor latine" (pentru 
echipe de tineret) s-au înregis
trat următoarele rezultate : Spa
nia — România 11—16 (8—9) ; 
Franța — Italia 25—23 (12—13) ; 
Portugalia — Belgia 21—18 (10—8). 
Clasament final : 1. Spania — 10 
p ; 2. România — 8 p ; 3. Fran
ța — o p ; 4. Italia — 4 p ; 5. 
Portugalia — 2 p ; 6. Belgia — 
0 p.

înaintea semifinalelor cupelor europene

MAREA PERFORMANTĂ
NU SE HRĂNEȘTE DIN AMINTIRI!

HANDBAL11*111 Al PĂȘII IN NOII SEZON INTERNATIONAL
(Urmare din nag I)

unor mijloace tactice noi, tur
neul din R.F. Germania ne-a 
dat posibilitatea aplicării celor 
însușite în condiții de joc, pre-

DIVIZIA A DE HOCHEI

unor 
puțin 

nu 
n-au 

auto- 
Con-

Nu a trecut mult de cînd Ajax
Amsterdam ........... __ 11
teren propriu de marea sa ri
vală din deceniul trecut, Bayern 
Miinchen (celebrul Cruyff îșl lua 
adio de la cHubul unde a ousnos- 
cut gloria, oprindu-se între două 
avioane care £1 duceau din Spa
nia peste Ocean, în Statele Uni
te), Gerd Miiller și Paul Breitner 
trans for mind meciul-jubiliar în-
tr-um prilej de cruntă revanșă : 
8—0 ! După „frumosul Franz" 
(Beckenbauer), din echipa mtin- 
cheneză au mai. plecat apoi Gerd 
Miiller și Sepp Maier, doar Paul 
Breitner rămînînd din vechil 
„husarii", dar Bayern a surcla
sat înaintea sezonului de toamnă 
pe dețină-toarea Cupei campionl-

era ridiculizată pe
fotbaflului internațional (C.C.E. 
în 1971—72—73, Supercupa euro
peană în 1972—73) lăsindu-1 aipoi 
doar trecutul ; pentru că Notting
ham Forest, campioana en-titre 
a continentului, a avut tot sezo
nul o comportare oscilantă, atit 
în Liga engleză, cît șl In me
ciurile internaționale.

Dar iată-le acum împreună, în
vingătoare sau învinse ieri, ca
lificate însă azi în penultimul 
act al competițiilor europene in- 
tercluburt, aflate — ca șl Real 
Madrid, de șase ori în palmare
sul C.C.E. ca deținătoare, un alt 
caz elocvent de renaștere dim 
propria cenușă — în plină cursă 
pentru a aduce un nou trofeu 
ta vitrinele loc șl așa bogate.

(Urmare din pag. 1)
cit, Mikloș (min. 50), Szenteș 
(min. 56), E. Antal (min. 58) — 
de două ori Ia interval de 10 
secunde singur cu Gh. Huțan !, 
respectiv Axinte (min. 51), B. 
Nagy (min. 54), Costea (min. 
58) ratind egalarea sau 
prinderea, din cele mai 
situații.

Au arbitrat M. Lupașcu 
ceava), N. Enache (Galați), I. 
Becze (București).

METALUL SF.
— STEAUA 0—9 
0—6), Cu excepția 
cunde, întîlnirea a 
crețla liderei. Marcatorii : 
lenici 3, Gheorghiu 2, Hălăucă, 
Udrea, Nistor, Prakab. Arbi
tru : A. Dibernardo (Cluj-Na
poca). Z. Roth și L. Petraș 
(ambii din localitatea gazdă, 
M. Ciuc), neprezentîndu-se !

V. PAȘCANU, coresp.
DUNAREA GALAȚI — ME

TALUL RĂDĂUȚI 11—2 (3—1. 
2—0, 6—1). Gazdele au evoluat 
bine, fructificind 11 din nume
roasele ocazii avute. Oaspeții, 
cu numai două linii, au cedat 
fizic în final. Realizatori : Ber- 
dilă, V. Liga, A. Liga — cite 
2. Chiriță, Marcu, Gherghișan, 
Brandabur, Vișan, respectiv 
Halus și Doboș. Au arbitrat Gh. 
Lupu și L. Petrescu (Bucu
rești), A. Balint (M. ciuc) ne
prezentîndu-se !

T. SIRIOPOL, coresp.
Azi are loc etapa a 29-a, pro

gramul fiind identic.
• A ÎNCEPUT COMPETIȚIA 

DOTATA CU „CUPA SPERAN
ȚELOR". Rezultate : Steaua — 
C. S. Tg. Secuiesc 18—0, Tri
umf București — Petrolul Plo
iești 18—1, Ci. Sp. Șc. 2 Galați
— CI. Sp. Șc. Rădăuți 5—3.

des- 
bune

(Su-

GIIEORGHE 
(0—3, 0—0.
reprizei se- 
fost la dis- 

O-

cum și încercării de a stabiliza 
un lot de bază. Realizările sini 
la nivelul așteptărilor. Cu toa
te acestea ne-a nemulțumii 
faptul că, în condițiile 
jocuri cu adversari mai 
valoroși, sportivii noștri 
s-au străduit suficient, 
încercat însușirea pînă la 
matizare a unor scheme,
cluzionînd învățămintele tur
neului, am hotărit să amplifi
căm pregătirea, aiît în ceea ce 
privește cantitatea de muncă, 
cît — mai ales — calitatea e- 
xercițiilor. Vom mări intensi
tatea și densitatea lecțiilor, 
vom cere tuturor olimpicilor o 
participare mai activă la fie
care lecție de antrenament".

Reprezentativa olimpică de 
handbal a României va parti
cipa la noi teste internaționale. 
La 11 și 12 aprilie ea va evo
lua la Sofia, susținînd două 
meciuri cu selecționata Bulga
riei, urmînd ca în a treia de
cadă a lunii aprilie să între
prindă un turneu în R.F. Ger
mania și Elveția, între 27 mai 
și 1 iunie are loc la Oradea 
„Trofeul Carpați", iar între 7 
și 14 iunie echipa noastră par
ticipă la * " ‘ ‘”
alături 
U.R.S.S., 
Islandei și Spaniei.

(prima manșă) de miercuri dinlatâ programul semifinalelor 
cupele europene :

C.C.E.: Nottingham Forest — Ajax Amsterdam; Real Madrid — 
Hamburger S.V.

Cupa cupelor: F.C. Nantes 
dra — Juventus Torino.

Cupa U.E.F.A : Bayern Miinchen — Eintracht Frankfurt; Stut
tgart — Borussia Mbnchengladbach.

Returul acestor partide la 23

F.C. Valencia; Arsenal Lon-

aprilie.

„Trofeul Spaniei", 
de selecționatele 

Iugoslaviei, Elveției,

lor europeni. Nottingham Forest 
(5—0). Aceste rezultate-surpriză 
pot... surprinde și acum, ta 
preajma semifinalelor cupelor 
europene de fotbal. Pentru că 
puținii erau aceia care se gta- 
deau, nu cu mult ta urmă, la o 
relansare a'tît de spectaculoasă a 
a echipei din Miinchen — de cite 
cinci ori clștigătoare a Bundes- 
ligli și Cupel R.F.G., campioana 
cluburilor europene de trei ari 
la rtnd (1974—75—76), învingătoare 
a Cupei cupelor în 1967 ; pentru 
că peste Ajax, așa cum s-a spus, 
„plutea umbra Iul 
pervedeta care a 
din Amsterdam (de 
pkm al Olandei șl 
ctștUgător al Cupei)

Cruyff", au
dits clubul 

18 ori oam- 
de opt ori 
pe piscurile

De fapt, dacă privim cu aten
ție, vom vedea că sub cenușa a- 
mlntlrllor s-a aflat lot timpul 
tăciunele performanței, care a 
ars mocnit, un timp, fără flacă
ră spectaculoasă ; timpul recon
strucției. Un proces gindit, bine 
conceput, țintnd cont de postu
rile deficitare din echipă, de sim
bioza generațiilor, de perspectiva 
imediată, dar și d? „viitorul doi“. 
Ajax l-a transferat pe vîrful de 
atac danez Henning Jensen de la 
Real Madrid, dar l-a șl PROMO
VAT DIN PROPRIA PEPINIERA 
DE JUNIORI pe Ton Blanker, 
care la debutul său internațional, 
în toamna Ce a trecut, în meciul 
cu HJK Helsinki din C.C.E. a în
scris 4 goluri... Real Madrid l-a

lăsat să plece pe Jensen, pentru 
a-1 primi pe Laurie Cunningham, 
săgeata neagră de la W.n. Al
bion, dar l-a adus șl pe Vujadin 
Boșkov, antrenorul despre care 
Cunningham spunea că Imagi
nează șl aplică O PREGĂTIRE 
mult mai DURA ca ta Anglia 
(„la antrenamente aplicăm tot 
timpul marcajul om la om șl 
exersăm intens atîtea procedee, 
cite nu mi-am putut închipui că 
ar exista")... ---- -----
fost nevoit 
urma unui ________ _____________
ea rezervă, Walter Junghans, a 
fost aj utată să-și depășească con
diția., fiind

Sepp Maier a 
să se retragă în 

ajdcLdent, dar eterna

---- ------ acum un etalon al 
pregătirii psihice impulsionate de 
ambițiosul manager Ulii Hoeness, 
oaire nu este altuil decît fostul 
jucător internațional... Brian 
Clough, știe — după cum lndllcă 
rezultatele Iul Notts, cele din 
senzaționala dublă manșă cu Dy- 

fiind revelatoare — 
itinerar chiar dacă 
fără Ieșire. Cînd 
printr-o apărare de 
și te lupți pentru 

UN COMPARTI- 
OFENSIV de clasă

namo Berlin 
să refacă un 
situația pare 
ești acreditat 
internaționali 
A CONSTRUI
MENT OFENSIV de clasă 
(Birtles, Woodcock, Trevor Fran
cis, Robertson) înseamnă că gîn- 
deștll fotbalul in perspectiva sa...’

Pateu echipe, pateu palmarese 
de prestigiu, interese divergente, 
dar un numitor comun ; marea 
performanță nu se hrănește din 
amintiri î Iar prezentul (și viito
rul !) înseamnă : tinerețe, pregă
tire exemplară, construcție.

- p. sl. -

CAMPIONATE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM ■ In concursul des

fășurat la Tempe (Arizona), a- 
merlcanul McTear a eîștigat pro
ba de 100 m plat ta 10.31, urmat 
de Ewans — 10,32.

AUTO • După etapa a doua 
(1944 km), încheiată la Nairobi, 
ta „Raliul Safari" pe primul loc 
al clasamentului a trecut pilotul 
englez Andrew Cowan („Mer
cedes") — 92 p, în timp ce fostul 
lider, suedezul Bjorn Waldegaard 
se află pe locul patru, cu 121 p.

BASCHET © La Vlgo (Spania), 
In penultima zl a turneului de 
calificare pentru C.E. (f) : Anglia 
— R.F. Germania 64—61 (după 
prelungiri) ; Spania — Israel 
83—79 (44—41).

CICLISM • Prima etapă a 
Turului Belgiei a fost cîștlgată 
de rutierul belgian Roger de 
Vlaemtack, care l-a întrecut la

sprint pe Italianul Francesco 
Moser — ambii fiind cronome
trați pe distanța de 190 km cu 
timpul de 4 h 28:20.

HALTERE • La Nanning (R.P. 
Chineză) halterofilul chinez Wu 
Shude a stabilit un nou record 
mondial 
„smuls", 
— Han 
reeană).

HOCHEI • 
șl Pardubice 
cerile C.E. __ _________
ochlpelor de juniori. In turneul 
final : U.R.S.S. — Suedia 5—1 ; 
Cehoslovacia — Finlanda 6—3.

RUGBY • In finala turneului 
pentru juniori „Cupa F.I.R.A.", 
la Tunis, Franța a întrecut cu 
14—0 formația ItalieL Pentru locu
rile 3—4 : Spania — U.R.S.S. 
26—23.

la oat. muscă, stilul 
cu 112 kg (v.r. 111,5 kg 
Gen ‘SI din R.P.D. CO

I La
au

(grupa A) rezervate

Hradec Kralove 
continuat tntre-

ȘAH • Meciul dintre Nana Io
seliani (U.R.S.S.) șl Suzana Ve- 
rbczy (Ungaria), conttnd pentru 
turneul Candidatelor la titlul 
mondial feminin, a continuat cu 
partida a treia, în care a fost 
consemnată remiza. Scorul este 
egal : 1,5 — 1,5 p.

TENIS • Turneul de la Monte 
Carlo s-a încheiat cu finala pro
bei de dublu bărbați, în care 
Panatta—Bertolucci a dispus cu
6— 2, 5—7, 6—4 de McEnroe—Geru- 
laltis. • In finala de la New 
Orleans : Fibak — Teltscher 6—4.
7— 5.

VOLEI 
garla), 
„Cupa 
cu 3—0 prima . 
Ungariei. Alte rezultate : Bulga
ria — Ungaria (B) 3—0. U.R.S.S. 
— R.D. Germană (B) 3—1.

• La Szombathely (Un- 
în competiția feminină 

Sa varia". Cuba a învins 
reprezentativă a

IUGOSLAVIA (et. 22) : Buduc- 
nost — Zelezniciar 3—0 ; Olimpia 
Llubltana — Hajduk Split o—1 ; 
Velez — Dynamo Zagreb 1—1 ; 
Banja Luka — Radnlcki Niș 2—0; 
Tuzla — Skoplle 5—2 ; Osljek — 
Zenlca 0—0 ; Sarajevo — Rijeka 
2—0 ; Partizan — Napredak 0—0 ;

___ Vojvodlna — Steaua Roșie 1—2.
Clasament : 1. Steaua Roșie — 31 
p ; 2. Sarajevo — 29 p ; 3. Haj
duk — 27 p.

SPANIA (et. 28-a) : Real Ma
drid — Gljon 1—0 : Valencia — 
Athletic Bilbao 2—0 ; F.C. Barce
lona — Atletico Madrid 1—0 ;
Zaragoza — Malaga 3—1 ; Real 

Sociedad — Espanol 1—0. Clasa
ment : 1. Real Sociedad — 43 p ; 
2. Real Madrid — 42 p : 3. Gijon 
— 33 p.

UNGARIA (et. 23) : Ferencva- 
ros — Volan 6—1 ; M.T.K. — 
DlosgyOr 1—4 ; Honved — M.S.C. 
Pecs 1—1 ; Tatabanya — Ujpesti 
Dozsa 2—0. Clasament : 1. Hon
ved — 32 p ; 2. Ferencvaros — 
29 p ; 3. Videoton — 29 p.

R.D. GERMANA (et. 28) : Mag
deburg — Halle 2—0 : Dynamo 
Berlin — Jena 1—0 ; Aue — Vor- 
warts Frankfurt pe Oder 0—3 ; 
Dynamo Dresda — Union Berlin 
1—0. Clasament : 1. Dynamo
Berlin — 33 p ; 2. Dynamo Dres
da 33 p ; 3. Chemie Halle 24 p.

F.C.
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