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și urări cu prilejul realegerii sale in funcția supremă 
de președinte al Republicii Socialiste România

a salutat cu
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 

suprema funcție de președinte al Republicii Socialiste Româ
nia. In numeroase scrisori și telegrame, oamenii muncii 
din toate colțurile țării — muncitori, țărani, intelectuali, ti
neri și vîrstnici, bărbați și femei, români, maghiari, ger
mani și de albe naționalități - au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul înaltei învestituri, călduroase 
felicitări și urări, dînd glas convingerii ferme că alegerea 
sa ca președinte al Republicii reprezintă cea mai sigură 
garanție a înaintării neabătute a patriei pe calea înflo
ririi multilaterale, a înfăptuirii mărețelor obiective de dez
voltare economico-socială a țării stabilite de Congresul 
al Xll-lea ai partidului, a întregii politici interne și externe 
a României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor celor ce 
l-au felicitat, cu acest prilej, următoarea scrisoare de mul
țumire :

întregul nostru popor 
și bucurie realegerea

să exprim vii mulțumiri colectivelor de oameni 
din întreprinderi și instituții, din ministere ți 
economice și social-culturale centrale și locale, 

și organizațiilor de partid, de masă și obștești,

„Doresc 
ai muncii 
organizații 
organelor

-V tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de na
ționalitate, pentru felicitările ți urările pe care mi le-au 
adresat cu prilejul realegerii mele ca președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Apreciez toate aceste calde manifestări la adresa mea 
ca o expresie a atașamentului ți încrederii poporului nostru 
in partid, in politica sa internă ți externă, ca o nouă șl 
puternică afirmare a voinței întregii națiuni de a înfăptui 
neabătut mărețul program al înfloririi economico-sociale a 
Republicii Socialiste România, adoptat de Congresul al 
Xll-lea al partidului, de a-ți făuri, in strinsă unitate, viito
rul luminos, socialist ți comunist, asigurind ridicarea pa
triei pe culmi tot mai inalte de civilizație ți progres.

Folosesc acest prilej pentru a adresa tuturor celor ce 
m-au felicitat, întregului nostru popor, urările mele cor
diale de noi succese, de realizări ți satisfacții tot mal 
mari in muncă ți in viață, multă sănătate ți fericire*.

NICOLAE CEAUȘESCU

La 15 ani, Cornel Pop a de
venit component de bază al 
lotului reprezentativ

Foto : V. CÎRDEl-Sibiu

MARIN STAN, TRĂGĂTORUL 
CARE A TRANSFORMAT MEREU

IMPOSIBILUL

indiscutabil, 
intemațio-

sportiv este

Dacă se afirma, cu pupn 
umor, despre un trăgător, că 
„la orice oră din zi sau din 
noapte trage un rezultat 
mare", iar dacă acest rezul
tat se ridică pînă în' jur de 
595 p la pistol viteză, atunci 
acel țintaș este, 
unul de clasă 
nală.

Un asemenea 
Marin Stan.

Istoria activității de per
former a acestui trăgător a 
început cu... scrima. Ulte
rior, atunci cînd s-a dus 
prima dată la poligon, an
trenorii l-au respins, pe 
bună dreptate, pe copilul 
care făcuse imprudența să 
le mărturisească faptul că 
are scutire medicală de e- 
fort din cauza inimii sale. 
Suferea de suflu sistolic, a- 
dică de o aritmie pronun
țată. de neconceput în tir, 
unde trăgătorul trebuie să 
;n1emnească în poziția d"

profundă satisfacție
Sub egida „DACIADEI“, s-a desfășurat la Reșița

FESTIVALUL ANSAMBLURILOR ȘCOLARE DE GIMNASTICA RITMICA

bazinul Olimpia din Sibiu

INTERNAȚIONALELE" DE SĂRITURI, PRILEJ
DE VERIFICARE A PREGĂTIRII 

SI DE AFIRMARE
Tradiția participărilor valo

roase la Campionatele interna
ționale de sărituri ale Româ
niei este continuată și la edi
ția a 13-a a competiției, care 
se desfășoară, de astăzi și pînă 
vineri, în ospitalierul bazin O- 
limpia din Sibiu. Prezența Iri- 
nei Kalinina (U.R.S.S.), campi
oană a lumii și cîștigâtoare a 
numeroase alte concursuri de

IN POSIBIL!
tragere, contralindu-și pînă 
și bătăile inimii ! Așa că, 
după un an și mai bine 
(adică pînă cînd copilul care 
avea să devină, 18 ani mai 
tîrziu, vicecampion al Euro
pei, a socotit că antrenorii 
nu mai țin minte că tocmai 
el e „cel cu inima"), s-a 
prezentat din nou la poligon.

Dealtfel, Marin Stan a 
fost nevoit mereu să facă 
posibil un lucru ce părea, la 
un moment dat, imposibil, 
în loc să se apuce de altă 
armă, renunțînd la pistol vi
teză, atunci cînd înaintea 
lui a izbucnit un trăgător 
de talia lui Corneliu Ion, 
Marin Stan a perseverat și, 
iată. încetul cu încetul toa
tă lumea e de acord acum 
că avem doi „soliști" în pro
ba în care românii au con
stituit, probabil, cea mai va
loroasă școală din lume. în 
loc să plece de drept la 
Jocurile Olimpice de la
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REȘIȚA, 15 (prin telefon). 
Orașul metalurgiștilor de pe 
Bîrzava a găzduit pentru prima 
dată o competiție de o aseme
nea amploare, în care se îmbi
nă atît de armonios caracterul 
sportiv, de întrecere, cu grația 
și frumusețea celor peste 300 
de concurente prezente în fina
la pe țară a Festivalului an
samblurilor școlare de gimnas
tică ritmică. Pe covorul din 
Sala Polivalentă au evoluat 
formații din 38 de județe și 
din Capitală, calificate după 
desfășurarea etapelor de masă, 
în care au fost cuprinse aproa
pe 400 000 de eleve.

„Ediția din acest an, a 8-a 
— ne-a spus profesoara Ana 
Moțet, arbitra principală a 
competiției — a adus în finala 
pe țară foarte multe echipe bi
ne pregătite, dovadă convingă-
Dor ti .Dinu GLAVAN — ooresp.

(Continuare tn pag. 2-3)

VOR Fl PREZENȚI SPORTIVI 
RECORD DEDIN 18 TARI,

La campionatele internaționale de gimnastică ale României

17, gimnaștlMîine, de 
șl gimnaste 
prezenți tn

la ora 
din 18 țări vor fl 
Palatul sporturilor 

untalie mondială, constituie 
„cap de afiș“ de mare atracție 
și, în același timp, o garanție 
asupra calității întrecerilor la 
care iau parte săritori fruntași 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Unga
ria, U.R.S.S. și România.

(Continuare tn pag, 2-3)

Montreal, recomandat de bu
nele sale rezultate, a trebuit 
să înfrunte, într-un aprig 
baraj de departajare, pe re
putatul Dan Iuga. A fost un 
baraj atît de istovitor din 
punct de vedere psihic, in
cit au existat păreri autori
zate că Marin Stan a tras 
Olimpiada înaintea... con
cursului olimpic. Nici ultima 
ispravă, cea de la Lvov, din 
1979. de la campionatele eu
ropene, nu face excepție de

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag. 2-3)
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Aspect din timpul concursului Foto : Petru FUCHS-Reșița

șl culturii, pentru a lua startul 
In cea de a XXIII-a ediție a 
Campionatelor internaționale de 
gimnastici ale României. Prin
tre participanțl se află sportivi 
și sportive de excelentă valoa
re, mulțl dintre el laureațl ai 
marilor întreceri internaționale, 
reprezentanți de seamă al gim
nasticii din țările respective. 
Dealtfel, această prezență ma
sivă a sportivilor din 18 țări, 
de pe trei continente, repre
zintă recordul de participare 
la această prestigioasă competi
ție internațională. Plnă acum, 
cea mal bogată prezență a fost

Astăzi, in „Cupa României" la fotbal

DERBYUL SFERTURILOR DE FINALA
-------------- PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR -------------

Craiova : RAPID - JIUL
V. Ciocilteu — R. Șorban (ambM din Craiova) ji Fl. Canea (Caracal)

Sibiu : GLORIA BISTRIȚA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 
Oh. Jucan (Mediei) — T. Andrei ți M. Ludoțan (ambii din Sibiu)

Medgidia : F.C.M. GALAȚI - STEAUA
C. Teodoreacu — I. Tânase (amba Tirgovlțte) >1 Oh. Ispas (Const.)

Rm. Vîloea : UNIV. CRAIOVA - SPORTUL STUDENȚESC 
O. Anderco (Scrtu Mare) — C. Ohițâ (Bv.) și N. Dinescu (Rm. Vîlcea)

Toate partidele vor începe Ia ora 16,30. In caz de egali
tate, după 90 de minute, întîlnirile se vor prelungi cu două 
reprize a cîte 15 minute fiecare. Dacă rezultatul de egalitate 
se va menține, se va apela 
11 m. Meciul de la Craiova

interesantă

Astăzi, între două etape de 
campionat, manșa de „Cupă" — 
care se desfășoară sub generi
cul „Daciadei* —, etapa „sfer
turilor" sau proba eliminatorie. 
Astăzi, o rundă 
încă din momentul tragerilor 
la sorți, dar devenită și mal a- 
tractivă prin creșterea cotei 
partidei dintre studenții cralo- 
veni și cei bucureșteni, primii — 
lideri ai campionatului, ceilalți 
— mari performeri în această 
primăvară.

Sferturile de astăzi înseamnă, 
de fapt, două confruntări de 
Divizia A și două confruntări 
în care se prezintă ultimele 
(dar nu cele din urmă) repre
zentante ale scenei secunde. 
Sferturile mai înseamnă șl o 
frumoasă reeditare a unor due
luri mal vechi sau mai noi, sin
gurul meci fără sete de revanșă 
fiind cel de la Sibiu. Șl aceasta 
pentru că.»

Miercuri 16 aprilie 1980 |

Șl SPORTIVE 
PARTICIPARE I
înregistrată la cea de a XXI-a 
ediție, cînd pe listele de con
curs au fost înscriși gimnaștl 
și gimnaste din 14 țări.

Desigur, prestigiul de care se 
bucură școala românească de 
gimnastică în întreaga lume a 
determinat federațiile de spe
cialitate din Anglia, Bulgaria, 
Canada, Cehoslovacia, R. P. 
Chineză, Cuba, Elveția, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germa
nia, Mexic, Norvegia, Polo
nia, Spania, S.U.A., Ungaria

(Continuare în pag. a 4-a)

la 
va

executarea loviturilor de la 
fi televizat in întregime.

...UNIVERSITATEA CRAIO
VA ȘI SPORTUL STUDEN
ȚESC n-au uitat încă acel 0—0 
din campionat, surpriza din 12 
martie, de pe „Centralul" din 
Bănie, rezultat care avea să 
propulseze „U“-le bucureștean 
spre nebănuite (dar meritate) 
ascensiuni. Tradiția acestui 
„colocviu studențesc" este și ea 
interesantă, amplificînd suspen- 
sul duelului de astăzi, din Ză
voiul vîlcean. Dintre cele 16 
întîlniri directe în primul cam
pionat al țării, craiovenii au ob
ținut 6 victorii, bucureștenii 5, 
numărul egalurilor fiind 5, cifre 
care și ele recomandă suficient 
meciul.

...STEAUA și F.C.M. GALAȚI 
se află și ele sub impresia ul-

Mircea M. IONESCU

(Continuare In pa». 2-3)



La Slânic-Prahova

SPORTUL-UN ADAOS
LA CURA BALNEARĂ

LA ordinea ZILEI: CALCULELE PRIVIND RETROGRADAREA! 
PE ClND Șl NIVELUL HANDBALULUI NOSTRU FEMININ?

Ieri
Azi

„Ca să coborîți la baza sporti
vă — ni se spune — trebuie să 
mai așteptați citeva minute. Pina 
vine colivia...* Iar cînd prin gura 
puțului răzbătea uruitul liftului 
care venea din adâncuri, ne-a cu
prins o emoție ciudată. Plonjam 
în necunoscut. In necunoscut, 
spre o bază sportivă ? Da, pen
tru că era vorba de o călătorie 
cu totul neobișnuită. De cum am 
intrat în colivia de metal, au 
răsunat patru semnale care în
seamnă : „coborîți la orizontul 
II* și liftul a început să se cu
funde în abis. 50... 100... 150 m, 
apoi din tr-o dată am ieșit la lu
mină, într-o lume, la prima ve
dere, fantastică : o galerie uria
șă, cu bolți ample, cu pereți și 
tavan de cristal. Eram la peste 
200 m în subteranul fostei sali
ne de la Slănic Prahova, trans
formată în sanatoriu. Și, cine 
și-ar fi putut închipui, în imen
sitatea aceea, primul lucru care 
ne-a jntîmpinat a fost... animația 
unui meci de volei. Un meci de 
volei, pe un teren regulamentar, 
într-un palat subteran de cristal ! 
Iar mai departe, pe o platformă 
lustruită, cîțiva tineri instalau o 
plasă de tenis de... cîmp. Eram 
puțin dezorientați. în stînga, tn- 
tr-o rezervă, la cîteva mese de 
șah, jucătorii erau atît de preo
cupați, Incit nici nu ne-au simțit 
prezența. ---- -- — •
prelungi, 
aplauze, 
vîrstă îl 
la volei.

Am făcut cunoștință cu unul 
din jucători, care era și căpitanul 
echipei învingătoare. „Ion Sau- 
lea, directorul stațiunii Slănic*, 
s-a recomandat. „Ce se petrece 
aici, tovarășe director ?** „Nimic 
deosebit. Programul obișnuit de 
educație fizică organizat cu mu
safirii noștri — oamenii veniți la 
odihnă și tratament**.

Așa am luat primul contact cu 
viața sportivă a Slănlculul. „Slă- 
nicul s-a înscris, in ultimii ani, 
în circuitul stațiunilor balneare 
deosebit de căutate — ne informa 
directorul Ion Saulea — și a- 
ceasta pentru că el oferă condi
ții ideale de tratare a afecțiuni
lor reumatice și astmobronșice : 
5 lacuri cu salinitate deosebit de 
concentrată, aer ozonat, salină 
pentru cura de tratament anti- 
astmatic. La acestea se adaugă 
preocuparea noastră deosebită

Și, deodată, cu ecouri 
în galerie au răsunat 

Un grup de oameni în 
aplaudau pe învingătorii

pentru agrementul oamenilor prin 
mișcare și

Și ne-au 
mente care 
cupare. La __ ___
rană se adaugă amenajările de 
suprafață : un teren de handbal 
bituminat, o popicărie acoperită 
cu două piste, parcul de agre
ment — la Baia Baciului —, clu
buri cu mese de tenis șl jocuri 
de șah.

„Apăi, tovarășe dragă, eu cred 
că ăl mai bun tratament ce ni 
se dă aici 11 tăt mișcarea. Facem 
gimnastică acolo, în subteran, cu 
asistentul Costică Stratulat — 
faină treabă —, Iar aici, sus, 
ne-or chemat gazdele la Întreceri, 
Ia „Daciadă*. Acu.. “ . *;*
„Daciada* î Tăt ce-1 «port, 
bal, și volei, șl excursii 
Cheia și la Văleni, la I 
Crasna. Faină treabă*.

Omul care ne vorbea era 
de prima tinerețe. „Sînt __
Toma, din Oradea, pensionar, 
dar Încă In putere, să știți. Am 
șl diplomă de la „Daciadă*, la 
șah și drumeție.*

Pensionarul Vasile Toma este 
unul din oaspeții Slănicultri, mul
țumit pe deplin de condițiile de 
odihnă și tratament, de mișcarea 
în aer liber pe care o face aici. 
„Păcat că trece vremea prea re
pede...*

Sezonul turistic la Slănic abia 
încerpe. Citeva mii de oameni ca
re lși vor îndrepta de acum in- 
eolo pașii spre această stațiune 
sînt așteptați cu condiții dintre 
cele mal bune pentru tratament 
șl cu... invitații la practicarea 
sportului. Aceasta, ca un adaos 
la cura balneară.

sport".
fost oferite argu- 

atestă această preo- 
baza sportivă subte-

dv. știți ce-i 
Fot- 

— la 
Schitu

trecut 
Vasile

« Viorel TONCEANU

„INTERNAȚIONALELE"
DE SĂRITURI
(Urmart din pag. 1)

„CUPA I.P.A.- A REVENIT
ORGANIZATORILOR

Cea de a 8-a ediție a „Cupei 
IJP.A.**’ la schi, organizată sub 
egida „Daciadei*, s-a desfășurat 
In acest an în Bucegl, într-un 
cadru deosebit, prilejuit de cea de 
a 20-a aniversare a înființării 
Institutului de cercetări șl pro
iectări automatizări tehnică de 
calcul și comunicații (I.P.A.). 
Competiția a reunit 150 de parti
cipanți reprezentînd 25 de echipe 
ale unor institute de cercetări și 
proiectări. Rezultate : 1. LP.A., 2. 
I.C.P.G.A., 3. I.C.C.E. Individual: 
Dana Miculescu (I.S.L.G.C.) și 
Cornel Mureșan (I.P.B.).

Pentru reprezentanții țării 
noastre (dar, desigur, și pentru 
ceilalți sportivi), Campionatele 
internaționale constituie un 
bun prilej de verificare a pre
gătirilor efectuate în vede
rea participării la Jocurile 
Olimpice (seniorii), la campio
natele europene (juniorii) și la 
Balcaniade (seniorii și juniorii). 
Dintre săritorii români, o 
formă promițătoare au ma
nifestat, în ultima vreme, Ru- 
xandra Hociotă, Felicia Cîrstea, 
Alexandru Bagiu, dar compor
tări frumoase se așteaptă și de 
la foarte tinerii Isabela Ber- 
caru, Cristina Timar, Luiza Ni- 
colaescu, Cornel Pop și 
tin Urse care au, acum, 
afirmării la un concurs 
național de amploare.

Programul competiției 
de ca astăzi, de la ora 17, să se 
desfășoare proba feminină de 
sărituri de la platformă.

Divizia feminină A de handbal 
a programat duminică o „etapă 
a gazdelor*. Nici una dintre for
mațiile care au evoluat acasă 
n-au acceptat să piardă măcar 
unul din cele două puncte, deși
— luînd ca ierarhie valorică cla
sam en tul — s-au întâlnit forma
ții de niveluri foarte diferite. 
Lupta pentru evitarea retrogradă
rii este atît de acerbă cum n-a 
fost vreodată cea pentru ciștiga- 
rea titlului.

Știința Bacău, care se dovedise 
una din puterile reale ale hand
balului nostru, pierde fără drept 
de apel la Constanța, iar Con
structorul Baia Mare înregistrează 
a treia înfrîngere consecutivă ! 
Asistăm, fără discuție, la o ni
velare valorică, din păcate spre 
polul de jos al ierarhiei. Doar 
Mureșul Tg. Mureș, reala revela
ție a acestui retur (3 meciuri — 
3 victorii !), face notă... separată 
în acest concert al mediocrității.

Fetele de la Bacău, altădată 
ambiționate de antrenorii lor, 
bine pregătite și dornice să de
pășească nivelul anterior pentru 
a realiza performanțe in arena 
internațională, se obișnuiesc ar
cuiri cu... înfrângerile. Ceva nu 
este în regulă și explicații pot să 
ne ofere numai antrenorii Eugen 
Bartha și Alex. Mengoni. Am 
vrea, de pildă, să aflăm cum a 
ajuns echipa pe tobogan și care 
sint perspectivele ei ?

Antrenorul Constantin Popescu 
ne oferea duminică drept expli
cații ale stării nesatisfăcătoare 
faptul că trei dintre jucătoarele 
de bază sînt accidentate (Boși șl 
Ioncscu continuă să nu fie apte. 
Sasu a reintrat). Dar, din aceeași 
sursă aflăm că portarul Elisabeta 
Ion eseu n-a reușit — pe plan lo
cal I — să absolve examenul nor
melor de control. Fără îndoială, 
motivul este lipsa unei pregătiri 
adecvate. Cum este posibil ?

Disputa pentru evitarea retro
gradării este — așa cum notam
— extrem de dură. Amenințate 
sînt la ora actuală 8 echipe (din 
101), cea mai grea situație avînd-o 
Progresul București, TEROM Lași, 
Confecția București și Hidroteh
nica Constanța. iată programul 
lor :
• PROGRESUL cu Universita

tea Timișoara (d), Mureșul Tg. 
Mureș (a), TEROM teși (a), Hi
drotehnica Constanța Od), Rul
mentul Brașov fa), Universitatea 
Cluj-Napoca (d) ;
• CONFECȚIA cu Universitatea 

Cluj-Napoca (a), TEROM teși

Am nu 
ieșeană, 
fruntașă 
Politehnic 
tivi umbi 
micluc, 1 
Nicolae, < 
ția studei 
pe Bahlui 
pioanei țc 
ta de ma 
ediții ale 
rind spei 
chiar mei

Aceasta > 
cei cinci I 
mai răme 
După abî 
pe care ; 
toți ceilat 
și chiar o 
prea so 
producție' 
avut tim

Scăpată printre apărătoarele băimărence, Popa (Progresul) șu- 
tează și înscrie Foto : Vasile BAGEAC
Gd), Știința Bacău (d), Oanstruc- 
txxrul Baia Mare (a), Universita
tea Timișoara (d). Mureșul Tg. 
Mureș (a) ;
• TEROM IAȘI cu Mureșul Tg. 

Mureș (a), Confecția București 
(a), Progresul București (d), Ști
ința Bacău (a), Hidrotehnica Con
stanța (d), Constructorul Baia 
Mare (a) ;

A HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
cu Constructorul Baia 
Universitatea Timișoara 
reșul Tg. Mureș (d), 
București (a), TEROM 
Rulmentul Brașov (d).

Acordînd fiecăreia punctele din 
jocurile de acasă, ordinea finală 
ar arăta astfel • TEROM lfî p. 
Hidrotehnica 16 p (7 victorii), 
Confecția 16 p (6 victorii) și Pro
gresul 13 p. Deci, ar retrograda 
formațiile Capitalei. Probabil, 
de-a lungul celor 6 etape vor 
surveni o serie de surprize, care 
vor încurca și mai mult socote
lile... Așadar, știm, aproape si
gur, cine este campioană, răml- 
nînd să mai aflăm doar cine va 
retrograda.

Ar mai fi însă de aflat și cînd 
se vor ocupa echipele și antreno
rii lor nu numai de... calcule 
matematice, ci și de nivelul hand
balului feminin românesc.

Mare (4). 
(la), Mru- 

Progresuâ 
lași (a).

Hristache NAUM

Campionatul de șah pe echipe
» i ■.....■ii I     r mu ,| i... iii   iu.......................

Șl RUNDA A ll-a SUB SEMNUL SURPRIZELOR

Valen- 
ocazia 
Inter-

preve

FESTIVALUL ANSAMBLURILOR ȘCOLARE OE GIMNASTICA RITMICA
(Urmare din pag. I)

toare a seriozității cu care profe
sorii de specialitate au muncit 
ca să ridice calitatea evoluțiilor 
ansamblurilor de gimnastică".

O impresie deosebită au lăsat 
numerosului public, prezent 
timp de două zile în tribunele 
sălii, elevele Liceului de filolo- 
gie-istorie din Oradea (an- 
trenoare — prof. Maria Iuhasz), 
datorită frumuseții exercițiului 
cu mingea și a celui liber ales, 
fără obiect, pentru care au ob
ținut nota 9,40 — compoziție și 
9,05 — execuție. Iată și numele 
acestor 
Mirela 
Sorina 
Furtos, 
men Reștea și Monica Flintaș. 
Ele au ocupat, dealtfel, primul 
loc in clasamentul general, fi
ind urmate de reprezentantele 
județului Cluj (Liceul de ști
ințe naturale Cluj-Napoca, an 
trenoare — prof. Irina Galis- 
ter) și cele ale județului Ti
miș (Liceul de filologie-istorie 
Timișoara, antrenoare — prof. 
Adriana Taimișoiu), aflate la 
egalitate de puncte și departa
jate de nota obținută la e- 
xercițiilc cu obiect.

Această manifestare din a- 
genda Festivalului sportului 
feminin, dedicat Congresului al 
XI-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist și făcînd parte din 
marea competiție sportivă na
țională „Daciada", a fost o a- 
devărată sărbătoare nu numai 
pentru participanți, dar și pen
tru reșițeni, care au avut pri
lejul să urmărească o ineîntă- 
toare întrecere sportivă.

Un element nou în cadrul a-

eleve 1 Marineîa Hodiș, 
Băbălai, Ildiko Tamaș, 

Bocșa, Alexandrina 
Lilina Meșteru, Car-

cestul festival l-a constituit des
fășurarea primului Concurs re
publican de 
aceeași idee 
și estetice a 
rele premiu" 
de dansatori 
dețul Timiș _
— Ioan Marta).

Organizatorii, C.C. al U.T.C. 
ca și gazdele reșițene, au asi
gurat un cadru optim și o at
mosferă de emulație acestor 
concursuri. „Cupa Congresului 
al XI-lea al U.T.C.- la Fes
tivalul 
re de 
venit
„Cupa 
mal tehnică echipă. 
Iui Timiș.

dans, înscris în 
a educației fizice 
tineretului. „Ma- 

a revenit perechii 
reprezentînd ju- 

(Senca Iovanovici

ansamblurilor școla- 
gimnastică ritmică a re- 
județului Bihor, iar 
C.N.E.F.S.", pentru cea 

Județo-

s
2

a U)

CLASAMENT
1. ȘTIINȚA BC. 12 9 0 3 184-137 18
2. Mureșul Tg. M. 12 7 1 4 179-169 16
3. „U“ Cj-Nap. 12 6 2 4 166-165 14
4. Rulm. Bv. 12 6 1 5 163-157 10
fi. Unlv. Timiș. 12 6 0 6 156-151 12
6. Oonstr. B. M. 12 5 2 5 143-149 12
7. Hidrotehnica 12 4 2 6 161-155 10
8. Confecția 12 3 4 5 136-143 10
9. TEROM Bașl 12 4 1 7 166-188 9

10. Progresii] 12 2 3 7 105-129 7

Btapa a xtn-a (duminică, 
aprilie) "
Tg. Mureș, Universitatea TlmiA- 
șoara — Progresul București, 
Constructorul Baia, Mare — Hi
drotehnica Constanța, Știința Ba
cău — Rulmentul Brașov, Confec
ția București — Universitatea 
Cluj-Napoca.

w
TEROM Iași — Mureșuâ 

Universitatea
Progresul

PERFORMANȚE,
(Urmare din pag. 1)

la Satu 
la Brașov 
pă l-au Iv 
Mărcuș și 
n-a avut 
tulari să 
puțin tnt 
acumulări 
rică, pe... 
lise vechi 
nitură. E 
unei preQ 
continue, î
sabreri p 
în primul 
atît -mi 
țiile de ] 
prin grija 
locale si 
rioare cel

Realitate 
menea p\ 
simțită, t 
nîcii Iași 
ziei A, de 
afirmația

NEPTUN, 15 (prin telefon). 
Finala Campionatului național 
de șah pe echipe a continuat cu 
desfășurarea întâlnirilor rundei a 
2-a. A fost din nou o reuniune 
foarte animată, de luptă, soldată 
cu rezultate contradictorii și cu 
surprize... Astfel, Calculatorul, 
revelația rundei inaugurale 
(în care a învins cu 6Va — 3'h 
pe Medicina Timișoara), a capo
tat în fața formației C.SJW. Cluj- 
Napoca, pierzînd cu 7—3 (5—1 La 
masculin, 0—2 la feminin, 2—0 
la juniori). Clujenii au obținut 
victorii la primele mese : Brea- 
zu — Vaisman 1—6, Buză — Ur
zică 1—0, Prundeanu —- Kertesz 
1—0. Gabriela Olteanu, în formă, 
a întrecut-o pe Judita Kantor. în 
derbyul rundei, Universitatea 
București a Întrecut la un scor 
neașteptat de sever pe Medicina 
Timișoara, cu 7—3 (4^—lVa, Yj— 
iy2, 2—0). Stoica l-a învins pe 
Neamțu, Ghindă pe Hijin, Șubă 
a remizat cu Ungureanu, iar Ma
rina Pogor evio* 5 pierdut la 
Gertrude B&t*mstark. Foarte 
strîns rezultatul în disputa 

Politehnica București.I.T.B.

5—4, partida 
întreruptă 

Vi, 0—11. Lo- 
a obținut o 

fața Farului 
(4’/î - £‘Z».

l.T.B. conduce cu 
junioarelor fiind 
(3‘/i - 3’A, l’/z - 
comotlva București 
victorie la scor în 
Constanța cu 7—3 , .. ___
l'/j — Va, 1—1). In sfîrșit, Pe
trolul I.P.G. Ploiești a ciștigat la 
limită in fața Universității lași 
S’/» - 4% (3’/2 - 2'A. 1—1, 1—1). 
tn partida decisivă, Neguiescu 
l-a învins pe Dominte.

In clasamentul absolut, situa
ția este Incertă din cauza parti
dei Întrerupte din meciul l.T.B. 
— Politehnica. Deocamdată, con
duc Petrolul șl C.SJH. Cluj-Na- 
poca cu « p. Tn clasamentul mas
culin, pe primul loc se află 
C.S.M. Cluj-Napoca cu 8 p, ur
mată de Universitatea Iași ou 
7'/2 p, In cel feminin primele 
locuri stat Împărțite de Calcula
torul și Universitatea Iași cu 3 p, 
iar în cel de juniori — junioare 
lideră este Politehnica București 
cu 3 p (1), urmată de Universi
tatea București cu 3 p.

Campionatul continuă cu fntll- 
nlrile runde! a 3-a.

la regula... imposibilului. 
Aflat, după prima manșă, pe 
locurile 14—20 (!), adică 
distantă „astronomică" 
podium, Marin Stan a 
țat din nou incredibilul . 
ajuns, luptînd exemplar și 
cîștigînd din nou un baraj, 
cu 6 alti pretendentă, în po
sesia medaliei de argint !

★
„Anul acesta sint alt tră

gător decit cel dinainte. Am 
mai multă experiență, 
mult tupeu, aș zice, in sen
sul bun al cuvîntului. Am 
învățat lucruri noi despre 
mine și despre proba mea. 
Am înțeles, de pildă, că în 
tir o componentă de primă 
Importanță în opera de for
mare a unui trăgător de va
loare este procesul de gîn- 
dtre permanentă. Gindirea 
este marele aliat ți marele 
prieten de pe stand, unde nu 
rămîi decit tu, pistolul ți 
ținta". După prorpriile-i 
spuse, Marin Stan a ajuns, 
după etapa cititului obliga
toriu pentru examen, la cea 
a căutărilor intense pentru 
a ști cit mai mult și cit mai 
multe, pentru a ee putea 
perfecționa în activitatea sa 
de performer. Fie că e de 
anatomie, de psihologie, de 
fizică, de balistică, de bio
chimie sau biomecanică. 
Marin Stan poate situa acum 
cartea printre principalele 
mijloace de... antrenament. 
Pentru că intima sa convin-

La o 
de 

for- 
și a

mai

gere este 
confruntare 
pistol vitez 
apropierea 
solute a o 
de puncte, 
rii, a găsiri 
lor de cu 
concursului 
mordială". i 
ga viață de 
gătorului s 
este o pei 
a noului îi 
dorit merer 
inedit într- 
dacă a par; 
la cîteva si 
mai nrici 
„Tre^ui^ sc 
ții, dar inti 
ceea ce ți 
necesar să 
un filtru. C 
Virgil At ar 
Comeliu Io 
automat, v 
mine, sau i 
provine cai 
gător apar 
apropiați ti 
lui Mari-n S

Hirtia, mi 
de pe 
Teodor Col 
treptat

nt

treptat cu 
glonte trim 
siluetelor i 
lui, în sala 
Dinamo, ișil 
„cearșaful"
Stan ți Im 
la antrena 
mult ingreu 
din concu

FORMAȚIA C. S. $. IICEUI MIERCUREA CIUC ÎNVINGĂTOARE
ÎN CAMPIONATUL JUNIORILOR MICI LA HOCHEI

Patlnoarui artificial din Miercu
rea Clue a găzduit timp de ( zile 
jocurile turneului final al cam
pionatului republican al juniori
lor mid (ptnă la 1® ani). Șl ta 
această întrecere, ca *1 la celelalte 
competiții rezervate ta această 
perioadă tinerilor taochetati. m>

ACUM, LA TUȘNAD
Ud concediu de odihnă petrecut acum la Tușnad reprezintă, 

cu siguranță, o sursă de sănătate.
Stațiunea este renumită pentru tratarea bolii xr funcționale ale 

sistemului nervos central șl a afecțiunilor aparatului cardiovas
cular. Aici, aerul este puternic ozonat, bogat în aerosoli rășinoșl 
șl ioni negativi.

Oaspeții stațiunii au la dispoziție bibliotecă, cinematograf, pis
cină, precum șl posibilitatea parcurgerii unor trasee turistice 
In locuri de un pitoresc aparte.

Baza materială cuprinzătoare, formată din hoteluri, unități 
moderne de alimentație publică, recent construite, și vilele spe- 
tlal amenajate, constituie un argument convingător.

Petreceți In această perioadă vacanța, sau cura balneară tn 
stațiunea Tușnad.

Locuri și informații suplimentare puteți obține de la agențiile 
șl filialele Oficiilor județene de turism din Întreaga țară, de la 
filialele I.T.H.R. București sau de la Comitetele sindicatelor din 
întreprinderi șl Instituții.

luat parte un mare număr de e- 
chipe (91), Sapt semnificativ pen
tru pătrunderea din ce tn ce mal 
largă a acestui sport tn rîndurile 
tineretului. Victoria finală a reve
nit echipei CI. sp. șc. Liceu) 
Miercurea CSuc (antrenor prof. 
Emeric Mezei), unitate sportivă 
care realizează astfel un original 
record, obțlnlnd a doua victorie 
consecutivă, după cea de la Bucu
rești In turneul final al „speran
țelor-, unde echipa el s-a clasat 
tot pe primul loc. Remarcabilă 
este și comportarea formațiilor 
ca. sp. șc. nr. î București șl Du
nărea Galați, clasate tn ordine pe 
locurile 2 și 3.

tn turneul pentru locurile 1—3 
s-au înregistrat rezultatele : CI. 
sp. șc. Liceul Miercurea Ciuc — 
CI. sp. șc. nr. 2 București 7—3 ; 
CI. sp. șc. Liceul Miercurea Ciuc 
— Dunărea Galați 14—3 
șc. nr. 2 București — 
Galați 7—2. Pe locurile 
s-au clasat tn ordine :
șc. Gheorgheni ; 5. O. sp. șc. Tg. 
Secuiesc ; 6. Viitorul Cluj-Napoca; 
7. CI. sp. șc. Rădăuți ; 8. Casa 
Pionierilor S.lcele ; ». Etectromu- 
reș Tg. Mureș. (V, PAȘCANU — 
coresp.).

La munte, zăpadă e

DE CE UNELE SECȚII DE S(

și CI. sp. 
Dunărea 

următoare 
4. CI. sp.

Unul dintre motivele cel mal 
des invocate de antrenorii de 
schi, pentru lipsa de performan
țe a sportivilor lor, era Imposi
bilitatea asigurării unei Înde
lungate perioade de pregătire pc 
zăpadă. Căci cu numai maximum 
3 luni petrecute pe pîrtle nu se 
pot realiza rezultate mari. Șl a- 
veau, înțr-o oarecare măsură, 
dreptate. Dar, aă vedem ce se 
intimplă acum, ctnd la mijlocul 
lunii aprilie munții noștri sini 
încă Imbrăcațl intr-un strat gros 
de nea și, după cum afirmă cei 
oare cunosc bine zonele montane, 
se arată mari șanse ca zăpada 
bună pentru schi să mai dăinuie 
încă cel puțin ptnă la sfirșltuil 
lunii mai ! Pirtlile din Postăvar 
se prezintă în condiții excelente, 
cele din Bucegl, de pe Valea 
Iul Carp — pe care le-am văzut 
chiar fn aceste zile — la fel șl, 
după cum sîntem informați, in 
aceeași situație se găsesc și cele 
din Păltiniș, Semenlc, Borșa, 
Muntele Mic, Stîna de Vale, Va
tra Dornel etc. Deci, lama a fost 
generoasă cu iubitorii sporturilor 
de iarnă In acest sezon.

Campionatele balcanice de schi 
erau prevăzute a fi competiția 
de bilanț a schiorilor noștri. Bi
lanțul, în probele alpine, nu a 
fost prea satisfăcător, motivul 
principal al nereușitei fiind, desi
gur, cel evocat — șl invocat —

mal sus. Dar, 
vor justifica 4 
țllle din viltoi 
zăpada existe 
una din scuz 
dispară...

„Cupa F.R.S 
tlție oficială, 
tragem unele 
Balcaniadă, sc 
mo și-au cont 
zăpadă, cei di 
au luat o pau 
10 zile, pauză 
mult mal potrl 
atunci cînd p 
vin golașe... 
Bucegi, deschi 
riilor de vîrsti 
la seniori, nu 
schiori de la 
excepție), de 
la Bușteni (an 
nache se plini 
cursuri pentru 
Reșița șl din 
antrenorii secț 
și ale altora - 
dacă în calem 
rului de sped 
prevăzute eoni 
să înceteze 
este așa, înse; 
dat rău, că m 
excelentele coi 
coastă iarnă j 
te, că obiectiv 
nu vor £1 înd



NĂTATEA CAMPIOANEI;
GUL RETROGRADĂRII...

PRESSING LA... RUTINA
scrimc ciuri, Politehnica Iași a înre-

muli gistrat tot atîtea înfrîngeri ;
echipo în trei meciuri, o parte din-

spor- tre titularii echipei n-au punc-
i (Iri- tat în nici un asalt (Mărcuș și
ita, I. Olaru — cu Steaua ; Olaru
forma- și Imre — cu Dinamo ; Imre
șui de — cu Progresul), iar in ce-

cam- lelalte, trei din cei patru corn-
aceas- ponenți ai echipei au obținut
multe doar cite o victorie (Tucaliuc,

, ofe- Olaru și Imre), inclusiv in
uri ți fața proaspetei promovate,
ție. formația Clubului sportiv șco-
.. Din Iar Slobozia !

I
I
I
I

TELEGRAFIC, DIN
• RAPID * plecat ieri, eu au

tocarul, la Craiova, cu întregul 
lot valid. Feroviarii bucureșteni

cred in forța ofensivă * echipei 
lor. • JIUL ține neapărat să se 
revanșeze in fața publicului cra- 
. - - - toamnă,

meciul 
este ra-

CELE 8 TABERE.. „Frumos, frumos, dar a încasat cinci boabe !“ — își freacă 
mîinile CEI CARE NU PROPUN NIMIC și care se bucură că

i n-a 
Olaru. 
Ităților 
reptat, 
echipo 
, mult

Este un prim semnal. Dar, 
din păcate, mai există incd 
unul, care vizează ți „schim
bul de miineu, reprezentat prin 
echipa C.S.Ș. Unirea, din Di
vizia B. Ca șl în cazul Poli

tehnicii, „speran
țele44 Ieșene au
avut o evoluție

la fel de ne-

I
I

trans- convingătoare : în S parti-
Șuta de, tot atîtea eșecuri ; de fie- 

Tlcolae care dată unul dintre tinerii
I

iovean, in fața căruia, ta 
a pierdut la scoc (0—5) 
cu Universitatea, Caval 
făcut.
• GLORIA BISTRIȚA „___

de luni la Sibiu. Antrenorul AJex. 
Constantinescu anunță o singură 
indisponibilitate, extrema atingă 
Berceanu. In eventualitatea că 
cesta nu va putea juca, locul 
va fi ocupat de Sigmirean 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
alinia o formație fără Barna 
Cotec, ambii accidentați — 
nul Șoimii va fi probabil arhiplin ...... ...

se aflâ

a- 
lui 
•

V* 
Șl 

Stadio-

datorită șl numărului mare 
suporteri care vor venă de 
Bistrița și Timișoara.

• F.CJH. GALAȚI, un* dfn re
velațiile actualei ediții a Diviziei 
A, „merge", cu Încredere, și la 
„Cupă". Este posibilă reintrarea 
tal Cramer și * lui Balaban. © 
STEAUA U va cuprinde ta „ll“-le 
său pe Stoica (care a stat o eta
pă pentru două cartonașe gal
bene). Sameș, Iordănescu, Acle- 
nei șl Anghelini nu vor face de
plasarea, fiind ta continuare indis
ponibili
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

siperă să realizeze și la Rm. VH- 
cea același joc bun, de duminică, 
din partida cu F. C. Baia Mare. 
Nu există jucători accidentați ta 
totul liderului • SPORTUL STU
DENȚESC se află de Ieri la Rm. 
VOcea, fără trei titulari: O. 
nescu (suspendat), Cățol șl 
Marian (accidentați).

lo- 
M.

Ariciu, „capra lui Mateianu" în jocul de la Craiova, și-a dat 
duhul, deschlzind scorul cu un...autogol și încheindu-1 cu un al 
cincilea pe care l-ar fi putut evita șl un copil ceva mal ’năltuț 
Intr-atît de surprins a fost Bălăci cînd 1 t-a oferit „boaba" pe 
tavă.

Se reia deci discuția pe tema „fundului de sac". Unii antre
nori afirmă cu o oarecare superioritate : „Noi am rezolvat pro
blemele apărării, el abia se străduiește să rezolve problema ata
cului".

Perfect de acord. In fotbalul nostru s-au rezolvat, să zicem 
problemele apărării, dar „fotbalul, adevăratul fotbal — cum 
spune un mare antrenor sud-american — începe dincolo de li 
nia de centru, adică acolo unde dă roade munca doar calificata 
sau, vorba fostului internațional Bogdan, acolo unde trebuie sa 
construiești, nu să dărtaii*.

I-am reproșat și noi lui Matelanu, cu ani ta urmă, riscurile 
asumate în apărare, după un meci cu Universitatea Craiova, pe 
Stadionul Republicii, cînd echipa iui a primit tot cinci goluri și 
cînd tot Bălăci a exploatat „piecările" lui ștefan Dumitru, pre
decesorul iul Condruc. Dar Matelanu a rămas consecvent ideii 
că fotbalul începe dincolo de centru și a respins cu mult cu
raj varianta închiderii culoarelor în fața porții proprii, adică 
varianta pe care o îndrăgesc in primul rind foștii fundași, aic; 
fiind valabilă ideea că un antrenor NU VA PUTEA GÎNDI NI
CIODATĂ — cum spunea Baratki — MAI MULT DECIT A GIN-

echi- sabreri Ieșeni a făcut flgura-
calluc, ție : Pricop în meciul cu Vic-
riimeni toria Cărei, Apetroaiei în cel
oii ti- cu I.E.F.S., Morărașu în par
ia, cel tidele cu C.S. S. Mare, Petro-
pă de Iul și C.S.Ș. 1 București.

valo- Să recunoaștem : este un 
i reu- moment de grea cumpănă pen
ei gar- tru scrima ieșeană, cu atît mai
tligația dificil cu cit unul și același
cioase. antrenor (Ilie Tudor) se o-
icestoi cupă — și se vede cum — de
nîneril ambele formații. Se impun, de
sta cu aceea, măsuri imediate — fi-
vondl- indcă, oricum, antrenorul Ilie
jurate Tudor singur nu va aduce
jortive rezolvarea — pentru orga.nl-

supe- zarea și coordonarea procesu
lui de pregătire, o suprave- 

> ase- ghere atentă a muncii în cele
ț face două lecții, de la Politehnica
'oliieh- H Unirea. Șl aceasta pînă nu

Divl- 1X1 Prea târziu...
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Dealtfel, i-am învățat În
totdeauna pe elevii mei să 
muncească mai mult in an
trenamente, pentru că la an
trenamente se ciștigă con
cursurile viitoare. Și, cum 
cred că medaliile de la 
Moscova se vor decerna, 
poate, după baraje foarte 
grele, extrem de solicitante, 
e normal ca acum să le în
greunez de cîteva ori exer
cițiile celor care sint — 
amindoi in egală măsură — 
principalii purtători ai spe
ranțelor tirului românesc la 
Jocurile Olimpice". Marin 
Stan trage acum sute, mii 
de cartușe pentru ca viitoa
rea încercare, atît de difi
cilă, de la, poligonul Mîtiscî, 
să însemne un succes al 
pistolului de viteză româ
nesc. Și, în fiecare cartuș 
care caută decarul, a fost 
înmagazinată nu numai o 
cantitate imensă de muncă, 
d și una apreciabilă de 
gîndire, materializată în atî
tea și atîtea mijloace origi
nale de pregătire. Sau cel 
puțin* așa demonstrează fap
tul că imensa majoritate a 
cartușelor găsesc, matema
tic, decarul. Un trăgător de 
pistol viteză nu poate să nu 
fie, chiar și la antrenamen
te, un adevărat computer, 
dacă e să judecăm după 
mulțimea analizelor și a de
ciziilor care trebuie luate 
Intr-o zecime de secundă. 
Iar lucrurile se complică și 
mai mult dacă fiecare exe
cuție trebuie să fie, așa cum 
urmărește de 18 ani Marin 
Stan, cît mai aproape de 
perfecțiune.
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Am salutat la vremea respectivă 
(acum 2 ani) Inițiativa forului 
de specialitate privind înființa
rea tuiul lot național de copil. 
Roadele iul au Început să se 
vadă. Liliana Ichlm, Anca Mora
ri», Emllian Focșeneanu, Francisc 
Biro au Înregistrat progrese e- 
vidente. Azi, cînd federația șl-a 
Întocmit planurile de vlltor, In 
special cele vlzind participarea 
schiorilor români la J.O. din 
1984, de la Sarajevo, cînd au 
fost alcătuite loturile, se pare că 
a dispărut tocmai lotul de copil, 
cel care să asigure „schimbul 
de miine“ al schiului nostru. Ar 
n păcat, deoarece, așa cum am 
mal spus, munca antrenorilor Ion 
Bogdan șl Marin Focșeneanu este 
evidentă și schiorii tineri și foar
te tineri, în afara celor de mai 
sus, trebuie să continue o pre
gătire metodică, științifică, fi
indcă ar fi o mare pagubă dacă 
speranțele de azi, care sint Io
sif Olah, Ioan Chloțea, Radu 
Marian, Mihai Meghea, Ion Mo- 
raru, Delia Parate, Daniela So- 
roceanu, Andra Albert, Dan Foc
șeneanu ș.a., s-ar pierde ca per
formeri, așa cum s-a tntlmplat 
șl cu alte generații de schiori 
talentațl.

Paul IOVAN

time! dispute din campionat, 
acel 2—2 de pe Ghencea, de la 
8 martie. Sigur, a foet o mare 
surpriză, muncită șl meritată 
de gălățenl, sigur, stellștil Iși 
fac curaj prin forța palmaresu
lui, net favorabil (10 tntîlnirl 
directe în campionat 5 victorii, 
5 remize, nici o victorie gălă- 
țeană I). Gălățenii iși tic însă 
că astăzi nu contează bilanțul 
campionatului, că astăzi ei joa
că In competiția surprizelor, 
iar Steaua știe și ea că un meci 
de campionat nu seamănă cu u- 
nul de cupă...

...RAPID și JIUL vor apare 
pe „Centralul* craiovean și pe... 
micile ecrane cu gîndul la fi
nala din 1972, clștigată, atunci, 
de giuleșteni. Mulți fșl rea
mintesc, desigur, scorul (2—0 
pentru rapidiști) din „noctur
na* de pe stadionul ,^3 Au
gust*. Să ne reamintim și auto
rii golurilor (Marin Stelian — 
min. 3 și Neagu — min. 27), 
primul dintre ei fiind astăzi... 
ultimul „supraviețuitor* dintre 
cei 24 de jucători care au evo
luat, atunci, în vara iui ’72, în 
fața a 30.000 de spectatori, 
înaintea acelei finale, Rapid 
trecuse de Metalul București, 
cu 3—2, cum a trecut și In a- 
ceastă ediție, iar Jiul învinsese 
Dinamo, la penaltyuri, cu 0—8 I 
Jiul a pierdut acea finală, dar 
s-a revanșat peste doi ani, dș- 
tigînd cupa, după un spectacu
los 4—2 cu „Poli* Timișoara. 
Fiecare dintre aceste echipe vi
sează astăzi o nouă finală I

...GLORIA BISTRIȚA și PO
LITEHNICA TIMIȘOARA spe
ră și, totodată, se tem una de 
cealaltă, 
se cunosc, 
stadionul 
au trecut 
„Cupei* de 
trebuie să 
teren, timișorenii și-au 
drum spre finala din *74, învin- 
gind, atunci, pe Steaua. „Poli* 
vine cu experiența sa superioa
ră, Gloria cu renumele (cam 
subțiat după înfrîngerea de a- 
casă, în fața Corvinului I) de 
puternică echipă de „B“.

„.Astăzi, la ora 16,30, start în- 
tr-una dintre „probele elimi
natorii* ale sezonului. Așteptăm 
Ca aceste 8 echipe rămase In 
cursă să nu elimine frumosul 
șl spectaculosul din lupta k>r. 
Mai ales acum, cînd toți trăim 
încă sub puternica impresie a 
derbyului de duminică, de la 
Craiova. Semn că se poate mai 
mult șl în fotbalul nostru !~

tocmai pentru că nu 
Bistrițenii au ales 
din Sibiu, unde 
în ultima etapă a 
Petrolul, dar ei nu 
uite că, pe același 

croit

CIODATA — cum spunea Baratki — MAI MULT DECIT A 
DIT CA JUCĂTOR.

Fotbalul nostru nu are nevoie de alte și alte lecții pe 
Închiderii culoarelor în fața porții proprii. Asta se învață 
mal ușor, aici nu e nevoie de prea multe idei. Fotbalul___
tru ARE NEVOIE DE MAI MULT CURAJ ȘI DE MAI MULT 
SPIRIT OFENSIV, ABICA DE MAI MULT SPIRIT CREATOR. 
Veți spune, desigur, că fotbalul nostru are nevoie — în primul 
rind — de un anume echilibru. Cuvîntul e frumos, dar nu co
respunde momentului actual, care trebuie să rupă cu penibila 
rutină a grupării exagerate ta defensivă, devenită viciu chiar ta 
cazul echipelor noastre fruntașe, mereu mai dispuse (cu excep
ția fericită a cnaiovenilor) să joace ceva acasă și să aștepte ora 
de plecare a trenului sau a avionului in deplasare.

Matelanu a simțit foarte bine că acesta e imperativul de mo
ment al fotbalului nostru. El a început prin a da curaj băie
ților săi. I-a spus Iul Oondruc că poate juca în stilul lui Be
ckenbauer, mal ales pentru că Ion avea din plin complexul de 
inferioritate al jucătorului neluat în seamă la U.T.A., undeva 
pe extremă. L-a făcut pe Pamlil să uite că a fost „nimeni" la 
Dinamo șl l-a uns „șef al presslngului". A văzut că Roznal su
feră de pe urma faptului că toți 11 consideră o mică balerină, 
pentru că a fost nevoii să umble doar în vîrful 
picioarelor, tot la Dinamo, șl l-a rezervat rolul de golgeter. La 
fel a procedat cu fundașul refuzat Borz șl nu numai cu el

REZOLVIND PROBLEMA CURAJULUI, F. C. Baia Mare a 
trecut la atac. „Fără muniția necesară, uneori și cu spatele des
coperit" — veți spune. De acord șl cu asta. Dar, cu toate aces
tea, Baia Mare joacă și ciștlgâ, pierde și e aplaudată, așa cum 
s-a întîmplat și la Craiova, cînd Valentin Stănescu, surprins In 
faimoasele sale pirlm-planuri TV, a răsuflat ușurat abia după 
ce Ariciu a pierdut mingea aceea de baschet ta duel cu pivo
tul Cămătaru.

F. C. Baia Mare, Indiferent de rezultatele pe care le obține 
— și, fie vorba Intre noi, nu e puțin lucru să fii mereu tn 
cursa „europenelor* — e o Invitație la curaj șl la atac. IMn 
acest punct de vedere, Bala Mare e „dosarul psihologic" fără 
cuvinte de care fotbalul nostru are mare nevoie, pentru a scăpa 
de eternele sale PIERDERI PLANIFICATE...

tema 
mult 
nos-

Joan CHIR1LA

Pe feme actuale „VECHII INTERNAȚIONALI**
D. ZAMFIR, C. ILIE, REDNIC, ALEXA-

După șase ani, juniorii noștri 
reapar in Turneul final al com
petiției organizată de forul euro
pean. In adevăr, din 1874 echipa 
noastră nu ne-a mal oferit satis
facția de a ajunge ta această 
fază de vîrf a Întrecerii. Venise 
momentul să se pună punct a- 
oestei prelungite absențe din elita 
speranțelor fotbalului european.

Ăst azi fi mii ne
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Astăzi (un singur med) șl mîl- 
ne se va desfășura o amplă ac
țiune de estimare * fondului de 
jucători din cel de al treilea eșa
lon al fotbalului nostru. Este vor
ba de organizarea unor medurl- 
test Intre selecționatele celor la 
serii șl echipe fruntașe din acest 
campionat. E greu de spus, deo
camdată, cu ce rezultate se va 
Încheia acțiunea, dacă vor fi sau 
nu descopetițl, ta aceste meciuri, 
jucători de valoare. _ ' *
este, Insă, ca la țoale aceste par
tide să participe atit 
federali și zonali, dt șl tehnicie
nii aflațl, ta prezent, la cârma 
formațiilor divizionare din 
Ioanele superioare. Pentru că, ta 
fond, nu este vorba numai de o 
estimare a fondului de Jucători 
din „C‘, ci șl de a H se deschide 
celor mai valoroși dintre el por
țile echipelor fruntașe din Divi
ziile A șl B.

Dar, lată programul! jocurilor : 
PIATRA NEAMȚ : Ceahlăul — 
Selecționata seriei I (antrenorii 
selecționatei : M. Nedelcn șl V. 
Chelaru) ; BORZEȘTI : C.S.M. — 
Selecționat* seriei * n-a (antre
nori : L Zdrotaș șl D. Boreău) ; 
FOCȘANI : Dinamo CTL. — Se-

Important

antrenorii

e$a-

lecționata seriei a m-a (antre
nori : A. Chiriță șl I. Zaharia) ; 
MEDGIDIA : I.M.U. — Selecțio
nata seriei a IV-a (antrenori : E. 
Hașoti șl p. Dudaș) ; CALArași: 
Dunărea — Selecționata seriei a
V- a (antrenori. : D. Ignat și S. 
Niculescu) ; ROȘIORn DE VEDE : 
ROVA — Selecționata seriei a
VI- a (antrenori : I. Pîreălab șl I. 
UțU) ; DROBETA TH. SEVERIN : 
C.S.M. — Selecționata seriei a 
V£t-a (antrenori. : C. Deliu șl H. 
Marin) ; LUGOJ : Vulturii Textila 
— Selecționata seriei a VUI-a 
(antrenori : Gh. Stadeli șl A. Cas- 
sai) ; ZALAU : Armătura — Se
lecționata seriei a IX-a (antre-

V. Adam și I. Tomeș) ; 
Victoria — Selecționata 
X-a (antrenori : I. Kro- 

V. Sttacel) ; AIUD : Me- 
Seleeționata seriei a XI-a 

" “ ' M.

nori : 
CAllEl : 
seriei a 
meii șl 
talul — 
(antrenori : N. Votnescu șl 
Macșai) ; SF. GHEORGHE ; Oltul 
— Selecționata seriei * Xn-a (an
trenori : șt. Hidișan și A. Pu
blic). Partida de la Medgidia se 
v* disputa astăzi, ta dechldere la 
meciul Steaua — F.CJM. Galați, 
dta cadrul „sferturilor" Cupei 
României.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMAI ASTĂZI Șl MHNB.„ 

Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă astăzi șl miine vtnzarea bi
letelor pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 18 aprilie 1980. 
Așadar, un nou prilej de succese 
la acest tradițional șl avantajos 
sistem de joc. Printre cel mal re
cent i mari câștigători se numără 
Nechita Gheorghe, Davida Traian 
(ambii din București) șl Alfred 
Wutschi (Sf. Gheorghe, jud. Co- 
vasna), care la tragerea din 4 a- 
prilie au obținut cite un autotu
rism „Dacia 1300“ la categoria L 
pe bilete achitate ta cotă de » 
la sută. Urmațl-le și <tv. exem
plul, pârtiei,pând la tragerea de 
vineri 18 aprilie a.c. MAI MULTE 
BILETE — MAI MULTE $ANSE 
DE SUCCES !

* CIȘTIGURILR CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN U 
Pitii.IE 1980. Categoria I (13 
rezultate): 1.526,25 variante a 70S 
lei. Câștigurile ee categoria a

n-a și * mr-a fiind sub plafonul 
minim de 40 lei, fondul acestor 
categorii, conform regulamentului, 
* fost atribuit categoriei 1.
• TRAGEREA PRONOEXPRES 

de astăzi, ÎS aprilie 1980, se te
levizează ta direct in jurul orei 
11,15.

® ORIUNDE Șl OR1CIND 
JUCAȚI...

IA LOZ IN PLIC

A- AUTOTURISME
UMlN^C!

H/r£TI O8T7NE
CfyTIGWtliN

Reprezentativa României a reali
zat — se știe — cu autoritate ca
lificarea, un 4—0 net ta dubla 
partidă cu echipa Turciei. Modul 
cum Juniorii noștri — conduși de 
un tandem de antrenori capabili 
și harnici, Ion Nunweiller și Gh. 
Cosma — au obținut intrarea In 
turneul final U.E.F.A. a fost ta- 
îățișat, pe larg, ta cronicile și 
comentariile la cele două Întâlniri. 
Acum intenționăm să lărgim aria 
subiectului, oprindu-ne asupra o- 
rtentării ta pregătirea echipei de 
juniori, asupra unui important 
aspect din întreaga acțiune de 
instruire a naționalei pentru exa
menele U.E.F.A. Este vorba de 
asigurarea unei lungi, serioase și 
pretențioase confruntări, pe plan 
intern și internațional. Actuala 
reprezentativă de juniori — Lu
ceafărul i, din Divizia B 1. 
mănunchează demente cu o bo
gată activitate de competiție, atit 
pe plan intern fin al doilea eșa
lon al fotbalului nostru), cit și 
internațional, prin multe partide 
cu selecționate «imilare In mo
dul acesta, juniorii selecționați 
au ajuns să poată aborda fără 
trac, fără complexe, orice joc, 
indiferent de renumde sau forța 
partenerului. Muilți dintre actualii 
elevi al lui Nunweiller șl Cosma 
care, după turneul final U.E.F.A., 
se vor întoarce la cluburile lor, 
posedă ta palmares. participări

în-

la meciuri internațioiLale CITB 
NU AU ALȚI FOTBALIȘTI A- 
FLAȚI LA SFIRȘITUL CARIB- 
BEI LOR IN PRIMA DIVIZLK. 
D. Zamfir, de pildă, are 2fi de 
selecționări in naționala de ju
niori, Costcl Ilie 30 de partide sub 
tricou] reprezentativei, Alexa 24, 
Gabor 15, Rodnic 18 etc. Iată 
cum o temeinică, Îndelungată și 
competentă acțiune de pregătire 
a echipelor de juniori, In cadrul 
clubului Luceafărul, oferă celor 
ce au inițiat-o și pus-o In prac
tică — C.N.E.F.S. și F.R.F. — • 
primă satisfacție. O dorim ampli
ficată în marea competiție a ju
niorilor care va avea loc în lima, 
mai, în R. D. Germană.

„Vechil internaționali4* din e- 
chlpa de juniori au datoria să 
confirme, în turneul final, clara 
lor calificare în această impor
tantă fază a competiției. Ar fit 
un succes încurajator și pentru 
performanțele de miine ale fot
balului nostru.

Eftimie 1ONESCU
P. S. Destul de bună compor

tarea „juniorilor mici" (cu foștii 
internaționali C. Toma și I. VoL- 
ncscu la „timonă") la turneul din 
Franța „Românii au terminat ex
celent competiția, olandezii nere- 
zistîndu-13 decit o repriză ii par
tid* pentru locurile 3—4* afirma 
JL.’ Equlpe".

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
■ LOTUL DE JUNIORI IN 

R. D. GERMANA. Selecționata 
noastră de juniori, care se pregă
tește pentru Turneul final 
U.E.F.A., va pleca, inline, ta 
R. D. Germană, tatr-un turneu de 
două jocuri, ambele ta compania —. a 

disputa 
aprilie, 

zile, la 
de an- 
Gheor-

reprezentativei de Juniori 
gazdă. Primul meci se va 
la Senftenberg, vineri 18 
iar revanșa, după două 
Forst. Din lotul pregătit 
trenoril Ion Nunweiller șl

ghe Cosma vor face parte, prin
tre alții, Alexa, Viscreanu, Mari
nescu, Matei, Ilie, Fîșic, Bolha—

• MIINE, O ATRACTIVA PAR
TIDA AMICALA LA BRAȘOV. 
Miine se va disputa, la Brașov, 
o interesantă partidă amicală. Se 
vor intîlni F.C.M, din localitate, 
virtual promovată în Divizia A. 
șl „U* Cluj-Napoca. Partida va 
Începe la ora 17.30 șl va avea loe 
pe Stadionul tineretului

Ați j'ucdl numerele pre
ferate ?

Fiecare bilet, o șansă de 
□ obține :
• AUTOTURISME „Da

cia 1300” • EXCURSII pe 
ruta R. S. Cehoslovacă - 
R. P. Ungară sau în R. D. 
Germană • CIȘTIGURI IN 
BANI variabile 
(25.000, 5.000 etc.)-

Se efectuează 8 extrageri 
in 3 faze, cu un total de 
75 numere I

LA 20 APRILIE 1880 
mAGERE SPECIALA

LOTO

ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor : sîmbătâ 19 
aprilie 1980. NU PIERDEȚI

PRILEJUL DE A VĂ NUMĂ
RA PRINTRE MARII CIȘTl- 
GATORI I



„CRED IN POSIBILITĂȚILE ROMÂNCELOR
Antrenorul echipei feminine 

de volei a Cubei, Eugenio Geor
ge Laffita, este reținut, vorbește 
puțin și zîmbește și mai puțin. 
Dar asta nu din cauză că ele
vele sale îi pun probleme pe 
terenurile de sport, ci pentru 
că antrenorul echipei campioane 
mondiale, aflată acum în fața 
marelui examen olimpic, este 
preocupat, are destule probleme 
în legătură cu pregătirile și 
evoluția formației sale la J.O.

Discuția noastră a început, 
de aceea, cu perspectiva olim
pică.

— Care sînt speranțele dv. la 
J.O. de la Moscova ?

—* Să evoluăm foarte bine, 
obținînd o medalie, poate chiar 
cea de aur. Dar drumul spre 
acest trofeu este dificil. După 
o pregătire temeinică acasă, am 
pornit intr-un larg periplu pen-

Azi, cuplaj rugbystic

la Parcul copilului
JUUMrv, " ■ -- ---------- Jia»

ÎN MECI VEDETĂ: 
ROMÂNIA-POLONIA 
[echipe de tineret]

Un interesant cuplaj rugbys
tic va putea fi urmărit astăzi 
pe stadionul Parcul copilului. 
In primul meci, echipa de ju
niori R. C. Grivița Roșie întil- 
nește, de la ora 15, selecționa
ta juvenilă a orașului englez 
Hull, care a dispus zilele tre
cute de formațiile similare ale 
Constanței (28—6) și Brașovului 
(14-9).

Partida vedetă, care va în
cepe la ora 16,30, va opune e- 
chipele de tineret ale țării 
noastre și Poloniei. în vederea 
acestei întîlniri, antrenorii Mi- 
Iiai Nara și Ion Țuțuianu îi au 
Ia dispoziție, printre alții, pe 
Gligor, Codoi, Vărzaru, Lungu, 
Bezușcu, V. Ion, Rădulescu, 
Caragca, Moț, Mărculescu.

0 Plenara F.R.R., care tre
buia să aibă loc vineri 18 a- 
priiie, s-a amînat pentru o da
tă ce se va stabili ulterior.

,JURUL MEDITERANEAN" A FIXAT 
ECHIPA PENTRU „CURSA PĂCII"

Intre 9 și 13 aprilie s-a desfășurat în Turcia cea de a Xll-a 
ediție a competiției cicliste „Turul Mediteranean". Programînd 
5 etape (dintre care trei de munte), care au însumat 495 km, 
competiția a reunit la start 51 de concurenți din Bulgaria, R. D. 
Germană, R. F. Germania, România, Tunisia și Turcia, mulți din
tre ei urmînd să ia startul și în „Cursa Păcii". Clasamentul fi
nal arată astfel • 1. Joachim Vogel (R.D.G.) 14 h 09:22 ; 2. COS- 
TICA BONCIU ia 5 s ; 3. Veliko Velikov (Bulgaria) la 20 s ; 
4. H. J. Meisch (R.D.G.) la 1:29; 5. J. Mathias (R.D.G.) la 1:30 ; 
6. T. Erdogdu (Turcia) la 1:57 ; ...9. Traian Sîrbu la 2:14 ; ...13. 
Nicolae Savu la 2:46 ; ...19. Teodor Drăgan la 15:05 ; ...21. Ion 
Vintilă la 23-29 ; 22. Constantin Căruțașu la 23:32. Echipe : 1. 
R. D. Germană 42 h 32:37 : 2. Bulgaria A la 1:54 ; 3. ROMANIA 
la 1:54...

Martor ocular la această competiție de pregătire, antrenorul 
Vasile Selejan, care va conduce și reprezentativa țării noastre
in „Cursa Păcii", relatează :

„Ca și R.D. Germană și 
Bulgaria, noi ne-am verificat 
oamenii pentru a definitiva 
echipa de „Cursa Păcii". Vre
mea bună — între 20 și 30 de 
grade, fără ploaie traseul 
dificil — etape de munte ex
trem de grele — și concu
rența de valoare ne-au per
mis să tragem concluzii per
tinente. Cel mai bun dintre 
rutierii noștri s-a dovedit a 
fi Costică Bonciu. El a cîș
tigat etapa a Il-a și a pre
luat „tricoul galben" pe care 
l-a deținut pînă la linia so
sirii. Venind pe locul II, Vo
gel a beneficiat de 10 secun
de bonificație, întrecîndu-l 
astfel pe rutierul nostru, so
sit al 4-lea în această ultimă 
etapă. Bonciu a făcut din 
nou dovada realelor sale ca
lități de ruleur și cățărător, 
de sprinter și de alergător 
combativ. Opinez că după 
Teodor Vasile și Mircea Ro
mașcanu. prezenți acum în- 
tr-o competiție de amploare 
în R.F. Germania, el este al 
treilea om al echipei noastre 
naționale. Satisfacție a dat și 
Traian Sîrbu. ’ Deși a spart de 
nenumărate ori, Sîrbu a reu
șit să reprindă plutonul, ceea 
ce atestă că are resurse. La 
sprint a sosit de două ori pe 
locul IV. Dîrz, bine pregătit 
și bun pe munte s-a dovedit 
a fi și Nicolae Savu. Con
stantin Căruțașu reintră tn 
formă după o absentă cam

DEA EVOLUA BINE LA J.O." 
declară EUGENIO LAFFITA, antrenorul echipei de voiei a Cubei, 

campioană mondială
tru a intilni viitoarele noastre 
adversare. Am jucat cu echi
pele S.U.A. și Perului, apoi 
le-am invitat in Cuba pe japo
neze, ciștigind cele patru me- 
curi cu acestea, tn continuare 
am jucat in U.R.S.S. cu repre
zentativa țării gazdă, ciștigind 
doar un meci din patru. Am 
evoluat apoi in Ungaria, ciști
gind „Cupa Savaria", invin- 
glnd reprezentativele Bulgariei, 
U.R.S.S., R.D.G. și Ungariei. 
Vom veni in luna iunie la tur
neul de la Most, din Ceho
slovacia, apoi la „Trofeul To
mis", unde sperăm să jucăm și 
cu reprezentativa R.P. Chineze. 
Cu alte cuvinte, pini la J.O. 
vom juca cu principalele adver
sare.

— Sextetul de bază, cu care 
ați cîștigat titlul mondial, s-a 
compus din Mercedes Perez, 
Imilcis Tellez, Ana Ibis Diaz, 
Mercedes Pomares, Nelli Barnet 
și Ana Garcia. Ați titularizat 
alte jucătoare ?

— In locul Anei Diaz și al 
Nelliei Barnet joacă acum Lucâ- 
la Urgelles și Erenia Diaz, cele 
mai înalte din echipă. Au 1,84 
m. Le voi utiliza, după caz, și 
pe celelalte, care sint foarte 
bune.

— Ce ne- puteți spune des
pre echipele Perului și S.U.A., 
adversarele echipei României

Turneul internațional „Centura de aur"

PRIMII OASPEȚI-BOXERII CUBANEZI, PROTAGONIȘTI 
Al ÎNTRECERILOR EA MAJORITATEA CATEGORIILOR

Duminică, la Patinoarul arti
ficial „23 August” din Ca
pitală, va răsuna primul su
net de gong în cea de a 
IX-a ediție a turneului in
ternațional de box dotat cu 
„Centura de aur". Prezența la 
startul competiției a boxerilor 
din 21 de țări, din patru con
tinente, reprezintă un adevărat

îndelungată de la pregătire șl 
sint convins că, de aseme
nea, va putea corespunde di
ficultăților unei curse de am
ploarea aceleia care se dis
pută pe ruta Varșovia-Berlin.- 
Praga.

In general, echipa a cores
puns unei curse de început 
de sezon. Ea a dovedit com
bativitate, resurse de a răs
punde acțiunilor temerare 
inițiate de alergătorii din 
R.D. Germană și Bulgaria. 
Ne-a bucurat mai ales verva 
cu care a atacat porțiunile 
montane dificile, ritmul de 
urcuș, disponibilitățile dove
dite la sprinturile finale. în 
mod evident, alergătorii noș
tri fruntași încep sezonul cu 
o pregătire aflată la parame
tri net superiori anilor tre- 
cuți.

„Turul Mediteranean" a a- 
vut — pentru noi — și misi
unea de a scoate în evidență 
oamenii care pot intra in 
echipa de „Cursa Păcii", voi 
propune Biroului federal ur
mătoarea componență : Teo
dor Vasile, Mircea Romașca
nu, Costică Bor.ciu, Traian 
Sîrbu, Nicolae Savu și Con
stantin Căruțașu. Sper că a- 
cești rutieri vor reuși în 
marea competiție a primăverii 
să împlinească speranțele iu
bitorilor ciclismului de la noi. 
Și poate să ne dea noi... 
speranțe pentru Jocurile O- 
limplce de la Moscova". 

din grupa preliminară de la 
J.O. ?

— Echipa Perului a progre
sat mult dar, după părerea 
mea, nu depășește nivelul re
prezentativei Braziliei, cu care 
v-afi intilnit la turneul de ca
lificare pentru J.O. Echipa 
S.U.A. este mai bună, joacă ra
pid și cu atacuri in forță, are 
o voleibalistă foarte înaltă — 
Patricia Dowdell — de 1,96 m, 
ca și pe excelenta Flora Her
man...

— Și-acum, ultima întrebare : 
ce părere aveți despre echipa 
României ?

— Judecățile mele nu vor fi 
afectate de rezultatele recente
lor meciuri Cuba — România, 
știind că româncele n-au susți
nut meciuri din luna ianuarie, 
iar noi avem 12 partide in ulti
ma perioadă. Cred in posibilită
țile echipei dv. de a evolua 
bine la J.O., califieîndu-se in 
grupa finală. „Materialul", cum 
spunem noi antrenorii, este bun. 
Trebuie, de acum înainte, ca 
echipa României să joace 
cu formații puternice, chiar cu 
viitoarele adversare din grupă. 
De asemenea, cred că, in unele 
momente, ar trebui să se folo
sească mai mult rezervele, pen
tru a se putea menaja — cind 
este cazul — titularele.

Sever NORAN

record de participare și acest 
fapt confirmă faima de care se 
bucură, în întreaga lume, pres
tigiosul turneu de box de la 
București.

în afara pugiliștilor români, 
desigur prezenți la fiecare 
ediție a întrecerii, o perma
nentă și valoroasă participare o 
au boxerii cubanezi — printre 
cei mal buni din lume —, care 
nu au absentat de la nici o e- 
diție a competiției. Dealtfel, 
reputații sportivi din Cuba se 
află de cîteva zile în țara noas
tră și urmează un program in
tens de pregătire sub con
ducerea antrenorilor Enrique 
Garamiry, Marcelino Budes și 
Orlando Martinez, de la care 
am aflat numele sportivilor în
scriși la fiecare categorie de 
greutate, precum și alte amă
nunte. Reprezentanții țării din 
Marea Caraibilor vor fi prezenți 
la toate cele 11 categorii de 
greutate : Juan Torres (semi- 
muscă), Omar Santieslcban 
(muscă), Silvio Fernandez (co
coș), Jesus Sollet (pană), Jorge 
Boss (semiușoară), Jose Har- 
nandez (ușoară), Ivan Merino 
(semimijlocie), Gregorio Maso 
(mijlocie mică), Ventura Dona- 
tien (mijlocie), Ricardo Rojas 
(semigrea) și Angel Milian 
(grea). Dintre cei 11 spor
tivi cubanezi, Santicsteban, 
Soliei și Milian au mai fost 
prezenți la întrecere, iar San- 
tiesteban și Sollet își vor apăra 
centurile cucerite la ediția de 
anul trecut, numai că Santie- 
sțeban va evolua la o catego
rie superioară față de anul 
trecut, în timp ce Sollet și-a 
păstrat.. greutatea. Desigur, 
absența multiplului campion o- 
limpic și mondial Tcofilo Ste
venson face din Milian princi
palul favorit al „greilor”, dar 
mai bine să așteptăm desfășu
rarea meciurilor din „Palatul 
de gheață”.

AUTO 0 „Trofeul Jim Clark“ 
desfășurat Ia Hockenheim (R.F.G.) 
a fost cîștigat de italianul Feo 
Fabl pe „March 802—B.M.W.“ 
Cursa a fost întreruptă după 23 
de ture din cauza unul accident 
în urma căruia șl-a pierdut viața 
austriacul Markus Hoetlnger. In 
acel moment în fruntea cursei se 
afla Fabl, care a fost declarat 
învingător.

BOX a La Caracas, meciul din
tre campionul lumii la „seml- 
muscă“ (WBC), Rafael Orono (Ve
nezuela). șl Ramon Soria (Argen
tina) s-a încheiat după 15 reprize 
cu victoria la puncte a primului.

CICLISM 0 A început compe
tiția rezervată amatorilor : Rotter
dam — Manchester. Etapa prolog 
disputată pe o distanță de 6,300 
km a fost cîștlgată de englezul 
Sean Yates cu timpul de 8:17,6.

FOTBAL a tn orașul Lusaka, 
în cadrul preliminariilor turneu-

POLOISTII NOȘTRI ÎNAINTEA
UNOR NOI TURNEE INTERNATIONALE

Poloiștll din lotul olimpic își 
continuă pregătirile, avind în 
aceste zile ca parteneri de an
trenament pe jucătorii echipei 
Uniunii Sovietice. în zilele ur
mătoare, lotul va £1 împărțit 
în două echipe, care vor parti
cipa la două turnee internațio
nale.
• Prima reprezentativă a 

țării va evolua între 23 și 27 
aprilie la Budapesta, alături de 
echipele Italiei, Iugoslaviei, 
R. F. Germania, S.U.A. și Un
gariei, la tradiționala „Cupa 
Tungsram”, una dintre cele 
mai importante competiții di
naintea J.O.

• Cea de a doua selecțio
nată a României va juca între 
24 și 27 aprilie la Varșovia, 
într-un turneu alături de re
prezentativele Bulgariei, Ceho
slovaciei, Suediei, Poloniei și 
R. F. Germania (B).

• între 17 și 24 aprilie ne 
va vizita echipa Japoniei, care

SPORTIVI ROMÂNI
TRAGÂTOAREA DUMITRA 

MATEI, ÎNVINGĂTOARE 
LA SPUT

Proba de pușcă standard 3 X 
20 t din cadrul concursului In
ternațional de tir de la Split 
(Iugoslavia) a revenit țintașel 
românce Dumitra Matei cu 576 
p. Pe locurile următoare s-au 
clasat Marjana Jovovlcl șl Bl- 
serka Golub (ambele din Iugo
slavia) cu 573 p. Proba de pistol 
viteză a fost cîștlgată de L. Or
ban (Ungaria) cu 595 p.

EVOLUȚII MODESTE 
ALE ȚINTAȘILOR LA SOFIA 

tn concursul Internațional des
fășurat In capitala Bulgariei s-au 
obținut următoarele rezultate : 
pușcă liberă S0 f.c. : 1. A. Akeș 
(Cehoslovacia) 598 p... 18. R. Nl- 
colescu 592 p... 24. I. Codreanu 
590 p ; pistol liber : 1. F. Cola 
(Franța) 565 p... 14. D. Iuga 548 
p,.„ 18. M. Trușcă 547 p... 26. 
L. Pop 544 p... 33. I. Neagu 534 
p ; pistol viteză: 1. A. Makur 
(Polonia) 596 p... 8. T. Tașcă 593 
p... 17. D. Iuga 589 p... 22. F. 
Irlmla 588 p... 34. C. Ion 570 p ; 
pușcă liberă 3 X 40 t. ; 1. Nonka 
Matova (Bulgaria) 1168 p... 8.
I. Codreanu 1149 p... 15. R. Nl- 
colescu 1142 p.

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
LONDRA

După desfășurarea a patru run
de și a partidelor Întrerupte in 
turneul internațional de șah de 
la Londra, pe primul loc In cla
sament se ană, la egalitate. Flo
rin Gheorghiu, Victor Korcinol șl

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE OE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

și Uniunea Sovietică să-și 
înscrie sportivii, alături de 
reprezentanții țării noastre, în 
această întrecere care constituie 
un important test înaintea 
Jocurilor Olimpice.

De reținut că Nadia Comă- 
neci și Kurt Szilier au de a- 
părat titlurile de campioni in
ternaționali al țării noastre 
cucerite la ediția din anul tre

VIITOARELE C. E. 
LA TENIS DE MASÂ

Cu ocazia lucrărilor Uniunii 
europene de tenis de masă de la 
Berna s-a stabilit, printre altele, 
ca întrecerile campionatelor eu
ropene din 1982 să fie organizate 
la Budapesta. In 1984 această 
competiție va avea loc la Zagreb, 
iar doi ani mai tîrziu „europe
nele" se vor desfășura la Praga.

Iul olimpic, selecționatele Repu
blicii Arabe Egipt și Zambiei au 
terminat la egalitate : 1—1 (1—9). 
în primul meci: 4—1. Astfel, R.A. 
Egipt s-a calificat pentru turneul 
final al J.O. de la Moscova.

HANDBAL • Conțin uindu-șl 
turneul în R. P. Chineză, echipa 
masculină a Japoniei a întrecut

TELEX
la Beijing reprezentativa orașului 
cu 26—22 (15—10). In meciul femi
nin, echipa orașului Beijing a 
cîștigat cu 20—15.

TENIS • In sferturile de finală 
ale turneului de la Nisa, Hanna 
Stnachonova — Mariana Simion es
eu 6—2. O—6. 6—2 • în turneul de
monstrativ de la Ciudad de Me
xico, Panatta l-a învins cu 6—4, 
4—6, 7—6 pe Borg, iar Ramirez a 
cîștigat cu 6—6. 6—2 în fața lui 

se va pregăti în comun cu se
lecționata' secundă a țării noas
tre pentru a participa la tur
neul preolimpic de la Sofia (28 
aprilie — 4 mai).

0 La turneul preolimpic de 
Ia Sofia și-au anunțat partici
parea : Canada, R. P. Chineză, 
Cuba, Egipt, Franța, Grecia, Is
rael, Japonia, Olanda, Mexic, 
Spania și Australia. Ele își vor 
disputa ultimele 5 locuri va
cante în turneul olimpic dc la 
Moscova, pentru care s-au ca
lificat pînă în prezent Italia, 
Ungaria, Iugoslavia. U.R.S.S., 
S.U.A., România și R- F. Ger
mania.

0 Astăzi începe la Sofia tra
diționalul turneu internațional 
de juniori dotat cu „Cupa Dia
na”, la care sînt prezente se
lecționatele Iugoslaviei, Olan
dei, Poloniei, României, Spa
niei, U.R.S.S., Ungariei și Bul
gariei.

PESTE HOTARE
Ghenadie Sosonko, cu cite 3 p. 
Urmează Jonathan Speelrnan și 
Jan Timman cu cite 2’/2 P- In 
runda a 5-a Gheorghiu va juca 
cu Sosonko. Alte partide : Kor
cinol — Nunn, Larsen — Sax, 
Miles — Spoelman etc.

CICLIȘTII EVOLUEAZĂ 
IN R. F. GERMANIA 

kM-.
Disputată pe traseul Osnabru>eck 

— Cloppenburg, etapa a 4-a a 
cursed cicliste internaționale ce 
se desfășoară în R.F. Germania, a 
revenit rutierului Dieter Floegel 
(R.F.G.), cronometrat pe distanța 
de 121,400 km cu timpul de 
2h41:02. Pe locul 6, la opt secunde 
față de învingă bor a sosit 
Mircea Romașcanu. în clasamen
tul general individual, se men
ține lider V. Dodionov (U.R.S.S.). 
Pe echipe conduce U.R.S.S. Echi
pa României se află pe locul « 
la 3:17.

DOUĂ TENISMANE DIN ANGLIA 
LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE

Au sosit primele înscrieri de 
peste hotare la campionatele in
ternaționale de tenis ale Româ
niei, care vor avea loc în săptă- 
mîna 5—11 mai în Capitală. Ast
fel, federația britanică anunță 
participarea la competiție a două 
tinere jucătoare : Debbie Gale șl 
Susan Kingston. Tenismanele en
glezoaice vor lua parte și la tur
neul internațional de la Brașov, 
în săptămtna imediat următoare.

cut, prezența lor în concurs 
constituind, firește, un impor
tant punct de atracție.

Iată programul de desfășura
re a Campionatelor internațio
nale de gimnastică ale Româ
niei : joi, de la ora 17, exerci
ții impuse pentru J.O. (feminin 
și masculin) ; vineri, ora 17,30, 
exerciții libere (masculin) ; sîm- 
bătă, ora 17,30, exerciții libere 
(feminin) ; duminică, ora 10, 
finalele pe aparate (feminin și 
masculin).

ÎNCĂ UN RECORD
AL LUI HEIDEN

A FOST ÎNTRECUT
Cu prilejul unui concurs de pa

tinaj viteza desfășurat la Alma 
A ta, sportivul sovietic Vladimir 
Sidorov a corectat recordul mon
dial în proba de 1 500 m, reali- 
zînd timpul de 1:54,58. Vechiul 
record era de 1:54.59 și aparținea 
americanului Eric Heiden.

Gerulaitis. în finală, Panatta - l-a 
învins cu 6—4, 7—6 pe Ramirez. 
Pentru locul 3, Gerulaitis l-a în
trecut cu 7—5, 5—7, 6—4 pe Borg. 
• în finala turneului de la Hous
ton, Lendl l-a învins cu 6—1, 
6—3 pe Dibbs. O Rezultate in 
turneul de La Fountain Valley 
(California) : Fibak — Malin 
6—1, 6—3 ; Wilkinson — Lloyd 
6-4, 4—6, 6—2

TIR • în ziua a doua a con
cursului de la Miskolc a fost pro
gramată proba de cerb alergător. 
Victoria a revenit țintașului so
vietic N. Gazov cu 591 p, urmat 
de Tierhoin (U.R.S.S ) — 585 p
și Bodnar (Ungaria) — 583 p.

VOLEI • La Luxemburg a luat 
sfîrșit turneu] masculin la care 
au participat 5 echipe reprezen
tative. Pe primul loc s-a clasat 
selecționata Elveției, care a învins 
cu 3—2 echipele Belgiei. Austriei, 
Luxemburgului si cu 3—0 echipa 
Angliei.
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