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„DACIADA" A PORNIT TEMEINIC LA DRUM 
ÎN ETAPA EI DE VARĂ

@ Un experiment cu roade semnificative © Handbaiul — pe lo
cul I ® Bază sportivă proprie — condiții mai bune pentru prac

ticarea sportului
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W La Drobeta Tr. Severin, pri
măvara a sosit mai devreme 
decât în alte localități din 
țară, pentru că „Orașul tran
dafirilor", adăpostit de culmile 
muntoase, este ferit de vîntu- 
rile aspre. De aceea etapa de 
vară a „Daciadei" a luat star
tul mai devreme decît în alte 
părți ale țării.

— La noi marca competiție 
Sportivă a pornit temeinic la 
drum, ca în toate întreprin
derile orașului, ne-a spus to
varășul inginer George Năsta- 
se, șeful secției de croit de la 
moderna întreprindere de 
confecții din orașul de pe 
Dunăre.

In această întreprindere e- 
xistă cîteva mii de femei, în 
general tinere, sub 30 de ani. 
Toate sînt îmbrăcate în co
chete uniforme galbene și lu
crează cu mișcări precise, 
croind, cosind la mașină, a- 
jurlnd. în sălile luminoase se 
aude un zumzet discret, ca în- 
tr-un stup cu albine în pragul 
primăverii.

într-una din aceste săli am 
fnțîlnit-o pe tovarășa Mina 
Știrbu, secretara comitetului 
de partid al întreprinderii. Ca 
de obicei, trecea prin secție, 
urmărind activitatea, discutând 
problemele de producție cu 
jfactorii de răspundere. O ru
găm să ne spună ceva și des
pre etapa de vară a „Dacia
dei".

— în acest an sîntem hotă- 
rîie să facem din „Daciadă" o 
competiție îndrăgită de marea 
majoritate a muncitoarelor de 
la noi, ne spune. Acum, cînd 
producția este bună, av.em 
timp să ne ocupăm mai mult 
și de „Daciadă". De cîteva 
luni facem și un experiment...

Zicînd acestea, ne invită la 
mesele unde lucrează Paula 
Drăgușin și Floarea Teodorescu.

— Cele două fete sînt „mo
nitoare" pentru gimnastica la 
locul de muncă, ne spune se
cretara comitetului de partid.

— Despre ce experiment este 
voirba ?, ne adresăm celor 
două fete.

— De aproape un an, ne 
răspunde Paula Drăgușin, fa
cem de 2 ori pe schimb gim
nastică. DE DOUA ORI, cîte 
5 minute, la orele 9 și 12 pen
tru schimbul I și la 18 și 21 — 
schimbul II. Rezultatele sînt 
foarte bune. Tovarășa secreta
ră poate confirma că numărul 
zilelor de concediu medical a 
scăzut cu peste 30 la sută, 
ceea ce înseamnă mii de ore 
de muncă cîștigate. Fără să 
mai vorbim de calitatea supe
rioară a muncii prestate, cali
tate care a crescut mult în ul
timul an.

— întreprinderea noastră 
tinde să devină o „unitate pi
lot" la gimnastică, în cadrul 
industriei județului, ne spune 
inginerul George Năstase, pre
ședintele asociației sportive, 
care ne însoțește.

Ajiungînd în curte, ni se a- 
rată noul teren de handbal, 
terminat în aceste zile, și a- 
flăm că echipa întreprinderii 
este de doi ani în Divizia B. 
Pe teren, sub conducerea an
trenorului Ion Milovan, fetele 
din schimbul liber se antre
nau pentru meciul ou echipa 
din Reșița. Florina Rădoi, 
care a făcut parte din națio
nala de junioare, exersa pa-

Sever NORAN

(Continuare tn dio 2-J)
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Etapa a 27-a a Diviziei A de fotbal

DINAMO (ÎNVINSĂ DE CLUJENI)
SE DEPĂRTEAZĂ DE CUPELE EUROPENE

® Gloria Buzău rezistă liderului ® Sportul studențesc adună de peste tot © ,,Șep- 
cile roșii", două puncte probabil decisive în lupta pentru salvare ® F.C. Baia Mare 
pe podium I 9 F.C. Olt surclasează pe Chimia

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Steaua — A.S A. Tg. Mureș 2-1 (2-0) 1. UNIV. CRAiOVA 27 14 7 6 52-24 35
F. C. Baia Mare — Politehnica lași 1-0 (1-0) 2. Steaua 27 13 8 6 58-34 34
Dinamo — „U" Cluj-Napoca 1-2 (0-1) 3. F.C Baia Mare 27 15 3 9 47-37 33
Gloria Buzău — Univ. Craiova 0-0 4. F.C Argeș 27 14 4 9 45-33 32
Jiul Petroșani - F. C. Argeș 2-0 (1-0) 5. Dinamo 27 11 8 8 42-30 30
Olimpia Satu Mare A. „Poli" Timișoara 2-0 (1-0) 6. Sportul stud. 27 12 5 10 31-23 29
C. S. Tirgoviște - Sportul sțudențesc 1-1 (0-1) 7. S.C. Bacău 27 9 10 8 32-36 28
F.C.M. Galați - S. C. Bacău 1-0 (1-0) 8. F.C.M. Galați 27 10 8 9 39-48 28
F. C. Olt — Chimia Rm. Vîlcea 5-0 (3-0) 9. Jiul 27 11 6 10 22-32 28

ETAPA VIITOARE (13 aprilie) 10.
11.

Politehnica lași 
Chimia Rm. V.

27
27

12
11

2
4

13
12

35-35
35-43

26
26

A.S.A. Tg. Mureș - Jiul Petroșani (0-1) 12. „Poli" Timișoara 27 11 3 13 33-35 25
„Poli" Timișoara - Gloria Buzău (0-1) 13. F. C. Olt 27 11 3 13 40-42 25
Sportul studențesc - Olimpia Satu Mare (0-1) 14. A.S.A. Tg. Mureș 27 10 5 12 32-36 25
„U“ Cluj-Napoca - F. C. Olt (2-3) 15. „U" Cluj-Napoca 27 11 2 14 34-35 24
S. C. Bacău - Steaua 14-4) 16. C.S. Tirgoviște 27 8 7 12 31-45 23
Chimia Rm. Vîlcea - C. S. Tirgoviște d-2) 17. Olimpia Satu Mare 27 7 8 12 26-38 22
F. C. Argeș - F.C.M. Galați (1-2) 13. Gloria Buzău 27 4 5 18 20-48 13
Politehnica lași - Dinamo (1-4) In paginile 2-3, relatări de la jocurile etapei
Univ. Craiova - F.C. Baia Mare (3-3) a 27-a a Diviziei A.

HANDBALUL A ÎNVĂȚAT DIN INSUCCESUL DE LA „MONDIALE"
® Există încă de pe acum o 
echipă de bază, omogenă, su
dată sufletește © Radu Voina 
și Cornel Penu — exemple de 
dăruire ® In fiecare lună — 
un test competițional ® Se 
muncește de trei ori mai mult 

decît în 1978
După ani și ani de necontes

tată supremație, echipa mascu
lină de handbal a României a 
înregistrat, la campionatul mon
dial desfășurat în Danemarca 
(1978), o surprinzătoare și nu 
mai puțin dureroasă cădere. Ea 
s-a situat pe locul VII, perfor
manță cu mult sub realele sale 
posibilități. Familia handbalului 
nostru s-a ambiționat să revi
nă în fruntea ierarhiei cu prile
jul Jocurilor Olimpice de la 
Moscova. Noul său drum — de 
muncă, pregătire asiduă, de 
promovare a unor acțiuni teh- 
nico-tactice inedite — a fost

PENTRU IZBÎNDA DE LA OLIMPIADĂ!
marcat de performanțe care a- 
testă justețea noii orientări, po
tențialul său în continuă creș
tere. începînd cu meciurile des
fășurate în octombrie trecut cu 
echipa Elveției, continuînd cu 
întîlnirile disputate în compa
nia campioanei mondiale, se
lecționata R.F. Germania, cu 
„Trofeul Carpați", programat la 
Arad și Timișoara, și culminînd 
cu „Super Cupa" campionilor 
mondiali și olimpici, „7 “-le 
României a demonstrat convin
gător că se află pe o linie as
cendentă, că pretențiile sale de 
a relua șefia plutonului valo
rilor handbalului mondial sînt 
îndreptățite.

Asistînd cu regularitate la 
pregătirile lotului nostru olim
pic, i-am invitat zilele trecute 
pe cei trei tehnicieni care răs

pund de Iotul olimpic, loan 
Kunst-Ghermănescu, Nicolae Ne- 
def și Lascăr Pană, la o discu
ție pe tema „Cum ați pus în 
practică măsurile preconizate de 
analizele care au avut loc după 
C.M. din 1978 ?“ Am pus în 
fața celor trei antrenori șase 
probleme discutate atunci (pe 
care le-am socotit de mare im
portanță), solicitîndu-le opinia 
asupra modului cum s-a lucrat 
pentru rezolvarea lor. Iată pro-

Hristciche NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

Radu Voina — în această fazi încerclnd să șuteze peste apără
torul advers — este conducătorul de joc al echipei reprezentative 
și, in același timp, un model de sîrguință, de dăruire.

Foto : N. DRAGOȘ

Batacliu (care nu se vede în imagine) a șutat din unghi, de 
pe stingă, mareînd primul gol al lui „U“ Cluj-Napoca in 
partida de ieri cu Dinamo Foto : D. NEAGU

Rugbyștii români și-au încheiat pregătirile pentru meciul de duminică, de ia Aquila

REiNTiLNIREA CEI „SOUADRA AZZURRA" 
PRIVITA CU OPTIMISM, DAR Șl CU PRUDENȚĂ

Trei meciuri-test (cu lotul 
universitar, cu Dinamo și Glo
ria București) au stat la baza 
pregătirii lotului rugbyștilor 
noștri pentru partida de dumi
nică, cu echipa Italiei, de la 
Aquila, din cadrul Campiona
tului european F.I.R.A. ■ Trei 
„colocvii" cu adversari diferiți 
ca structură și concepție, dar 
cu o trăsătură comună : hotă- 
rîrea de a da o ripostă cît mai 
dîrză selecționabililor. După 
noi, suficiente elemente de re
ferință pentru ca prof. Valeriu 
Irimescu, antrenor federal și 
coordonator, și colegul său, an
trenorul Adrian Matcescu, să-și 
poată face o imagine reală asu
pra valorii actuale a lotului.

Acum, cînd pregătirile sint 
practic încheiate (azi, lotul va 
efectua un ultim antrenament,

iair mîine dimineață va pă
răsi Capitala, cu avionul, ple- 
cînd spre Roma) sîntem în mă
sură să ne oprim puțin asupra 
lotului, alcătuit din 21 de ju
cători. în linia I, doi pilier! 
care s-au impus atenției, prin 
forță și mobilitate îndeosebi : 
Bucan și Scarlat, precum și doi 
taloneri activi și inspirați, oare

cum egali ca valoare : Muntea- 
nu și O. Cornelia. în linia a
Il-a : Dumitru, Pintea și Cara- 
gea, jucători cu un „acroșaj” 
mult îmbunătățit la acțiunile

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Simbătă și duminică, la Brașov

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE SABIE
DOTAT CU „TROFEUL CARPAȚI"

Astăzi, de la ora 17, la Alexandria

VOLEIBALISTELE NOASTRE ÎNTÎLNESC PE CAMPIOANELE MONDIALE
Seria partidelor de verificare 

a reprezentativei feminine de 
volei a României, care se pre
gătește pentru Jocurile Olim
pice, debutează astăzi, la ora 
17, în Sala sporturilor din Ale
xandria, cu o întîlnire de mare 
interes, parteneră de întrecere 
fiind formația Cubei, campioa
nă mondială și una dintre pre
tendentele la titlul olimpic. De

altfel, voleibalistele cubaneze 
vor mai susține două jocuri, 
simbătă și duminică, la Iași. 
Pentru meciul de astăzi, antre
norii N. Roibescu, N. Humă și 
O. Solomonov au la dispoziție, 
printre altele, pe Mariana Io- 
nescu, Victoria Banciu, Doina 
Săvoiu, Iuliana Enescu, Victo
ria Georgescu, Irina Petculeț, 
Oină Georgescu, Elena Do-

broschi, Gabriela Coman, Co
rina Crivăț. Din lotul campioa
nelor mondiale, care vine la 
noi după un fructuos turneu în 
U.R.S.S. și Ungaria, fac parte, 
printre altele, cunoscutele ju
cătoare Mercedes Perez, Mer
cedes Pomares, Imilsis Tellez, 
Ana Maria Garcia, Lucila Ur- 
guelles, Nelly Barnet.

Simbătă și duminică, la Bra
șov, se va disputa tradiționalul 
turneu internațional de sabie 
dotat cu „Trofeul Carpați". A- 
junsă la a 4-a ediție, compe
tiția va reuni în acest an, pe 
planșele din Sala sporturilor, 
sabreri din opt țări : Anglia, 
Bulgaria, Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

La ediția din 1979 trofeul a 
revenit reprezentantului nostru 
Ioan Pop, precum și formației 
Cubei, care acum își vor apăra 
titlurile în fața unor concurenți 
de valoare, internațională, ca, de 
pildă, Nikișin (din echipa 
U.R.S.S., campioană mondială) 
și Gellert, component al lotu
lui reprezentativ al Ungariei.

O prezență inedită în echipa 
Angliei : reputatul arbitru in
ternațional John Zarno, care a 
arbitrat la campionatele mon
diale de la Melbourne finala 
probei individuale, va fi pre
zent pe planșe în calitate de 
concurent.

Turneul de la Brașov se în
scrie ca una dintre cele mal 
importante verificări internațio
nale ale sâbrerilor înaintea ce
lor mai puternice și prestigioa
se competiții ale sezonului pre- 
oiimpic, „Cupa Europei" și 
„Trofeul Hungaria" (18—20 a- 
prilie, Budapesta), din lotul 
român făcînd parte I. Pop, C. 
Marin, M. Mustață, I. Panteli- 
monescu, AL Nilca, E. Oancca, 
FI. Păuncscu, D. Costin.



CAMPIONATE ® COMPETIȚII
LA SFIRȘITUL SĂPTÂMINII, DERBYUL STEAUA-DINAMO 

LA BASCHET

CAMPIONATELE DE BOX PENTRU JUNIORI

• Divizia A de baschet mascu
lin se reia, sîmbătă și duminică, 
prin meciurile ultimei etape a 
returului. în fruntea programului 
etapei se află tradiționalul derby 
Steaua — Dinamo, care ce va 
desfășura în sala Floneasca, în
cadrat de alte partide, după cum 
urmează: sîmbătă, de la ora 16,30, 
și duminică de la ora 9,30: 
I.C.E.D. — Dinamo Oradea, Stc„- 
ua — Dinamo, Rapid — Politeh
nica C.S.Ș. 2 București. Celelalte 
jocuri: C.S.U. Galați — C.S.U.
Sibiu, C.S.U. Brașov — Farul,
Politehnica C.S.Ș 
„U“ Cluj-Napoca. 
tul la zi:
1. Dincmo
2. Steaua
3. Farul
4. „U“ Cj.-N.
5. C.S.U. Bv.
6.
7.
8. 
9.

10. 
11.

Unirea Iași — 
Lată clasamen-

BUC.

Divizia A, etapa

CAMPIONII IN...

CONSTANȚA, 3 (prin telefon). 
Întrecerile din cadrul campio
natelor naționale de box pentru 
tineret și juniori au continuat In 
Sala sporturilor din localitate. In 
prezență unul public entuziast. 
Din păcate, unii spectatori au 
prea adesea un comportament e- 
nervant (proferări de insulte, fu
mat In sală etc.). Meciurile pro
gramate în cele două reuniuni 
de marți au constituit un spec
tacol pugilistic de calitate, dîrze- 
nla cu care tinerii sportivi și-au 
apărat șansele fiind dublată de 
un bagaj de cunoștințe tehnice 
destul de bogat. Marea surpriză 
a galelor a constituit-o victoria 
prin k.o. realizată de orădeanul 
V. Bota (Crlșul) în fața dtaamo- 
vistuhti C. Bălan, o mare spe
ranță la categoria grea. Tot ca 
surpriză am înregistrat victoria 
la puncte obținută de „mijlociul" 
C. Gorgoș (Voința P. Neamț) asu
pra fostului campion al catego
riei, Gh. Bîrlean (Metalul Hune
doara). Meciuri aplaudate și la

CAMPIONATELE DE 
HALTERE (JUNIORI)

Incepînd de azi și pînă dumi
nică, se vor desfășura, la Con
stanța, campionatele naționale in
dividuale de haltere, rezervate 
juniorilor (mari și mici) și co
piilor. La întreceri vor participa 
aproape 300 de tineri halterofili. 
Totodată vor fi desemnați și 
campionii de culturism. Rezulta
tele sportivilor juniori care au 
participat recent la „Cupa Du
nării" vor conta în acest cam
pionat.

categoria semiușoară: FI. Țîrcom- 
nicu (Olimpia Craiova) b.p. Gh. 
Didlță (Voința lași) și R. Nuțu 
(Rapid) b.p. T. Munteanu (Șoi
mii Sibiu).

Alte rezultate. Cat. semimuscă: 
Șt, Bâdin (Voința Brăila) b.p. M. 
Burcă (Nicolina), P. Broceanu 
(C.S.Ș. Medgidia) b.p. V. 
(C.S. Zalău); muscă: D. 
(B.C. Brăila) b.p. D.
(B.C. Brăila), V. Saghin 
b.p. M. Holman (Voința 
cocoș: G. Rusu (B.C.
b.ab.2 I.Bona (Voința Caransebeș); 
pană: P. Ioniță (Voința Buc.) 

Trifu (C.S.M.Cluj-Napo
ca), M. Gruescu (Energia Buc.) 

Popîrda (Ceahlăul); se
miușoară: N. Iordache (Met. Plo- 
peni) b.p. C. Tamirjan (Musce
lul) ; ușoară: Gh. Pascariuc (Vo
ința Iași) b.p. I. Bonciu (Met. 
Plopenl), A. Ivanovicl (Gloria 
Arad) b.ab.3 M. Voicu (Semănă
toarea Buc.), M. Niculescu (Olim
pia Buc.) b.p. M. Chilean (S.C. 
Bacău). (Cornel POPA — coresp.).

„CUPA GÎRBOVA" 
LA SCHI ALPIN

Deși primăvara ar fi trebuit să 
intre în drepturi depline, munții 
noștri sînt îmbrăcați, încă, într-o 
mantie groasă de nea. Prelungirea 
sezonului de schi es-te, deci, inevi
tabilă. Astfel, vineri și sîmbătă, 
pe pîrtiile din apropierea cabanei 
Gîrbova, se va desfășura întrece
rea de schi alpin pentru copii și 
juniori dotată cu „Cupa Gîrbova41’, 
la care sînt invitate toate secțiile 
de schi din țară. Programul: vi
neri — slalom special, sîmbătă 
— slalom uriaș.

de juniori ale Bulgariei, Unga
riei, României, precum și cea de 
cădeți a țării noastre. Programul 
turneului: vinari, de la ora 17: 
România (juniori) — România 
(cadet!), Bulgaria — Ungaria; 
simbătâ, de la ora 17: România 
(c) — Ungaria, România CI) — 
Bulgaria; duminică, de la ora 
16,30: România (c) — Bulgaria, 
România (j) — Ungaria. Amintim 
că selecționatele tării noastre. v»r 
lua parte la Balcaniadă (juniorii. 
Intre 6 și w august, in Turc4 a) 
șl la turneul „Prietenia" (cade*.!, 
intre 20 și 29 august, in Polonia).
• Rezultate din întrecerile fe

minine pentru _ •
la Sf. Gheorghe 
DEA: “ -- 
76—49 
78-40 
lași; 
98—56 
71—65
TA — coresp.). La Arad: CO
MERȚUL TG. MUREȘ: 52—45 cu 
Mobila Satu Mare, 62—52 cu Uni
versitatea Timișoara, 54—21 cu 
Constructorul Arad; MOBILA: 
60—42 cu Universitatea, 61—42 cu 
Constructorul; UNIVERSITATEA: 
60—53 cu Constructorul. (L IOA
NA — coresp.).
- PRIMELE CONCURSURI

b.p. V.

b.p. V.

Plosca 
Grigor e 
Ionescu 
(Farul) 

lași); 
Galați)

CLUJENII, MARII RE
Etapa de ieri, a 27-a, ne-a furnizat o 

nală surpriză: victoria Universității din 
chipel Dinamo, in chiar fieful acesteia. 1 
proape dintotdeauna ale „șepcilor roșii" 
reștene lăsau să se anticipeze fi de ace: 
guroasă a lor In confruntarea cu dina 
ar fi putut da ca pronostic că studenț 
ambele puncte. Și, totuși, ceea ce părea 
fanteziei a devenit realitate. Cu acest r 
răsplătește admirabil îndrăzneala dovedit 
in foc, clujenii iți văd substantial tmbuni 
sament, ei realizind ieri un mare pas — 
siv — pentru răminerea pe scena prin 
învinșii lor — cărora propriul teren nu l 
vantajul sperat (sd ne reamintim fi pui 
ciurile cu Steaua fi Universitatea Craiot 
considerabil șansele la titlu.

Deși a obfinut numai un punct la Buz 
lui Mateianu luase duminică două, Un 
poate, de asemenea, considera una din > 
etapei. Căci cu acest nou punct din depl 
solidat poziția in „clasamentul adevărului 
proape de succesul final. Un cuvlnt de 
tatea cu care buzoienii continuă să evolt 
o vor părăsi curînd, ei nelăsînd deloc 
prea generoase. Aviz, deci, viitorilor mus

Aceeași apreciere tn privința corectltud 
șansele se cuvine fi echipei bucureșter 
După ce duminică, prin victoria obținut 
dus simțitor din șansele echipei Steaua 
bucureșteni au făcut și mai dramatică si 
formației din Tirgoviște, căreia au reușit i 
ne chiar șl in zece oameni.

Subliniind șl verva ofensivă manifestată 
chldem că, deși a produs unele ușoare ci 
a lăsat in continuare deschisă dispUtn 
campiont, cit fi pentru evitarea retrogre 
decît să așteptăm etapele viitoare, mai i 
nică, gl cărei derby, de la Craiova, dlntri 
Bala Mare, ar putea să ne dea un răspu. 
vința viitoarei campioane.

„Cupa României": 
CRIȘUL ORA- 

68—66 cu ,,U“ Cluj-Napoca, 
cu Carpați Sf. Gheorghe, 
cu Confecția C.S.Ș. Unirea 
„U“: 89—68 cu Confecția,
cu Carpați; carpați: 

cu Confecția. (Gh. BRIO-
■ coresp.). La Arad:

42
42
42 26
42 20
42 19
42 19
42 19
42 16
42 16
42 16
42 12
42 8

41 1 4335-2743 83
41 1 4065-2803

16 3372-3271
22
23
23
23
26
26
27
30
34

83
68
62
61
61
61
58
67
57
54
50

3292-3382 
3307-3442 
3057-3276 
3309-3647 
2937-3359 
3220-3577 
3223-3597 
2989-3460 
3024-3673

Rapid
„Poli“ Iași 
Dinamo Or.
I.C.E.D.
C.S.U. Sb. 
„Poli4 

12. C.S.U. Gl. ______________
• In Sala sporturilor din Bră

ila se desfășoară, începînd de 
mîine și pînă duminică, un tur
neu la care iau parte echipele
LA ORADEA Șl TIMIȘOARA

DE TENIS IN AER LIBER

Buc.

® La Oradea s-a desfășurat 
prima competiție de tenis în aer 
liber, „Cupa Țării Crișurilor", or
ganizată de asociația sportivă 
„Sănătatea", în colaborare cu co
misia județeană de resort. Cel 50 
de sportivi și sportive din întrea
ga țară s-au întrecut timp de 4 
rile. Rezultatele finalelor. Simplu 
masculin: losif Kerekeș (Dinamo 
Brașov) — Răzvan Constanti
nescu (T.C.B.) 7—6, 4—6, 6—4;
simplu feminin: Luminița Sălă
jan (Politehnica Cluj-Napoca) — 
Dorina Brăștin (U.T. Arad) 6—3, 
6—1; dublu mixt: Zoltan Nlagy, 
Elena Jecu (Sănătatea Oradea) — 
Radu Hărnuțtu, Liliana Pop (Po
litehnica Cluj-Napoca) 2—6, 6—S, 
6—3. Totodată, a avut loc șl o

Întrecere Intre echipele de juniori 
ale municipiilor Oradea și Cluj- 
Napoca, Învingători fiind orăd-enii 
cu 16—14. (Uie GHIȘA — coresp.).

• Tenlsmani din echipele divi
zionare A (35 de băieți și 20 de 
fete) au fost prezenți la „Cupa 
primăverii", întrecere de tenis în 
aer liber organizată de C.J.E.F.S. 
Timiș. In finala de simplu mas
culin, Octavian Vîlciolu (Dinamo 
Brașov) a dispus cu 6—3, 6—2 de 
Traian Marcu (Dinamo Brașov), 
iar Ia simplu feminin Mariana 
Hadgiu (Cuprom Baia Mare) a 
întrecut-o în finală cu 2—6, 6—2, 
6—2 pe Marilena Totoran (Dina
mo București). (ȘL MARTON — 
coresp.).

PENTRU ELEVII BUCUREJÎENI,
VACANTA DE PRINAVARA LA CLUBUL DINAMO

Clubul Dinamo din Capitală organizează pentru toți elevii, 
în timpul perioadei de vacanță, numeroase acțiuni cu caracter 
sportiv, cei care doresc avlnd posibilitatea sâ practice sportul 
preferat: atletism, baschet, box, caiac-crsioe, canotaj, călărie, 
ciclism, fotbal, gimnastică, handbal, lupte, judo, polo, rugby, tenis, 
tir șl volei, sub îndrumarea unor pricepuțl antrenori. In 
fiecare zi, de la ora 8, Parcul sportiv „Ittnamo" va fi la dis
poziția elevilor. Șl încă un amănunt Important: cel cu aptitu
dini deosebite, dacă vor trece normele de selecție, au posibili
tatea să practice la nivel de performanță disciplina îndrăgită.

HANDBALUL AINVAȚAT DIN INSUCCESUL DE LA „MONDIALE"
(Urmare din pag. 1)

blemele discutate și sinteza răs
punsurilor celor trei tehnicieni.

1. O primă și aspră critică 
a fost făcută 
siguranța în 
acuzîndu-se 
din cadrul 
unui „7“ de 
timpul desfășurării campiona
tului mondial.

„Convenind că aceasta a fost 
o cauză a insuccesului, ne-am 
reunit — este vorba de tehni
cienii handbalului masculin — 
și am selecționat un lot larg, 
cuprinzind pe toți cei apți să 
facă față pregătirii și evoluției 
la Jocurile Olimpice. Incepînd 
din octombrie 1979 am ajuns la 
un lot de bază, iar pe parcurs 
chiar Ia o echipă de 
tind continuu pentru 
ra rezerve la nivelul 
Nu poate fi vorba de 
bază, intrucit noi preconizăm o 
anume echipă de atac și o alta 
de apărare. Astfel, au părăsit 
lotul, pentru că n-au avut va
loarea necesară realizării obiec
tivelor propuse, jucători ca 
Flangea, Bedivan, Neșovici, Is- 
tode, Feher și alții".

2. S-a socotit atunci 
accidentelor — Werner 
Radu Voina. Olimpiu 
ș.a. — a diminuat potențialul 
real al lotului pentru campio
natul mondial.

„Statistic, nici astăzi nu stăm 
mai bine. Sînt accidentați, unii 
cu posibilitatea de a mai reveni 
în lot, Deacu, Mironiuc, Dumi
tru și Nicolae Voinea. Dintre 
cei patru, doar unul s-a acci
dentat în timpul evoluției la Iot 
(Nicolae Voinea), restul sufe
rind traumatisme în evoluțiile 
de la echipele lor sau accen- 
tuîndu-și suferințe mai vechi, 
împreună cu medicul Constan
tin Șerpe, cu Centrul de medi
cină sportivă, cu specialiștii 
altor instituții specializate am 
luat măsuri ferme pentru evi
tarea îmbolnăvirii sportivilor. 
Dar, să nu uităm, handbalul —

cu privire la ne- 
alcătuirea lotului, 
fluctuațiile mari 
acestui lot, lipsa 

bază, chiar și in

bază, Iup- 
a-i asigu- 
titularilor. 
un „7“ de

că suita 
StSckl, 

Flangea

sport de contact — favorizează 
traumatismele și a te feri de 
ele este aproape imposibil. Ar 
însemna să nu te pregătești la 
cei 'mai inalți parametri sau să 
nu accepți jocurile de verifica
re pentru a evita cu desăvîrșire 
accidentările".

3. Mai ales antrenorii lotului 
au acuzat cu doi ani in urmă 
indisciplina tactică și de com
portament a majorității mem
brilor lotului, lipsa lor de an
gajament total în timpul pre
gătirilor.

„Curba îmbunătățirii situației 
este continuu ascendentă. Au 
mai existat abateri, dar, luîn- 
du-se măsuri prompte, așa cum 
s-a întîmplat in cazurile pri- 
vindu-i pe Cezar Drăgăniță și 
Mircea Bedivan, numărul lor, 
precum și cel al oamenilor oare 
le săvîrșesc, s-a micșorat. Noi, 
antrenorii, sintem conștienți că 
trebuie să perseverăm in edu
carea sportivilor, in înarmarea 
lor cu stăpînire de sine pentru 
a putea depăși momentele grele 
ale unei competiții de anvergu
ră. Din punct de vedere tactic, 
colectivul este subordonat an
trenorilor și conducătorului de 
joc, dar și în acest sector tre
buie să acționăm continuu, in- 
trucit aici se află cauza Incon
stanței de la un meci Ia altul 
și chiar pe parcursul aceleiași 
partide. In ceea ce privește an
gajamentul oamenilor in pregă
tire, el este încă fluctuant. Au 
fost etape în care toată lumea 
a muncit constant bine, dăru
ind u-se cu trup și suflet grelei 
activități de pregătire la cel 
mai înalt nivel, după care au 
urmat microcicluri sau numai 
lecții cu efort redus, evident 
marcate de simțul de conserva
re nejustificat al sportivilor. A- 
ceasta s-a întimplat îndeosebi 
in preajma competițiilor și cau
za, credem, a ’ fost teama de 
accidentare. Progresele reali
zate in jocul de ansamblu și in 
evoluția individuală a unora 
dintre sportivi este urmarea di
rectă a cantității și calității Iu-, 
crulul efectuat. Totuși, rata pro-

greșului putea fi și mai mare 
dacă unii jucători cu calități 
motrice, precum și cei cu ga
barit (Mircea Grabovschi, Ale
xandru Folker, Lucian Vasila- 
che) s-ar fi angajat mai ferm 
în efectuarea exercițiilor din 
antrenamente sau jocurile in
ternaționale, în ritmul și inten
sitatea cerute. Păcat că nu iau 
exemplul Iui Radu Voina și 
Cornel Penu, mai tineri prin 
entuziasm și dăruire decît... ti
nerii lor coechipieri Cornel Du- 
rău, Cezar Drăgăniță și Măricel 
Voinea...".

4. Jucătorii, mai ales, dar și 
antrenorii au criticat atunci 
modul cum a fost alcătuit ca
lendarul competițiilor de verifi
care. S-a afirmat că o bună 
parte din timp el n-a cuprins 
întreceri, pentru ca spre finalul 
pregătirii să fie aglomerate tur
nee, favorizîndu-se oboseala, 
mai ales psihică.

„Am tras învățămintele nece
sare. în toamnă-iarnă am avut 
un program atractiv, care a re
dat jucătorilor încrederea 
forțele lor. Pentru acest an, 
asemenea, au fost planificate 
fiecare lună întreceri, astfel 
se asigură alternarea judicioasă 
a etapelor de pregătire cu com
petițiile internaționale".

5. Metodistul lotului aducea, 
în analiza de după C.M. din 
Danemarca, argumentul unei 
cantități insuficiente de muncă. 
Se afirma că lotul a avut o me
die de 12 ore pe săptămînă de 
lucru, că exercițiile erau nea
tractive, că noutățile în pregă
tire lipsiseră.

„Statisticile aceluiași meto
dist, prof. Mihai Cojocarii, ates
tă că astăzi muncim de aproape 
trei ori mai mult decît în peri
oada pregătirii campionatului 
mondial din 1978. Munca, aproa
pe triplă, evidențiază și un ni
vel calitativ net superior. Am 
acționat pentru intensificarea 
pregătirii, pentru ca antrena
mentul să fie complex, cu o 
mare densitate și diversitate de 
mijloace, pentru ca el să cu-

in 
de 
în 
că

prindă elemente noi. Antrena
mentul arc astăzi fundamentul 
unei atente planificări a conți
nutului etapelor de pregătire, a 
ciclului săptăminal de lucru, a- 
ceasta permițîndu-ne alegerea 
și folosirea judicioasă a mijloa
celor în vederea realizării sar
cinilor periodice. Utilizarea unor 
noi structuri de- lecții a permis 
detașarea de canoanele clasice".

6. S-a vorbit atunci despre 
imposibilitatea omogenizării lo
tului, deoarece el cuprindea 
jucători din generații diferite, 
cu calități și posibilități dife
rite.

„Formația de bază este astăzi 
mai omogenă, și ca vîrstă, și ca 
valoare. Luptăm pentru ca re
zervele să se situeze la același 
nivel. Dar, în ciuda nenumăra
telor succese pe care handbalul 
româneso le-a repurtat de-a 
lungul anilor, aria jucătorilor 
de valoare este destul de res- 
trînsă".

Am notat cu grijă cele rela
tate de antrenori. In primul 
rînd, am desprins atenția con
stantă pentru evitarea greșeli
lor din trecut și, apoi, sirguin- 
ța cu care se selectează măsu
rile care pot duce la creșterea 
potențialului echipei României, 
modul cum ele sînt puse în a- 
plicare și urmărite zilnic. I-am 
văzut pe jucători la antrena
mente depunînd eforturi consi
derabile, am văzut echipe, într-o 
serie de teste, ridieîndu-se net 
deasupra evoluțiilor din 1977, 
1978 și chiar din 1979. Este însă 
nevoie de și mai multă mun
că, de o perfectă stăpînire de 
sine. Dacă jucătorii nu vor ac
cepta astăzi să lucreze pînă Ia 
limita 
lor, ei nu vor 
miine ceea ce 
doresc. Așadar, 
să abandoneze 
conservatorism, 
singuri de la acele gesturi de 
exasperare, să înțeleagă, fără 
ajutorul nimănui, că tehnicienii 
lotului nu doresc altceva decît 
să-i aplaude cînd vor fi pe 
treapta cea mai înaltă a podiu
mului olimpic. Și noi dorim la 
fel !

superioară a puterilor 
putea dobîndi 

visează, ceea ce 
ei înșiși trebuie 
acel dăunător 
să se oprească

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• PRONOSTICURI, PBONO- 

STICUIU... Pentru participan- 
țil la concursul Pronosport de 
ia sfîrșltu.1 acestei săptămînl, re
dăm pronosticurile lui Valentin 
Ionescu, redactor la ziarul „Stea
gul roșu": L „U“ Craiova — F.C. 
Baia Mare 1; 2. A.S.A. Tg. Mureș
— Jiul 1, X; 3. „PoH" Tlm. — 
Gloria Buzău 1; 4. Sportul! stud.
— Olimpia S.M. L X, 2; 2. „U" 
Cluj-Napoca — F.C. Olt 1; «. BjC. 
Bacău — Steaua 1.X; 7. Chtaiia
— C.S. Tîrgoviște 1; 8. FX. Ar
geș — F.C.M. Galați 1; 8. „PoU“ 
Iași — Dinamo 1; 10. Perugia — 
Inter X, 2; la. Roma — Juventus 
1.X; IE. Udinese — Lazio X; IS. 
Torino — Napoli L
• IN ATENȚIA IUBITORILOR 

DE LOTO: astăzi este ultima zl 
de participare la tragerea obiș
nuită de miine, 11 aprtlie BS0.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN
1 APRILIE. EXTRAGEREA I: 21
2 25 27 46 18; EXTRAGEREA a 
n-a: 16 1 3 23 S3 6. FOND TO
TAL DE CIȘTIGUR1: 829.776 LEI, 
cffin care 7.336 lei, report la cate
goria 1.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN * APRILIE

1 
1 
2 
1

. ___ 1
Gloria — Univ. CV. (tpauzS) X 
Gloria — Univ. Cv. (tfinal) X 
Jiul — F.C. Argeș (pauză) 1 
JM — F.C. Argeș (final) 1-

X. C.S. T-vtște — Sportul (pe.) 2 
XI. C.S. T-vlște — Sportul «SnJ X 

Xn. F.C. Olt — Chimia (peraă) 1 
Xm. F.C. Olt — Chimia (final) 1

Fond total de cîștlgurl: 394.711 
SeL

L Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 
n. F.C. Bala M. — Poli. Iași 

m -• —--------
IV.
v.

VI.
VII. 

vm.
IX.

Dtaamo — „U“ CJ.-Nap. 
Olimpia — PoU. Tim. 
F.C.M. Gl. — S.C. Bacău

„DACIADA" A PORNIT TEMEINIC LA DRUM
(Urmare din pag. I)

•ele pe semicerc împreună' ou 
Constanța Vasilescu, munci
toare la sala de croit.

— In clasament stăm bine, 
ne spune Constanța. Ceea ce-1 
Important însă, 
sunet pe care-1 
la noi. Sute de 
la campionatul 
cum, că avem 
vor fi și mai muite.

Aflăm de la tovarășul Geor
ge Năstase că s-a renunțat la 
echipa de fotbal. („Nu era 
drept să ne ocupăm atîta de o 
astfel de echipă la o întreprin
dere prin excelență... femini
nă"), că în curînd va fi gata

este largul ră- 
are handbalul 
fete iau parte 
intern. Iar a- 
terenul nostru,

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

papicăria („Vor Juca îndeosebi 
fetele"), că la faza județeană 
a „Crosului tineretiutoi" au a- 
juns ți două tinere de la în
treprinderea de confecții ți că 
la volei — după sucicesuil de 
anul trecuit, cînd întreprinde
rea a ocupat locul I în „Cupa 
M.I.U." — în această etapă de 
vară a „Daciadei" vor fi an
grenate sute de tinere...

La despărțire, am mai privit 
o dată terenul de sport, ter
minat în preajma deschiderii 
etapei de vară a „Daciadei". 
Avînd acum teren propriu 
(de handbal și volei) și, în cu
rînd, o popicărie, tinerele 
muncitoare din această între
prindere vor da noi dimensiuni 
activității lor sportive, 'în ca
drul „Daciadei".

I

JIUL PETROȘANI - F.C. ARGEȘ
Stadion Jiul : timp frumos ; teren alunecos ; 

10 000. Au marcat: SALAJAN (min. 21) șl BUC 
la poartă : 14—5 (pe poartă : 8-3). Cornere : 4—3.

JIUL : Moise 8 (min. 85 Caval) — Vînătoru 7, 
— Mușat 7 (miri. 85 Enescu), Varga 7, Stoica 7 
Bucurescu 8.

F.C. ARGEȘ : Speriata 7 (min. 65 Cristian 7) 
Cîrstea 7, Ivan 6 — Chivescu 6 (min. 63 latan 5), 
Moiceanu 5, Radu II 5, Turcu 6.

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș) 9 ; la llrvie : C 
V. Constantinescu (București).

Cartonașe galbene : M. ZAMFIR șl MOICEANU. 
Trofeu! Petschovschi : 9. La juniori : 0—1 (0—0).

• —_..... .... ■■■■ ■■—
PETROȘANI, 9 (prin telefon) 

încurajați de un număr re
cord de 
Jiului 
de la 
fără îndoială, 
tul că din __ . ______
lipseau două piese de bază : in
ternaționalii Dobrin și D. Ni
colae. Au avut și prima oca
zie de gol chiar în min. 2, 
cînd Varga a trimis cu capul 
de Ia 3 m în afara porții goale. 
Și au rămas la conducerea jo
cului întreaga repriză, ca dealt
fel întregul meci, chiar dacă 
oaspeții n-au făcut doar figu
rație. Numai că în disputa 
dîrză pe terenul-patinoar înain
tarea Jiului, cu Sălăjan și Bu- 
cure'scu în bună dispoziție de 
joc, era mult mai incisivă, spr^||- 
deosebire de cea a Argeșului, 
în care Radu II juca mult prea 
înapoi, fiind oarecum afară din 
joc, iar Moiceanu și Tur-

spectatori, 
au atacat 

început, 
și 

echipa

jucătorii 
furibund 

stimulați, 
de fap- 

oaspete

cu păr< 
Iul din 
cat astl 
a lui Bu 
zut în p 
care, cu 
a trimis 
aici in p< 

în cea 
cuiur*r-a 
chipa cai 
cîștige er 
în atac, 
frumoase.. 
rare, peti 
corzi pe i 
care, efe* 
loarea cu 
tuit un ; 
adversă, 
doilea goi 

.. inteligent
cime, un 
CURESC1 
Ionul in

SUB SABIA LUI D.
SATU MARE, 9 (prin telefon)
Olimpia a ajuns in situația 

de a juca fiecare meci, pe te
ren propriu sau în deplasare, 
cu sabia lui Damocles deasupra 
capului. Orice punct pierdut — 
mai ales la Satu Mare — ar în
semna de acum... Divizia B. 
Desigur că această stare de 
lucruri se repercutează în mare 
măsură asupra comportării ju
cătorilor și, implicit, asupra e- 
valuției echipei. Exact cum s-a 
întîmplat și în meciul cu „Poli" 
Timișoara. Minute în șir, jocul 
sătmărenilor a fost precipitat, 
fără claritatea necesară con
struirii unor faze care să sur-

prindă ai 
Așa se f 
priză, ofe 
s-a conci 
turtle de 1 
ser și Iov 
te d®^B° 
lovitură, ( 
bathor: 
rat in di 
mișorean 
cei doi 1 
verși, tri 
plasă. 15 
secundă, i 
mărească 
cu vigoar 
dar a făc

VICTORIE CU...

I
I
I
I
I
I

GALAȚI, 9 (prin telefon)
Gazdele au ținut cu tot dina

dinsul să nu mai repete figura 
de duminică, din meciul cu 
Jiul. Și au reușit, grație unei 
mai atente organizări a jocu
lui și unui plus de voință în 
momentele de dificultate ale 
meciului. în acest fel, gălățenii 
au obținut o prețioasă (dar și 
norocoasă) victorie, în fața u- 
nui adversar tenace, bine pre
gătit la rîndu-i, care și-a con
firmat și de astă dată specia
litatea de echipă care joacă 
bine în deplasare. în prima re
priză, întîlnirea a avut în ge
neral un aspect echilibrat 
F.C.M. și-a creat ceva mai 
multe ocazii și a trecut de

două ori ; 
lului : în 
tul lui M 
în min. 2 
de puțin 
min. 36 s 
fază in < 
lor a fos 
recen trată 
trimisă i 
băcăuani, 
venit jâjn

P 
3 

esf
42, 
uit

plasat, 
plasă. 
Bacău 
39 și 
larea, 
tat de el 
lentă șten

După |



SURPRIZA ETAPEI BRAVO BUZAIILE! BRAVO CRAIOVA!
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DINAMO - „U" CLUJ-NAPOCA 1-2 (0-1)
Stadion Dinamo ; teren moale ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 

12 000. Au marcat: BATACLIU (min. 6), C1MPEANU li (min. 70), DRAG
NEA (min. 82). Șuturi la poartâ : 17-8 (pe poartâ : 6-7). Comere : 9—4.

DINAMO : Eftimescu 6 — Cheran 6, Dinu 6, G. Sandu 4, Lucuță 3 
Mulțescu 6 (min. 20 Dragnea 6). Augustin 5. Custov 4 — Țălnar 6. 
Georgescu 5, D. Zamfir 5 (min. 55 Vrinceanu 5).

„U* CLUJ-NAPOCA : Lâzâreanu 6 — Porațchi 6, Dobrâu 7, Chooan 
Bagiu 6 — FI. Pop 8, Mânu 7 (min. 89 Vidicon), Boca 7, Suciu 7 
Gmpeanu II 8, Batocliu 7. .

A arbitrat : FI. Cenea (Caracal) 9 ; la linie : V. Ciocilteu (Craiova) 
A. Kraskovski (ZaIau).

Cartonașe galbene : PORAȚCHI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 5-0 (2-0).

.... ................................................................................. .................... ................—- 111,1 ■

r.
7,

GLORIA BUZĂU - UNIV. CRAIOVA 0-0

Stadion Gloria ; teren desfundat ? timp frumos ; spectatori —
12 000. Șuturi la poartâ : 6-7 (pe poartâ : 3-4). Comere : 6-7.

GLORIA : Tânase 8 - Vlad 7, Petrache 8, Wana 6, Tulpan 7 
Ghizdeanu 7, Nicolae 9 — Stanciu 8, Marin 6, Dobre 6.

UNIVERSITATEA : Boldici 8 — Purima 7, Tilihoi 7, Ștefan eseu 
reanu 7 - Țicleanu 7, Donose 7, BalacJ 7 — Cîrțu 5 (min. 62 
Câmâtaru 8, Irimescu 7.

A arbitrat : F. Coloși 9 ; la linie : M. Muștiuc (ambii din București) s‘
N. Rainea (Bîrlad).

Cartonașe galbene : VLAD, TILIHOI, IRIMESCU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0-4 (0-1).

aproximativ

Toma 6,

9, Unau-
Crișan 7),

ZI

Superiori din toate punctele 
de vedere dinamoviștilor, „alb- 
negrii" au repurtat ieri o vic
torie de mare importanță pen
tru ei în efortul de a se de
părta de zOna retrogradării. 
Clujenii au jucat un fotbal mai 
curat și mai avîntat decît gaz
dele, au arătat o mare ambi
ție și o putere de luptă admi
rabilă, au fost mai calmi decît 
partenerii lor de întrecere șl 
— pe lîngă toate acestea — au 
creat, mai ales în repriza întîi, 
mai multe faze de fotbal mo
dern, etalînd — ei, o echipă din 
periferia clasamentului — mai 
multă „știință a jocului" decît 
o formație care, cel puțin pînă 
ieri, aspira la cucerirea titlului. 
Singurul capitol la care oaspe
ții au lăsat o impresie mai pu
țin bună a fost cel al pregă
tirii fizice, care „i-a lăsat“ 
după pauză, cînd — presați a- 
proape continuu — au trebuit 
să suplinească această carență 
prin dăruire în joc și întraju
torare, de fapt calități care fac 
ca victoria lor finală să 
și mai apreciabilă.

Evoluția lui Dinamo, 
te, foarte slabă. Joc 
le, dezordonat ; o

apară

foar- 
mexa- 
linie

de mijloc dezarticulată, 
apărare „schweitzer”, un 
tac lent, adesea penibil la fina
lizare. In repriza a doua, do
minare pronunțată dar haotică. 
Clubul bucureștean trebuie să 
se întrebe ce s-a întîmplat cu 
această echipă care începuse 
sezonul atît de promițător dar 
care ieri a avut momente pe
nibile.

Scorul a fost deschis în min. 
6, cînd BATACLIU a înscris 
printr-un șut abil, din unghi 
redus. în min. 15, Mulțescu — 
scăpat singur spre gol — a fost 
faultat în careu de portarul Lă- 
zăreanu. Penalty ratait de Dudu 
Georgescu (șut slab, afară). In 
min. 70, la o mare gafă a lui 
Custov, excelentul CÎMPEANU 
II face o cursă lungă și majo
rează scorul. După 5 minute, 
tot el șutează de la distanță 
în bară I In min. 82, la o în
vălmășeală, DRAGNEA reduce 
scorul. în rest, ratări pes
te ratări ale gazdelor și 
contraatacuri tinerești, vi
guroase ale oaspeților, „fil
trate" de acest promițător FI. 
Pop, un jucător care crește vă- 
zînd cu ochii.

Radu URZ1CEANU

O 
a- BUZĂU, 9 (prin telefon)

Extraordinar a luptat Universi
tatea ! Extraordinar a luptat și 
Gloria, spre cinstea el ! In timp 
ce craiovenil s-au dăruit pînă la 
ultima picătură de energie pen
tru a se apropia de titlul mult 
visat, buzoienii s-au bătut exem
plar pentru onorarea lor și a 
publicului lor, un public minu
nat, care a uitat 90 de minute că 
favorita sa este virtual retrogra
dată și a trăit fiecare fază fier
binte cu sufletul la gură. Avan
tajată aprioric de superioritatea sa 
tehnică, Universitatea a pierdut 
acest avantaj pe teren din... cau
za terenului, desfundat, patinoar 
în proporție de două treimi, trei
mea de la mijlocul suprafeței de 
joc fiind o adevărată mlaștină în 
care mingea șutată cu năduf se 
oprea la 2—3—4 metri ! In aceste 
condiții extrem de grele, tehnica 
a trecut pe planul trei, întrecerea 
din teren fiind o aspră, dar băr
bătească șl admirabilă întrecere a 
caracterelor. Nu a învins nimeni 
șl rezultatul este corect, pentru 
că cele două echipe au fost 
egale în lupta lor dreaptă.

înclinăm să credem că această 
egalitate a fost determinată în 
mare măsură de contribuția esen
țială a celor doi „căpitani de 
oști" (căpitani și de echipă) Ște- 
fănescu și Nlcolae. Craioveanul a 
fost mintea cea mai limpede din

teren, dominînd încrîncenarea an
gajamentelor cu acea lumină In 
plus a clasei sale in<fontestabile, 
iar buzoianul a fost pur și sim
plu peste tot ! Plonjînd La dis
perare în propriul careu, plonjînd 
temerar în careul advers, Nico-

lae — plin de noroi din cap 
în picioare, cu fața neagră 
smoala — ne aducea aminte 
acel memorabil film 
întitulat „Viață sportivă", 
care actorul Richard Harris 
rol do rugbyst) semăna la __
moment dat cu o statuie vie de 
noroi care placa la nesfîrșlt... Așa 
arăta în acest meci Nlcolae, așa 
arătau și Cămătaru, și Petrache, 
și Irimescu, și lupta lor superbă, 
dusă pînă la limitele putinței, 
făcea să vibreze □ tribună entu
ziastă.

Marin în min. 9. Cîrțu în min.' 
16 și 21 și Toma în min. 40 
fost — fiecare — la un 
gol, dar... bine că nu au 
O victorie a oricăreia _____
combatante ar fi fost o nedrep
tate, fiecare dintre cele două e- 
chipe meri tind să nu piardă !

pînă 
ca 
de 

englezesc 
în 

(In 
un

au 
pas de 
marcat, 

dintre

Marius POPESCU

PORTARUL MORARU ÎNVINS 
DOAR DIN 11 METRI!

C.S. TIRGOVIȘTE - SPORTUL STUDENȚESC 1-1 (0-1)
Stadion Municipal ; teren foarte moaie ; timp frumos, dar 

tatorl — aproximativ " * ‘
GORE (min. 61, din 
Comere : 23-6.

C.S. TIRGOVIȘTE : 
Fi'lipescu 7 — Greaca . , , ____ ____
Save 5 (min. 87 Niculescu), Marinescu 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 10 -

rece : spec*
(min. 38), FL. GRI-15 000. Au marcat: IORGULESCU W1X1.

11 m). Șuturi la poartâ : 18-10 (pe poarta : 10-5).

Mia 6 — Gheorghe 6, Alexandru
74-, Kallo 6, îsaia 6 (min. 65 Ene

7.
6) — FI. Grigora 7,

Dumitrescu 6,

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 10 — Tănăsescu 8, Cazan 8, B. Grigare 8.
Munteanu II 7 - lorgulescu 8, O. lonescu, Cățoi 7 - Stroe 7 (min. 82 
Șerbânicâ), M. Sandu 6, Chihaio 6 (min. 68 Munteanu I 7).

A arbitrat : M. Moraru 7 ; la linie : A. Avramescu (ambii din Ploiești) 
șl R. Petrescu (Brașov).

Cartonașe galbene : CĂȚOI, FL. GRIGORE. STROE.
Cartonașe roșii : O. IONESCU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0-0.

oproxlmotiv
64). Șuturi

8, Bed5 7
Stolchlțâ 7,

, Staacu 6, 
jvânescu 6 —

a Mare) șl

PARTIDĂ DE MARE ANGAJAMENT Șl SPECTACOL
Regretăm pentru cei care nu 

au venit ieri pe stadionul Stea- 
nu anunța 
reprezentat, 
fotbalistică 

, desfășurată 
vedem prea 
stadioanele 
„în plus", 

porțiuni în

STEAUA - A3. A. TG. MUREȘ 2-1 (2-0)

tați. Go- 
s-a mar- 

centrare 
nul a că- 
Alajan 
ntoarcere, 
ară și de

irte a jo- 
dne că e- 
erita să 
mai clari 
ile faze 
i în apă- 
împins în 

o echipă 
at la va- 
-a constl- 
•u poarta 
cel de-al 
1: o pasă 
» în adîn- 
il lui BU- 
rediat ba-

ÎRARINI

na ! Un meci care 
nimic spectaculos a 
în fapt, o întrecere 
de toată frumusețea, 
intr-o angajare cum 
rar, din păcate, pe 
noastre. Adversarul 
terenul moale, cu i 
care mingea se controla foarte 
greu, a fost și el învins de com
bativitatea celor 25 de jucători 
Favorițil majorității spectatorilor, 
fotbaliștii de la Steaua, au reali
zat cu mari eforturi victoria. Bu- 
cureștcnii au deschis rapid scorul 
(min. 3), la o greșeală a portaru
lui Tapaszto, care a boxat neins
pirat balonul și PRODAN a mar
cat. Așteptam ofensive în serie 
ale gazdelor dar în prim-plan au 
apărut oaspeții, autorii unor nu
meroase șl periculoase atacuri. 
In mn. 35, de pildă, raportul șu
turilor la poartă era de 6—2 în 
favoarea lor ! lordache interveni
se salutar în 2—3 situații critice. 
Steaua răspundea, mai ales, eu 
acțiuni surprinzătoare. Așa a fost 
șl cea din min. 40 cînd M. RA* 
DUCANU (aflat, In prima fază, 
In poziție de ofsaid, după opinia 
noastră) s-a lansat într-o serie 
de driblinguri In careul advers 
și n-a putut fi oprit decît 
fault ; tot el a transformat 
tura de pedeapsă dictată.

După pauză, vom vedea o _ 
tldă de mare echilibru ; comba
tanții nu se menajează, acțiuni-

prin 
lovi-

par-

Stadion Steaua ; teren moale, alunecos ; timp frumos ; spectatori - apro
ximativ 14 000. Au marcat: PRODAN (min. 3), M. RADUCANU (min. 40- 
dln penalty), respectiv ONUȚAN (min. 60). Șuturi la poartâ : 15-15 (pe 
poartâ : 9—11). Comere : 10-6.

STEAUA : lordache 8 — Andrlcuțî 6 (min. 32 I. Gheorghe 7), FI. Martn 7, 
Aghi 7, Nițu 6 — Stoica 7, Zahki 6, Dumitru 8 — M. Răducanu 7» A 
Ion eseu 7, Prodan 7.

A.S.A. : Tapaszto 6 — Onuțan 8 (min. 78 Gligore), Unchiaș 7, Is pir 7, 
Gali 6 — Both il 7, Boloni 7, Bozeșan 8 — Biro I 6 (min. 75 Pîslaru <0, 
Hajnal 7, Muntean 7.

A arbitrat : T. Balanovîci 7 ; la linie : V. Antohi (ambii din lași) și M. 
Adam (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : STOICA, AGIU, BOLONI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (0-0).

O™

TIRGOVIȘTE, 9 (prin telefon)
Mecjul a început cu atacuri 

furibunde ale echipei locale, dar 
eare a greșit tactic, încheind a- 
proape fiecare acțiune cu cen
trări înalte în careu, acolo unde 
Intervențiile inspirate ale lui Mo- 
raru și detenta lui Cazan și B. 
Grlgore au făcut ca pericolul să 
fie mereu înlăturat. Ocaziile se 
țin lanț : Sava (min. 3 și 27), 
Alexandru (min. 19), FI. Grlgore 
(min. 21), Marinescu (min. 22 — 
șut In transversală și min. 35). 
Dar cea mai clară situație de gol 
avea s-o rateze M. Sandu (min. 
32) cînd singur a șutat, de la 
t m, în picioarele lui Mia. In 
min. 38, la un contraatac clasic, 
un un-doi intre M. Sandu și 
IORGULESCU s-a încheiat cu un 
șut din voleu al ultimului, care 
a înscris Imparabil.

Repriza a doua începe „Încin
să". Gazdele forțează egalarea, 
dar nu-1 pot învinge pe Moraru 
care face adevărate „minuni". El

se opune șuturilor lui Greaca 
(min. 46 șl 47), Marinescu (min. 
53). toate expediate din apropie
re. între timp, în min. 48, A- 
lexandru salvează do pe linia 
porții goale balonul expediat de 
Chlhaia. A venit însă min. 61 și 
Munteanu II I-a faultat pe FI. 
Grlgore chiar pe linia careului 
de 16 m, lateral dreapta ; arbi
trul a acordat Hm — decizie 
regulamentară — pe care l-a 
transformat același FL. GRIGO- 
RE. La faza amintită, jocul s-a 
întrerupt două minute, mal multi 
jucători s-au angajat într-o bus
culadă, O. Ionescu l-a insultat pe 
arbitru și a fost eliminat. In con
tinuare, au început să abunde la- 
ulturile de ambele părți, tîrgo- 
vlștenil au pornit intr-o cursă 
oontracronometru pentru victorie, 
dar bravul Moraru a scos totul 
făcînd ca C. S. Tirgoviște că 
piardă încă un punct mare pe te
ren propriu.

Gheorghe NERTEA
le se succed rapid cînd la o . 
poartă cînd la alta. Steaua va 
evolua acum mult mai închegat 
In atac șl fundașii mureșeni sînt 
puși la grea Încercare. Dar 
A.S.A., dovedind o putere de 
luptă remarcabilă, nu scapă nici 
o ocazie de a ataca poarta Iul 
Iordache. Una dintre cursivele 
acțiuni ale mureșenilor va fi În
cheiată de șutul puternic — tri- 
mlțlnd mingea in plasă — al fun
dașului ONUȚAN : 2—1 (min. 60). 
Pînă în final, Steaua va trece 
pe lîngă majorarea scorului (min. 
66—80), ' ’ ..................-
egal are 
n-ar fi 
față de 
ciulul.

dar și oaspeții pe lîngă 
(min. 81—83—86) care 

reprezentat o lnjustețe 
întreaga fizionomie a me-

Eftimie IONESCU

LES
ișorenilor. 
prima re- 
ției gazdă 
prin șu- 

e lui Kai- 
f executa- 
aslfel de 

. careului, 
■rat inspi- 
fensiv ti- 
it abil pe 
trali ad- 
rabil in 
1 repriza 
.utat să-și 
a atacat 

lui Suciu, 
de preci-

OLIMPIA SATU MARE - „POLi“ TIMIȘOARA 2-0 (1-0)
Stadion Olimpia ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi

mativ 10 000. Au marcat: BATHOR1 II (min. 30) și MIHUȚ (mta. 84). Șu
turi la poartâ : 22—6 (pe poartâ : 6—0). Comere : 8-2.

OLIMPIA : Feher 7 — Pinter 7, Kaiser 8, Pop 8, Bcthori H 7 — Hațeganu 6, 
Mureșan 5, Both I 6 (min. 85 Bolba) — Helvei 5, Mihuț 6, State 5 (min. 
79 Sabou).

„POLI" : Suciu 6 — Nadu 6, Vișan 5, Pâltinișan 5, Șunda 6 — Șerbâ- 
noiu 5, Manea 5, T. Nicolae 7 (min. 70 Nuca 5) — Anghei 5, Nedelcu II6, 
Ștefanovici 5 (min. 46 Dembrovschi 6).

A arbitrat : S. Drâgulici 9 ; la linie : T. Moisescu (ambii din Drobeta 
Tr. Severin) și Gh. Ispas (Constanta)-

Cartonașe galbene : BATHORI II, BOTH I, MANEA.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : I1-0 (0-0).

TĂVĂLUGUL 
CARE MACINĂ...
SLATINA, 9 (prin telefon)
Cum nici o echipă nu obți

nuse vreun punct în primăvara 
aceasta pe terenul din Slatina, 
nici măcar Steaua și F. C. 
Baia Mare, formații de podium, 
era logic ca F. C. Olt să cîș
tige unul dintre derbyurile Ol
teniei. Meciul însă a fost greu 
pentru ambițioasa formație 
pregătită de Tache Macri, nu 
atît pentru că adversarul — 
formație închegată — venise 
numai de la 84 km însoțită de 
cîteva sute de suporteri, rit 
mai ales pentru dificultatea te
renului, noroios, pe alocuri 
impracticabil. F. C. Olt a por
nit însă și în acest meci în 
caracteristicul său 'stil tăvălug, 
de mare angajament, de echi
pă fără complexe, care a adău
gat elanului și maturitatea tac
tică, tradusă prin joc simplu 
și incisiv. Și, după primul a- 
salt prelungit, de un sfert de 
oră, gazdele conduceau cu 2—0,

F. G OLT - CHIMIA RM. VILCEA 5-0 (3-0)

Stadion
tatorî —
CIOBANU , , ..... . , ....
Șuturi la poartâ : 21-6 (pe poartâ : 13-3). Corner© : 6-1.

F.C. OLT: Nedea 7 ■ •---- ....................
(pentru durități) 
trescu 7) — Prepelița

CHIMIA : Constantin
Lep&datu) — Savu 5, 
Gîngu 5.

A arbitrat : I. Pop
Mustâțea (Pitești).

Cartonașe galbene : TELEȘPAN, BADEA, BASNO.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 4—1 (2-0).

1,1 Mai" ; teren greu, noroios pe alocuri ; timp frumos ; spec*' 
aproximativ 14 000. Au marcat: PIȚURCA (min. 5, din 11 m)«
(min. 15 și 42), CILEAN (min. 60 autogol), ȘOARECE (min. 87).

Licâ 7, Ciocîoanâ 7, Martinescu 8, A. Mincu 5 
Badea 7, Ciobanu 9, P. Petre 6 (min. 65 FI. Dumi- 

9, Șoarece 7, Pițurcâ 7 (min. 65 lamandi 6).
6 — Basno 5, Glean 4, Iordan 4, Cincâ 5 (min. 
G. Stan 6t Stanca 5 — Teleșpan 6, Carabageac

8 J la linie : J. Grama (ambii București) și

77 
6,

Al.

pitat, și marea ocazie irosită de 
State, în min. 50, argumentează 
cu prisosință afirmația. A ur
mat o perioadă mai lungă de 
joc liniștit și, cînd toată lumea 
credea că partida se va înche
ia cu scorul stabilit în prima

repriză, Ia o centrare a lui Ba- 
thori II, MIHUȚ a înscris (în 
min. 84) al doilea gol, consfin
țind o victorie pe deplin meri
tată a formației gazdă.

Laurențiu DUMITRESCU

prin golurile lui PIȚURCĂ 
(care a transformat în min. 5 

penalty-ul acordat pentru faul
tarea lui în careu, de către 
Cilean) și CIOBANU, care a 
finalizat elegant o fază de 
mare spectacol, creată de Pre
peliță, în min. 15. Bara lui 
Pițurcă (min. 19) și seria in
spiratelor intervenții ale por
tarului Constantin au trezit pu
țin orgoliul vîlcenilor, dar 
Nedea s-a opus inspirat în min. 
39, iar Teleșpan a ratat sin
gur cu portarul în min. 45. 
Așa tacit prima repriză se în-

cheie cu un 3—0 sec, CIOBA
NU înscriind Ia colț, cu un 
excelent șut de Ia 18 m.

Repriza secundă, ceva mai 
nervoasă, se reține, dincolo de 
marile ratări ale gazdelor, prin 
autogolul lui CILEAN (min. 
60) și golul lui ȘOARECE 
(min. 87), dar mai ales prin 
senzaționalul gol înscris de 
Prepeliță, în min. 70, gol ne
validat de arbitru, care, ne
inspirat în acea fază, n-a a- 
plicat legea avantajului.

Mircea M. IONESCU

OCAZII MULTE, UN SINGUR GOL...

SA
rierea go- 

cînd șu- 
it bara, și 
: a trimis 
loartă. în 
:orul, Ia o 
1 oaspeți- 
ie o pasă 
Iui Motoc, 
fundașilor 
CRAMER, 
’xpediat-o 
mgeac, în 
ipei din 
ii, în min. 
ează ega- 
ilonul șu- 
iție exce-

eții impun

F.C.M. GALAȚI - S.C. BACAU 1-0 (1-0)

Stadion Dunârea : teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
25 000. A marcat : CRAMER (min. 36). Șuturi la poartâ : 10—14 (pe poartâ: 
7—8). Comere : 5-0.

F.C.M. GALAȚI : Oanâ 7 — Vlad 5, Constantlnescu 7, M. Olteana 6, 
Popescu 5 — Bejenaru 6, Moțoc 6 (min. 65 Burcea 6), Cramer 7 (min. 46 
Hanu 6) — Majaru 6. Rusu 6, Orac 6.

S.C. BACAU : Mangeac 6 — Andrieș 6, Catargiu 7, C. Solomon 6, Elisef 6 
— Cărpuci 6, Moldovan, 7, Șoșu 7 — Chitoru 6 (min. 18 Șolma-n 7), Botez 6, 
Antohi 6.

A arbitrat : G. Dragomir 8 ; la li 
C. Ghițâ (Brașov).

Cartonașe galbene : VLAD, ANTOHI, 
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori :

•.....................

jocului un tempo mai viu și 
domină chiar autoritar. în mta. 
60, F.C.M. trece prin mari e- 
moții, la o acțiune ta care ba
lonul a cochetat de cîteva ori 
cu... poarta, fără să intre însă 
în plasă. în min. 67, din nou 
fliză de egalare, pe un frumos 
contraatac. Ratează însă incre-

ie : V. Roșu (ambii din București) șl 

CATARGIU.
1-0 (0-0).

dibil, de la 3—4 m, Cărpuci ! 
în min. 75, altă serie de șuturi, 
căutlnd fără succes golul, la 
poarta lui Oană. Finalul parti" 
del găsește formația gazdă ba
ricadată în propriul careu, pen
tru apărarea rezultatului.

Mihoi IONESCU

BAIA MARE, 9 (prin telefon)
Terenul foarte moale a ri

dicat probleme jucătorilor, mai 
ales băimărenilor, care au pre
dilecție pentru jocul combina- 
tiv. Ei au Încercat, ta startul 
partidei (din grabă să ajungă 
la poarta oaspeților), pasa deci
sivă (contrar principiilor de 
joc ale echipei), eșuată cu re
gularitate. Politehnica, la rîn- 
du-i, a folosit și ea mingi în 
adincime pentru a prinde pe 
picior greșit apărarea locală, 
ca întotdeauna avansată. în 
mta. 12, consemnăm prima fa
ză periculoasă, rind Koller, ta 
urma unei lovituri libere de la 
25 m, l-a obligat pe Bucu să 
trimită ta corner. în min. 25, 
înregistrăm deschiderea scorului 
(dealtfel singurul gol al me
ciului) : Sepi demarează pe 
dreapta, centrează în careul su
praaglomerat, mingea ajunge la 
Koller, șut al acestuia ta stîlpul 
din stînga porții ieșene, ricoșeu 
ta partea opusă și ROZNAI, pe 
fază, înscrie plasat : 1—0. Din 
acest moment, jocul localnicilor 
se mal limpezește și Terheș

F-C. BAIA MARE - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (1-0)
Stadion „23 August" ; teren moale, alunecos ; timp înnorat, rece ; spec* 

tatori — aproximativ 15 000. A marcat: ROZNA! (min. 25). Șuturi la 
poartâ : 21—1 (pe poartâ ; 10—1). Corners : 10-1.

F.C. BAIA MARE : Ariciu 7 — Borz 7, Condruc 7, Koller 7, Molnar 7 — 
Radu 6, Mureșan 7, Bălan 7 — Terbeș 6-F, Roznai 7 (min. 67 Buzgâu 6), 
Sepi 6 (min. 77 Ciohan II).

POLITEHNICA : Bucu 8 — Gh. Munteanu, Anton 6, Ursu 7, Ciocîrlan 7 — 
Romllâ 5, Simionaș 6, Coraș 5 — Dânilâ 5, Cernescu 4 (min. 73 D. 
lonescu 5), Costea 6-|-.

A arbitrat : M. Fediuc 9 ; la linie Gh. Arhire (ambii din Suceava) și 
Cr. Teodorescu (Tirgoviște).

Cartonașe galbene : DANILĂ șl SIMIONAȘ.
Cartonașe roșii : Gh. MUNTEANU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0-0.

• ---- ■■■—... . . ....... ........................ ... —
(min. 40), și Mureșan (min. 41 
— bară) trec pe lîngă majora
rea scorului. Oaspeții sînt obli
gați la o permanentă apărare 
șl, ta min. 52, rîndurile lor se 
răresc : Gh. Munteanu este eli
minat just din teren pentru lo
virea intenționată a lui Bălan, 
fără minge. în această a doua 
repriză, elevii lui Viorel Mate- 
ianu nu mai sînt atît de exacți 
cum ne obișnuiseră, se joacă 
chiar cu nervii antrenorilor și 
spectatorilor prin marile lor ra
tări : min. 73 — Buzgău, min.
83 — Terheș, min. 86 — Koller

(din 6 m, Bucu fiind culcat la 
pămînt, a șutat în transver- 
Sâlă)

Stelian TRANDAFIRESCU

GOLGETERII
17 GOLURI : M. Răduoanu

(Steaua) — 2 din 11 m.
16 GOLURI : Cîmpeanu („U* 

Cluj-Napoca) — 1 din 11 m.
13 GOLURI : Terheș (F.C. Bată 

Mare), Gîngu (Chimia Rm. Vîl- 
cea), Câmătaru (Univ. Craiova) — 
2 din 11 m, Costea (Politehnica 
Iași) — 2 din 11 m.



Campionatele europene de tenis de masă UN CAMPIONAT EUROPEAN DE HOCHEI

*

AZI ÎNCEP ÎNTRECERILE ÎN PROBELE INDIVIDUALE
BERNA, 9 (prin telefon), în 

marea sală de sport „Allmend" 
din localitate, marți noaptea, 
pînă spre ora 1,30, un public 
numeros a asistat nu la două 
finale pe echipe, pentru titlul 
european, ci la... trei, pentru că 
s-a adăugat partida dintre me
daliatele cu bronz ; echipele 
României și Angliei susținînd 
„finala mică", pentru a se sta
bili cine va ocupa locul III și 

! cine pe al IV-lea în clasamen
tul final.

Partida a durat aproape trei 
ore și adesea aplauzele specta
torilor se adresau .acestei dis
pute de o rară dirzenie. Ham- 
mersley a învins-o pe Ferenczi

cu 2—1 (12, —20, 19), Alexan
dru a restabilit echilibrul, de
pășind-o pe Knight cu 2—1 (16, 
—19, 16). Cîștigăm dublul : A- 
lexandru, Urzică — Knight, Ste
venson 2—1 (19, —15, 18). Din 
nou egalitate, prin victoria 
campioanei Angliei, Hammers- 
ley, la Alexandru : 2—1 (18, 
—20, 18; cu activizare din pri
mul set). Pentru a patra oară 
Ferenczi trebuie să decidă, la 
2—2, jucînd acum cu Knight. 
Eva, care a plîns o oră și ju
mătate pentru înfrîngerea din 
meciul decisiv cu campioana 
Ungariei, Magos, nu lasă nici o 
speranță englezoaicei, pe care o 
învinge în două seturi (18, 14),

ț

„INTERNAȚIONALELE" DE BOX ALE FRANȚEI 
SI CRIZA DE FORMA A LUI DANIEL RADU

Cu cîtva timp în urmă, Federația franceză de box a orga
nizat tradiționalul său Turneu internațional anual, ajuns la 
cea de a V-a ediție. La întreceri au participat 98 de sportivi 
clin 14 țări, printre aceștia aflîndu-se șl 10 boxeri români, 
membri ai lotului care se pregătește pentru J.O. de la Mos
cova. După cum se știe, Tiberiu Cucu (semiușoară) șl Geor- 
gică Donici (semigrea) au cucerit primele locuri. în legătură 
cu acest turneu internațional, secretarul federației române de 
specialitate, Dumitru Ciobotaru, 
români, ne-a spus următoarele :

„în primul rină, trebuie să 
spun cd. participarea boxeri
lor noștri la acest turneu in
ternațional a constituit un 
test binevenit, care a scos în 
evidență buna pregătire a 
lui G. ----- ---------------------- m
Cercel, 
iar la 
formă 
Radu, _ 
sebi infatuării tînărului nos
tru sportiv, căruia ii reco
mand, și pe această cale, mal 
multă modestie, mai multă 
seriozitate în pregătire. Des
considerarea adversarului, a- 
titudinea de superioritate 
(prea puțin justificată), refu
zul de a asculta sfaturile o- 
mului său de colț au făcut ca 
el să piardă în fața lui Aga- 
pito Gomez (Spania), un ad
versar pe care in mod nor
mal Radu trebuia să-l învin
gă cu ușurință dată fiind 
superioritatea sa tehnică evi
dentă.

Turneul, în general, a avut 
o bună valoare. Așa cum ne 
așteptam, sportivii din Polo
nia, Iugoslavia, Bulgaria, 
Franța — și nu numai ei — 
au fost adversari redutabili, 
o bună parte dintre aceștia 
pregătindu-sre pentru J.O. Ma
rca surpriză a turneului au 
furnizat-o boxerii egipteni —< 
puternici, ambițioși,' cu o e- 
xemplară voință de luptă. 
„Semimusca" Fayek Adly a 
cucerit primul loc, învingîn- 
du-l în finală pe reprezentan
tul nostru Săli Adem, meri-

care a însoțit lotul sportivilor

buna
Donici, T. Cucu, 
V. Silaghi, T. Pirjol, 

polul opus criza de 
prin care trece Daniel 
criză datorată îndeo-

RUGBYȘTII

T.

tind victoria în ciuda deciziei 
(3—2) foarte strlnse. Referin- 
du-mă la sportivii care s-au 
impus în mod deosebit aten
ției, i-aș numi pe : Fayek
Adly (Egipt), „musca" Moshe 
Sukwanger (Israel), „pana" 
Daniel Londas (Franța) fi 
„ușorul" Dragan Vasllievicl 
(Iugoslavia). Dintre aceștia, o 
mențiune deosebită pentru 
francezul Daniel Londas. Voi 
remarca și un învins ia acest 
turneu, tot un francez, Do
menico Nato, la categoria 
grea. In încheiere, voi reveni 
la boxerii români cu apre
cieri deosebite pentru Georgi- 
ci Donici, care nu a tnaî 
pierdut nici un meci de la 
„europenele" de la Kbln ; Ti- 
beriu Cucu, învingător înain
te de limită în toate partidele 
susținute la turneul din Fran
ța; Valentin Silaghi, aflat la... 
un pas de o prestigioasă vic
torie în fata campionului o- 
llmplc Jerzy Rybicki (învin
gător cu o decizie de 3—2) ; 
Titi Cercel, care a luptat de 
la egal la egal cu un talent 
de excepție, francezul Lon
das; Teodor Pirjol, în evident 
progres, învingător moral in 
finala cu colosul italian Fran
cesco Damiani (peste 100 kg), 
care a primit o decizie înde
lung dezaprobată de public. 
Sper ca o parte dintre cîj- 
tigătorii Turneului internațio
nal din -Franța să participe șl 
ia „Centura aur
București.

cîștigînd al treilea meci decisiv 
din această probă. Și astfel, e- 
chipa României termină pe lo
cul al III-lea în clasamentul 
general în proba feminină, care 
are următoarea înfățișare: 
1. U.R.S.S. — campioană euro
peană, 2. Ungaria, 3. ROMA
NIA, 4. Anglia, 5. Iugoslavia, 
6. Franța, 7. Suedia, 8. Ceho
slovacia. 9. R.F. Germania, 10. 
Bulgaria. Echipele Luxembur
gului și Irlandei retrogradează, 
promovînd Finlanda și Olanda. 
Iată și componența grupei I B 
pentru europenele din 1982 : 
Ungaria, România, Franța, Sue
dia, Bulgaria, Finlanda.

ALTE REZULTATE, feminin, 
jocuri pentru locurile 1—12 : 
Irlanda — Bulgaria 0—3, R.F.G.
— Luxemburg 3—0, Iugoslavia
— Cehoslovacia 3—1, Franța — 
Suedia 3—2, U.R.S.S. — Anglia 
3—2, Irlanda — Luxemburg
2— 3, Bulgaria — R.F. Germania 
0—3, Cehoslovacia — Suedia 
1—3, Iugoslavia — Franța 3—1, 
U.R.S.S. — Ungaria 3—1. La 
masculin, în finală, Suedia — 
R.F. Germania 5—4 ; locurile
3— 4 Anglia — Ungaria 5—3, 5. 
Franța, 6. Cehoslovacia, 7. Po
lonia, 8. U.R.S.S., 9. Iugoslavia, 
10. ROMÂNIA. Retrogradează 
echipele Bulgariei și Italiei și 
promovează Danemarca și O- 
landa. Iată componența grupei 
I B pentru viitoarele campio
nate europene: R.F. Germania, 
Anglia, Cehoslovacia, Polonia, 
România, Danemarca.

Pentru stabilirea locurilor pe 
podium, precizăm că s-au întîl- 
nit, la masculin, ca și la femi
nin, cîștigătoarea locului I din 
prima grupă cu ocupanta locu
lui II din grupa secundă, iar 
cea de pe locul II din prima 
grupă cu ocupanta primului 
loc din grupa secundă. Cîștigă- 
toarele au jucat între ele pen
tru titlu și locul II, iar învin
sele — ambele medaliate cu 
bronz — pentru locurile III și 
IV în clasament.

Joi încep întrecerile în pro
bele individuale.

PE GHEAȚĂ?
Hocheiul pe gheață este li

nul din sporturile cu Largă 
accesibilitate în rînduriUe pu- 
blioudtii, dar care nu oferă 
încă numeroșilor și fidelilor 
săi suporteri prea multe pri
lejuri de a se delecta. Vrem 
să spunem că în acest sport 
competițiile anuale, în special 
cele de anvergură, care stîr- 
nesc interes, sînt mai puține, 
limitîndu-se la un campionat 
mondial pe categorii valorice, 
la unele Întreceri rezervate 
juniorilor, ca și la o „Cupă 
a campionilor europeni", care, 
datorită marilor diferente de 
valoare dintre echipe, se con
sumă, de regulă, Intr-un ano
nimat aproape total.

Apariția în calendarul ma
rilor dispute internaționale a 
„Cupei Canada" (anul acesta 
va avea loc, în septembrie, a 
doua ediție) și succesul de 
care ea s-a bucurat a suscitat 
o nouă efervescență, care nu 
a rămas fără rezultat concret. 
Pentru că, recent, în cadrul 
unei conferințe de presă, dr. 
GUnthcr Sabetzki (R.F. Ger
mania), președintele L.I.H.G. 
(forul internațional suprem în 
hochei), a făcut propunerea 
organizării unui campionat eu
ropean, cu un sistem de des
fășurare asemănător celui da 
la fotbal. Se știe că de foarte 
multă vreme (de prin 1932) nu 
se mai organizează separat un 
oampionat european de hochei, 
titlul de campioană a conți-

SELECȚIONATA FEMININĂ 
MECIURI DE VERIFICARE ÎN

Lotul reprezentativ de bas
chet feminin, care se pregătește 
pentru a lua parte (între 5 șl 
15 mai, la Varna) la turneul 
de calificare pentru Jocurile 
Olimpice, pleacă astăzi în 
Franța, pentru a susține, în 
compania selecționatei țării 
gazdă (de asemenea participan
tă la turneul de la Vama, dar 
în altă grupă), două meciuri a-

NĂSTASE ÎNVINS DE Mc.ENROE
BRUXELLES, 9 (Agerpres). 

La Bruxelles a continuat pe 
teren acoperit turneul interna
țional demonstrativ de tenis. 
Jimmy Connors (S.U.A.) l-a

învins cu 6—4. 7—5 pe Roscoe 
Tanner (S.U.A.), iar John Mc. 
Enroe (S.U.A.) a cîștigat cu 
6—7, 6—1, 6—1, în fața lui Ilie 
Năstase.

ECHIPA FEMININĂ DE VOLEI A CUBEI A ClȘTIGAT „CUPA SAVARIA“
pa Cubei. Au urmat în clasa
ment selecționatele Ungariei 
(A), U.R.S.S., Bulgariei, R.D. 
Germane (B) și Ungariei (B).

BUDAPESTA, 9 (Agerpres). 
La Szombathely a luat sfîrșit 
competiția internațională femi
nină de volei pentru „Cupa Sa- 
varia“. Rezultate tehnice : Bul
garia — R. D. Germană 
3—1 ; Cuba — Ungaria (B) 
U.R.S.S. — Ungaria (A) 
Trofeul a fost cucerit de

și-au Încheiat
PREGĂTIRILE

(Urmare din vag. I)

din margine și, de asemenea, 
cu o prestație satisfăcătoare în 
grămezi. Să sperăm că Dumi
tru, care a fost suferind, se va 
restabili complet pînă dumini
că și va putea fi utilizat. în 
linia a Hl-a, un închizător (nr. 
8) care _și-a manifestat din nou 
vocația pentru acest post-cheie: 
Borș, iar ca aripi de grămadă, 
alături de experimentații Enciu 
Stoica și Murariu — deocamda
tă pe post de rezervă — mai 
tînărul Rădulescu, jucător in
teligent, care are meritul de a 
se fi integrat intr-un timp re
cord în lotul „mare". Doi mijlo
cași la grămadă laborioși, Pa- 
raschiv și Suciu, și un mijlocaș 
la deschidere fără contracandi
dat pe acest post la ora pregă
tirilor pentru meciul cu Italia, 
D. Alexandru, alcătuiesc o te
meinică legătură intre pachetul 
de înaintași și liniile dinapoi, 
care beneficiază de aripi incisi
ve (jucători-atleți. de sprint 
prin excelență), Motrescu, Al- 
dea șl Chiricencu, de doi centri 
expeditivi, I. Constantin și 
Lungu, precum și de doi fun
dași care dispun de capacitatea 
de a fi deseori prezenți în ac
țiunile ofensive : Bucos și Hol
ba n.

Cit privește perspectiva, re
zultatul acestei noi confruntări

(B) 
3—0; 
3—1. 

echi-

Munteanu, cu balonul, evită placajul lui Jipa și va 
nou atac. 11 secondează Suciu 
(în planul al treilea). Fază de 
divizionar susținut in compania

iniția 
și Murariu 
al Lotului

sportive internaționale, prof. 
Valcriu Irimescu crede — nici 
nu se poate altfel ! — în vic
toria „tricolorilor", cu tot opti
mismul prudent de care dă do
vadă. Justificat, într-o măsură. 
El nu uită surpriza de acum 
trei ani, cînd italienii au „scos" 
un nesperat egal (10—10). Dar, 
atunci, meciul s-a desfășurat 
în condiții cu totul improprii : 
la numai cîteva ore după sosi
rea rugbyștilor noștri la Reggio 
Calabria și la capătul unei că
lătorii de o noapte, pu autoca
rul, de la Roma (700 km). A- 
cum, cel puțin din acest punct 
de vedere, povestea nu se va 
mai repeta...

Prudență manifestă și jucăto
rii, cu excepția lui Pompiliu

(în planul al doilea) 
la ultimul meci-test 
Gloriei București.

Fotj : Dragoș NEAGU 
Borș, care anticipează un succes 
românesc. .'
domnește multă armonie. Sin- 
tem ceea ce trebuie, 
echipă, 
unit !“

încrezător este și conducăto
rul delegației, Jean Oncescu, 
vicepreședinte al federației 
noastre : „Am reușit să-i ținem 
în șah pe galezi, la ei acasă, 
cu atît mai mult ne vom im
pune în fața italienilor. Totul 
este să acționăm calm, ordonat, 
disciplinat".

Valoarea echipei României, 
cartea sa de vizită și aprecieri
le de care „tricolorii" noștri se 
bucură pe continent și în lume 
recomandă respectarea acestui 
cuvînt de ordine.

Și explică : „In lot

!, adică o
un tot, un colectiv

DE CE NU?
nentului revenind selecționatei 
naționale europene cea mai 
bine plasată în clasamentul 
campionatului mondial.

Dorind să elimine această 
lacună și — totodată — să dea 
activității competiționale euro
pene un nou impuls, președin
tele forului hocheistic interna
țional a făcut o propunere, 
concretizînd-o astfel : a) com
petiția se va disputa cu o 
fază preliminară pe grupe 
geografice; b) la turneul fi
nal, care va avea loc în luna 
decembrie, vor lua parte 6—8 
echipe, împărțite în două gru
pe ; c) țările ale căror echipe 
sînt calificate pentru grupa A 
a C.M. nu vor putea alinia la 
fiecare meci preliminar sau din 
turneul final decît 10 din cei 
20 de jucători regulamentari, 
care să fi participat la o edi
ție a C.M., în rest urmînd ca 
lotul să fie completat cu alți 
10 _ tineri hocheiști, sub 23 da 
ani. în felul acesta se încear
că realizarea unui oarecare e- 
chilibru valoric, care să stîr- 
nească interesul și să asigure 
un succes de public meciuri
lor organizate în cadrul cam
pionatului european.

Propunerea urmează să fie 
discutată în cadrul apropia
tei ședințe a Consiliului 
L.I.H.G., care va avea loc Ia 
Goteborg, în Suedia. Și credem 
— spre binele și progresul a- 
cestui sport — că ea va fi a- 
doptată.

Călin ANTONESCU I <•

DE BASCHET SUSȚINE 
FRANȚA Șl R. D. GERMANĂ 
micale, în scopul testării stadiu
lui pregătirilor efectuate pen
tru întrecerile din Bulgaria. 
După întîlnirile cu selecționata 
franceză, lotul român va juca 
în R.D. Germană (între 15 și 17 
aprilie) în cadrul unui turneu, 

în vederea acestor meciuri, 
fac deplasarea : Ștefania Borș, 
Rodica Goian, Mariana Bădinici, 
Gheorghița Bolovan, Doina Pră- 
zaru-Mate, Diana Balaș, Elena 
Filip, Maria Roșianu, Nina Chi- 
raleu, Tatiana Popescu, Mag
dalena Pall și Iudith Gross. 
Antrenori : Tr. Constantinescu 
și Gh. Roșu.

FRAGA, 9 (Agerpres). — în 
orașul cehoslovac Trnava a în
ceput turneul de calificare pen
tru campionatul european de 
baschet rezervat junioarelor IL 
în primul meci echipa Româ
niei a învins cu scorul de 75—67 
(33—33) 
slovacia 
(68—15) 
cum se 
acestei competiții va avea loc 
între 6 și 14 august în Ungaria.

echipa Belgiei. Ceho- 
a întrecut cu 141—42 

echipa Austriei. După 
știe, turneul final al

TELEX • TELEX ® TELEX ® TELEX
AUTO • Campionatul european 

(formula 3) a programat o cursă 
pe circuitul austriac de la Zelt- 
wcg. Victoria a revenit pilotului 
italian Michele AJboretto (March- 
803) «Sare a realizat o viteză me
die orară de 107,752 km.

BASCHET • Selecționatele fe
minine ale Franței și Poloniei 
s-au întîlnit pentru a treia oară 
in localitatea Versailles. Din nou 
victoria a revenit polonezelor cu 
80—63 (40—32). 9 La Forssa (Fin- 
lan«ia), in turneul de calificare 
pentru campionatul european fe
minin, Suedia a învins cu 106—46 
(40—28) echipa Danemarcei, iar 
Finlanda a întrecut cu 91—54 
(50—30) reprezentativa Scoției. La 
turneu mal participă. selecționa
tele Irlandei șl Belgiei.

CICLISM 9 Cea de-a 3-a etapă 
a Turului Belgiei (Mouscron — 
Bruxelles, 193 km) a fost cîștl- 
gată de olandezul Jan Raas cro
nometrat cu timpul de 4h 45:49. 
In clasamentul general a deve
nit lider Raas, urmat la 18 sec. 
de belgianul Roger de Vlaemlnck.

FOTBAL 9 La Montalgu (Fran
ța), s-a Încheiat turneul pentru 
echipe de tineret. In finală, e- 
chlpa Scoției a învins cu 1—0 
(1—0) selecționata Franței, Pen
tru locul 3, Olanda a întrecut cu 
2—0 (T—-0) Italia. 9 Turneul pen
tru echipe de juniori desfășurat 
la St. Malo a fost cîștigat de e- 
chipa Suediei. In finală, Suedia

a învins cu 2—0 Belgia. Locul 3 
a revenit Franței, urmată de Ceho
slovacia, U.R.S.S.. Polonia și Bul
garia.

NATAȚIE 9 La campionatele 
de înot ale Marii Britanii de ia 
Salford, proba de M>0 m liber a 
fost cîștlgată de sportivul S. Vol- 
lery în 52,06. Helen Jameson a 

proba 
cu 

a cîștigat 
ni fluture

terminat învingătoare în 
feminină de 100 
1:05,62, Iar Jack 
cursa masculină 
în 2:04,12.
BUGBY • In 
disputat meciul 
rugby dintre echipele școlare ale 
Franței șl Angliei. Rugbyștil fran
cezi au terminat învingători cu 
7—0 (0—0).

TENIS • In Turneul de la 
Houston, englezul Buster Mottram 
l-a învins cu 7—5, 6—1 pe ita
lianul Corrado BarazzutH. O 
surpriză a furnizat australianul 
Bod Frawley, care l-a eliminat 
cu 7—6, 7—6 pe spaniolul Manuel 
Orantes. Alte rezultate: Solomon 
— Smld 6—4, 6—2; Lendl — Felgl
6— 2, 6—2; Franulovlcl — McNair
5— 7, 6—2, 7—6; Stewart — Palin
7— 6, 7—6; McNamee — Pinner 6—4,
6— 3. • La Hilton Head Island
(Carolina de Sud) au continuat 
meciurile turneului 
feminin: Austin —
6—3; Jordan — Russell 6—2, 7—5; 
Jaeger — Giscafre 6—1, 6—0.

m spate
Morris 
de 200

Dax s-aorașul
internațional da

Internațional
Richard 6—4,

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

■avea Ioc la 23 aprilie.

Aseară s-a desfășurat prima manșă a semifinalelor cupelor europene.’
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Nottingham Forest — Ajax Amsterdam 2-0 (1-0)
Real Madrid — Hamburger S.V. 2-0 (0-0)

CUPA CUPELOR
F.C. Nantes — F.C. Valencia 2-1 (1-0)
Arsenal Londra — Juventus Torino 1-1 (0-1)

CUPA U.E.F.A.
Bayem Munchen — Eintracht Frankfurt 2-0 (0-0)
V.f.B. Stuttgart — Borussia Monchengîadbach 2-1 (0-0)

Partidele retur vor
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