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IN ETAPA DE VARĂ A. „DACIADEI 1

BACĂUL VREA SĂ REALIZEZE MAI MULT
250.000...
Cifră-obiectiv, am putea 

spune, de care ni s-a vorbit în 
județul Bacău cu referire la 
numărul de participant! care 
urmează să fie atrași în acest 
an la ediția de vară a „Dacia- 
dei“. Evident, un obiectiv ce 
nu va fi ușor de atins, chiar 
dacă este vorba de un județ cu

...între unitățile Industriale 
din Bacău în care au început 
întrecerile se află și întreprin
derea de mașini unelte, frun
tașă în mișcarea sportivă din 
județ — după cum nl se spu
nea Ia C.J.E.F.S. Bacău. Nici 
nu se putea altfel, dacă ne gîn- 
dim că marea majoritate a oa
menilor muncii din întreprin-

Tampionatdc internaționale de gimnastica ale României

AZI, START ÎN CEA DE A XXIII a EDIȚIE
• Sînt prezenji sportivi de valoare din 18 fări

Azi, de la ora 17, la Palatul 
sporturilor și culturii din Ca
pitală se va da startul în cea 
de a XXIII-a ediție a Campio
natelor internaționale de gim
nastică ale României. La în
trecere sînt prezenți sportivi și 
sportive din 18 țări ale lumii.

Participarea gimnaștilor și 
gimnastelor noastre este aștep
tată cu deosebit interes, deoa
rece întrecerea de la Bucu
rești este o importantă verifi
care pentru tinerele noastre 
sportive care vor participa la 
campionatele europene de ju-

Imagine de antrenament : Beta Karoly stabilește cu precizie 
planul de lucru pentru fiecare componentă a lotului

Patru victorii Ia limita In jocurile de ieri

STEAUA, UNIVERSITATEA CRAIOVA
POLITEHNICA TIMIȘOARA Șl RAPID 

S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE 
CUPEI ROMÂNIEI"

nioare, de la Lyon, ca și pen
tru reprezentanții României 
care vor fi prezenți la con
cursul olimpic de la Moscova. 
Antrenorii Marta și Bela Ka
roly au sosit în Capitală cu 
mai multe gimnaste, urmînd 
să stabilească înaintea startu
lui sportivele pe care le vor 
înscrie în concurs. Reputații 
specialiști au de ales din ur
mătorul lot : Nadia Comăneci, 
Emilia Eberle, Dumitrița Tur
ner, Rodica IJunca, Melita 
Ruhn, Marilcna Vlădărău, Ma- 
rilena Neacșu, Anca Kiss, La- 
vinia Agachi, Ecaterina Szabo, 
Luminița Baicea, Mariana Radu, 
Dorina Ungureanu.

Pentru probele masculine, 
antrenorii au anunțat că nu 
vor lipsi de pe listele de con
curs gimnaștii Dan Grecu, Kurt 
Szilicr, Ion Checicheș, Nicolae 
Oprescu, Radu Branea, Romu
lus Bucuroiu etc. După cum se 
vede, gimnastica românească va 
fi reprezentată de cei mai va
loroși sportivi ai săi, fapt ce 
va ridica, evident, cota valorică 
a prestigioasei noastre competi
ții internaționale.

Dar, iată programul de des
fășurare a întrecerii : joi, de 
la ora 17, exercițiile impuse 
pentru J.O. (m+f) ; vineri, de 
la ora 17,30, exerciții libere 
(m) ; sîmbătă, de la ora 17,30, 
exerciții libere <f), iar dumini
că, de la ora 10, finalele pe a- 
parate (m+f).

Deschidere festivă, marcată de o 
Bacăului.
„forță organizatorică" și condi
ții, cum este Bacăul.

Aflați, recent, pe aceste me
leaguri moldovene am asistat 
la cîteva întreceri care mar
chează începuturile etapei de 
vară din cadrul marii compe
tiții sportive naționale.

...Pe baza proprie a între
prinderii de postav „Proleta
rul", deschiderea competiției a 
fost marcată de o frumoasă 
sărbătoare sportivă, în cadrul 
căreia s-a jucat fotbal și hand
bal, și la care au fost prezenți 
directorul C. Blejuscă și pre
ședintele comitetului sindica
tului, P. Răzescu, doi fervenți 
sprijinitori ai sportului din în
treprindere- La celelalte în
treceri care au început în între
prindere — cros, handbal, tenis 
de cîmp, fotbal ș.a. — sînt an
grenați, după înscrierile de 
pînă acum, circa o cincime din 
oamenii muncii, femei și băr
bați.

paradă a sportivilor pe străzile 

dere sînt foarte tineri (sub 25 
de ani). La primele concursuri: 
8 echipe de handbal masculin, 
3 de fete și 50 de participanți 
la meciurile de tenis de cîmp.

...în prima duminică, din 
luna aprilie, la toate școlile 
generale și liceele din județ 
care au baze sportive s-au or
ganizat întreceri mareînd star
tul în etapa de vară a „Dacia- 
dei". Pretutindeni s-au des
fășurat jocuri de volei, hand
bal, tenis de cîmp, crosuri, 
chiar și întreceri de ciclism.

★

Iată exemple care dovedesc 
că pe meleagurile Bacăului 
competiția sportivă națională 
„Daciada" a început din plin. 
Și că — continuing așa — atin
gerea numărului propus de par
ticipanți va deveni o realitate. 
Succes !

Modesto FERRARINI

rr

Populara competiție fotbalis
tică — „Cupa României" —, în
trecere care arc loc sub egida 
„Daciadei”, a programat ieri 
faza sferturilor de finală. Toa
te cele patru meciuri s-au în
cheiat cu victorii la limită. Unul 
dintre ele, cel de la Craiova, 

-a recurs la criteriul executării 
loviturilor do lâ 11 m pentru de
semnarea învingătoarei. Aceas
ta a fost echipa Rapid, singura 
divizionară B 
competiția kW

Rm. Vilcea : 
Medgidia : 
Sibiu : 
Craiova :

LA FOTBAL

care rămîne în 
Feroviarii nu-și
UNIV. CRAIOVA 
STEAUA
POLITEHNICA T1M. 
RAPID

Se anunță — deci — semi
finale tari. Steaua și Universi
tatea Craiova sînt cele mai re
comandate protagoniste ale ul
timelor ediții de Cupă ; Rapi
dul — antrenat și pe frontul 
Cupei, alături de lupta pentru 
revenirea în „A“ — își va apă
ra șansele (ca și ieri, la Cra-

dezmint, deci, specialitatea pen
tru acest gen de întreceri. Ce
lelalte trei calificate în semi
finale sînt divizionarele A 
Steaua — deținătoarea actuală 
a trofeului —, Universitatea 
Craiova, liderul campionatului, 
și Politehnica Timișoara, echi
pă care pare decisă să realize
ze în Cupă o figură mult mai 
de „prim-plan" decît reușește în 
campionat.

Dar iată rezultatele înregis
trate în partidele ' ' '
— Sportul Stud.
— F-C.M. Galați
— Gloria Bistrița

7-6 (0-0, 0-0 0-0) 
după penalty-uri

toată ambiția ; iar Po- 
Timișoara ajunsă pî-

- Jiul

de ieri :
1-0 (0-0)
1-0 (1-0)
2-1 (1-1)

iova) cu 
litehnica 
nă în penultimul act al între
cerii, vrea să reediteze ispră
vile de odinioară ale lui „Poli".

• Semifinalele Cupei vor avea 
loc la 28 mai.

(în pag. 2—3, cronicile parti
delor de ieri).

SPADASINII (TUBULUI STEAUA
AU ADUS „CUPA EUROPEI1 LA BUCUREȘTI

Campionatele internaționale de sărituri ale României

IA PLATFORMĂ, VICTORIE SURPRIKZĂIOARE
Astăzi, printre concurentele de la trambulină — campioana

SIBIU, 16 (prin telefon). 
Proba inaugurală a ediției a 
XlII-a a campionatelor interna
ționale de sărituri ale Româ
niei — platformă — a anunțat 
încă de la primele execuții o 
dispută foarte echilibrată intre 
majoritatea participantelor. Și 
așa s-a și petrecut pe parcursul 
celor 8 salturi, cele mai multe 
fiind realizate la un nivel teh
nic destul de ridicat. Dealtfel, 
nu este lipsit de importanță 
să menționăm că nu a fost 
ratată nici o săritură, fapt ra
risim la un concurs de la plat
formă, mai ales feminin.

Referitor la întrecerea pro- 
priu-zisă în care protagoniste au 
fost Mariana Marc, Luiza Ni- 
colacscu, Isabela Bercaru și 
reprezentanta R. D. Germane, 
Sylke Beer, după 5 salturi con
ducea Luiza Nicolaescu, dar la 
săriturile a 6-a șl a 7-a (dublu

salt și jumătate înainte cu un 
șurub și triplu salt și jumătate 
înainte în echer) ea a greșit 
de puțin. Poziția fruntașă a 
fost preluată de Sylke Beer, 
dar numai pentru o săritură, 
deoarece Mariana Marc — con
stantă și pînă atunci — a 
executat excelent dublul salt și 
jumătate înainte cu un șurub 
și dublu salt și jumătate îna
poi în echer, obținînd în final 
cel mai bun punctaj și, deci, 
o victorie surprinzătoare, dar 
pe deplin meritată, care con
stituie primul ei succes nota
bil în activitatea de perfor
manță. Mariana Marc provine 
de la C.S.M. Cluj-Napoca (an
trenor Tiberiu Laszlo). Cuvinte 
frumoase și pentru Cristina 
Timar (la dublu salt și ju
mătate înainte în echer a ob
ținut cele mai mari note ale 
concursului — de trei ori nota

Cea mai bună echipă a continentului. Steaua București, la sosi
rea in Gara de Nord. De la stingă la dreapta : Ion Popa, Octavian 
Zidaru, Mihai Popa, antrenorul Constantin Stelian ji Costică 
Bărăgan Foto : Vasile BAGEAC

„Orient Expres" — trenul cu 
care urma să sosească din R. F. 
Germania echipa de spadă 
Steaua, campioana României și 
a Europei — avea o oră întîr- 
ziere. Singurul care se mira era 
Ionuț Popa, puștiul de 2 ani și 
3 luni al lui Ion Popa, acesta 
neînțelegînd de ce nu l-a 
găsit la gară pe tăticu, deși 
mămica i-a spus că-1 așteaptă 
acolo...

în sfîrșit, la megafon este a- 
nunțată sosirea expresului in
ternațional și tot „cortegiul" 
care-i aștepta pe scrimerii lau- 
reați s-a îndreptat, cu flori cu 
tot, spre peronul 8. Și iată-i

A MAIIIAVFI MARC!
lumii, Irina Kalinina (U.R.S.S.)

8 !), precum și pentru micuța 
Ileana Pirjol, care la 12 ani 
manifestă reale aptitudini pen
tru această probă de mare di
ficultate.

Rezultate : 1. Mariana Marc 
(România) 361,10 p ; 2. Silke 
Beer (R. D. Germană) 348,50 
p ; 3. Luiza Nicolaescu (Româ
nia) 344,55 p ; 4. Isabela Ber
caru (România) 341,45 p ; 5. 
Cristina Timar (România) 316,90 
p ; 6. Ileana Pîrjol (România) 
308 p.

Joi, în ziua a doua au Ioc 
săriturile de la trambulină (f) 
și platformă (m), la care iau 
parte sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, U.R.S.S. șl România. 
Printre ei și campioana mon
dială, sovietica Irina Kalinina.

Dumitru STANCULESCU

coborînd din tren. Primii, frații 
Ion și Mihai Popa, apoi antre
norul Constantin Stelian, ur
mat de Octavian Zidaru și Cos
tică Bărăgan. Anton Pongracz 
s-a oprit acasă, la Tg. Mureș, 
pentru o scurtă haltă.

„Ați văzut, ne spune Ion 
Popa, cu o ușoară undă de re
proș, că și noi, spadasinii, pu
tem obține rezultate mari ?“ 
Și zîmbind, el adaugă : „A-
ceastă victorie, de puțini scon
tată, a fost... autocritica noastră 
față de toate reproșurile care 
ne-au fost aduse în acest an. 
Și să știți că nu ne-a fost de
loc ușor".

într-adevăr, să treci succesiv 
de campioanele Ungariei (în 
grupa preliminară), Franței 
(„Masque de fer", Lyon, deți
nătoarea trofeului în 1979, în 
frunte cu Phillipe Riboud, cam
pionul mondial en titre), Sue
diei (condusă de Johan Har- 
menberg, fostul campion mon
dial) și, în finală, de multipla 
campioană a continentului, Tau- 
berbischofsheim (în care evolua 
fostul triplu campion mondial 
Alexander Pusch și Elmar 
Borrmann. actualul lider în 
Cupa Mondială), nu este deloc 
ușor și constituie o mare per
formanță.

Octavian Zidaru, cel care a 
fost singurul spadasin neînvins 
în finală, ne spune : „3 000 de 
spectatori au asistat la această 
finală, incurajîndu-șl, evident,

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pap 2-3)

DOUĂ JOCURI ROMÂNIA -R.P. CHINEZĂ 
LA BASCHET FEMININ

Lotul reprezentativ de bas
chet feminin al țării noastre, 
care se pregătește pentru a 
lua parte la turneul de la Var
na (5—15 mai) pentru califica
rea la Jocurile Olimpice, sus
ține ultimele meciuri de veri
ficare săptămîna viitoare, la 
Brașov, în compania redutabi
lei reprezentative a R. P. Chi

neze, de asemenea candidată 
pentru Jocurile Olimpice (în 
grupa B, alături de echipele 
Bulgariei, Greciei și Olandei), 

întîlnirile amicale România — 
R. P. Chineză se vor desfășura 
în Sala sporturilor din Brașov, 
sîmbătă 26 aprilie (de la ora 
17) și duminică 27 aprilie (de 
la ora 11,30).



După C. E. de tenis de masă Testele popicarilor români pentru apropiatele C. M. arată»

(SUCCESUL FETELOR, REZULTANTA UNEI PREGĂTIRI
BUNE Șl A UNEI MOBILIZĂRI EXEMPLARE

Bilanțul participării noastre 
Ia campionatele europene de 
tenis de masa trebuie privit 
distinct : din punctul de vede
re al lotului feminin și al ce
hii masculin, pentru a putea 
Stabili în ce măsură și-au înde
plinit obiectivele propuse. Fe
tele — unul pretențios, pe care 
l-au și depășit, meritînd felici
tări, băieții — unul minim, 
menținerea în prima grupă 
valorică, care nu poate fi con
siderată o performanță deose
bită.

Secretarul responsabil al 
federației, prof. Gheorghe Ena- 
che, care a condus delegația, a 
apreciat campionatele europe
ne drept o competiție puterni
că, atît la fete, cit și la băieți, 
cu importante schimbări în 
Ierarhiile cunoscute. Bine co
tați pe plan european, de ani 
de zile, sportivii din R. P. Un
gară, de pildă, nu au cîștigat 
nici un titlu. Mulți favoriți au 
fost eliminați, aproape în toa
te probele, de către jucători 
mai slab cotați. Titlul la sim
plu masculin a revenit engle
zului Hilton, celebrul Jonyer a 
pierdut la... modestul italian 
Costantini, Klampar la Dvora- 
cek, Magos la Popova (care a 
și cîștigat titlul), Szabo și Sil- 
hanova la Vrieskoop etc. Și 
asta — în cele mai multe ca
zuri —, nu pentru că au slă
bit favoriții, ci pentru că au 
crescut intr-un ritm neașteptat 
outsider!!.

Cu atît mai valoroase apar 
rezultatele realizate de echipa 
și dublul nostru feminin (me
dalie de bronz și, respectiv, de

argint care — nî se relatează 
—- au dat totul, din răsputeri. 
Antrenorul fetelor, Emil Proko- 
pecz, ne mărturisea la sosire că 
Maria Alexandru a jucat ca a- 
cum zece ani, fapt subliniat cu ui
mire de toți specialiștii pre
zenți, că Eva Ferenczi a evo
luat foarte bine, un calificativ 
asemănător meritînd și Liana 
Urzică. „Eu cred că la campio
natele europene nu mergi să 
înveți, ci să aplici ce știi bine 
— spunea antrenorul fetelor. Și 
cele trei jucătoare ale noastre 
asta au făcut, pe fondul unei 
combativități exemplare. Cu un 
pic de... șansă — să mă cre
deți — puteam veni cu două 
medalii de aur. Și la echipă, 
și la dublu".

Maria Alexandru ne-a vor
bit din toată inima despre co
laborarea perfectă și unitatea 
sufletească dintre jucătoare, ca 
și dintre jucătoare și antrenor, 
despre dorința unanimă de suc
ces care a animat lotul femi
nin. Jocul prestat de Eva 
Ferenczi l-a calificat ca excep
țional, mai ales că Eva a decis 
de trei ori victoria echipei, în 
momente psihologice deosebit 
de grele. „Am jucat ore în șir, 
meci după meci, am avut zile 
în care nu ne-am putut odihni 
mai mult de două ore, fără să 
părăsim sala. La simplu eram 
epuizate, și asta nu pentru că 
nu ne-am fi pregătit bine fi
zic".

Să reținem că printre învin
sele Măriei s-au aflat Lindblad, 
Hellman, Hammersley, Uhli- 
kova și Szabo, iar printre cele 
ale Evei — Lindblad, Hrakova, 
Szabo și Knight. E ceva !...

Așadar, fetele rămîn punctul 
forte al tenisului nostru de 
masă, care are (da, da!) în 
Maria Alexandru o jucătoare 
de bază. Totul depinde de ce
lelalte două jucătoare fruntașe, 
ca și de cele ce bat la poarta 
afirmării.

Din lotul masculin, Șerban 
Doboși și mai tînărul Simion 
Crișan s-au detașat puțin, cu 
posibilitățile respective, după 
cum se vede, încă departe de 
valoarea europeană, deși spe
ranțele — și uneori promisiuni
le — au fost ceva mai mari. 
O notă bună pentru juniorul 
craiovean Eugen Florescu, pen
tru că în dublul cu Crișan a 
ajuns în turul III al probei, 
băieții noștri fiind eliminați de 
iugoslavii Șurbek și Stipancici, 
care aveau să cîștige medalia 
de argint Și, cum am aflat la 
sosire, Florescu a cîștigat „tur
neul de consolare", totul ple- 
dînd nu numai în favoarea 
justeței trimiterii lui la Ber
na, ci și pentru 
mas, prefigurat 
ani.

Oricum, lotul 
buie restructurat 
pregătirile 
toate punctele de vedere, 
mai ales în ce privește educa
ția, capitol profund deficitar.

Să încheiem exprimîndu- 
ne, alături de iubitorii te
nisului de masă, bucuria pen
tru succesul fetelor și, mai ales, 
pentru speranțele crescînde pe 
care ni le dă acest succes în 
perspectiva campionatelor mon
diale din anul viitor.

Mircea COSTEA

un viitor fru- 
la numai 16

masculin 
serios, 

reconsiderate 
punctele

tre- 
iar 
din

■

REZULTATE REMARCABILE, DAR Șl UNELE
PREGĂTIRECARENJE DE

Meciurile-test ale' echipelor 
noastre reprezentative de po
pice, aflate în plină pregătire 
pentru campionatele mondiale, 
au continuat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, la Praga, unde a 
avut loc dubla întîlnire cu se
lecționatele Cehoslovaciei. Po
picarii români au obținut vic
toria pe toată linia, realizînd 
scorul maxim: 4—0 (2 475—2 466 
și 2 553—2 405 la feminin, 5 248 
—5136 și 5 426—5 148 p.d. la 
masculin).

Acomodarea cu cele patru 
piste din plastic ale arenei nu 
a ridicat probleme deosebite, 
ele asemuindu-se — după cum 
ne-au declarat antrenorii prin
cipali Constantin Ncguțoiu și 
Roger Cernat, prezenți la Pra
ga — cu cele ale sălii Voința 
din Capitală, unde se reunesc, 
de regulă, loturile republi
cane. Analizînd 
pe foile de 
evoluția fetelor 
vat, față de 
anterioară, de la 
chipa R. F. Germania, o creș
tere a preciziei în lansarea bi
lei la manșele „izolate" și o e- 
videntă scădere a ratărilor la 
„singuratice". Elisabeta Al
bert și Margareta Cătineanu nu 
au irosit nici o lovitură, iar 
celelalte coechipiere au tras 
fiecare doar cite o bilă în... gol. 
S-a început meciul cu formația 
cea mai bună, cele șase selec- 
ționabile obținînd rezultate 
remarcabile și apropiate, ele 
formînd astfel un sextet omo- 

In meciul revanșă a 
introdusă, în primul 

schimb, Maria-Iosif Nichifor 
care a dat satisfacție doar în

de 
în

cifrele 
arbitraj, 
s-a obser- 
confruntarea 

Brașov, cu e-

parte, rămînînd deficitară la 
manșele „izolate", în cursul că
rora a doborît numai 
popice.

Și comportarea băieților 
prilejuit cîteva constatări 
bucurătoare. Deținătorul 
țiului mondial, brașoveanul Io
sif Tismănar, onorîndu-și car
tea de vizită a furnizat un ade
vărat recital în a doua evolu
ție, cînd a doborît recordul să
lii (933), înscriind pe tabela de 
marcaj 1 004 p.d. Găsind cu u- 
șurință particularitățile pistelor, 
campionul mondial a acționat 
cu precizie de... metronom, 
realizînd 19 „nouare". De ase
menea. Gheorghe Silvestru 
(deși se mai resimte după tra
tamentul la genunchiul 
și Alexandru Câtineanu 
trat după o întrerupere 
tă de o viroză) continuă 
oamenii de bază ai echipei, ob- 
ținînd 907 și 903 p.d., respectiv 
894 și 880 p.d. In schimb, după 
cum au arătat cei doi tehni
cieni, un alt popicar experi
mentat, Ilie Băiaș, a înregistrat 
căderi de la o manșă la alta,

116

ne-a 
îm- 
ti-

drept) 
(rein- 

cauza- 
să fie
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CUPA CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE 

LA TENIS DE MASA
• Intre 18 și 20 aprilie, la Brașov, „Cupa de primăvară"
• La Pitești, campionatul de calificare al echipelor de 
juniori li
Sub egida „Daciadei", în Sala 

sporturilor din Craiova au avut 
loc întrecerile celei de a X-a e- 
dlțil a Cupei cluburilor sportive 
școlare la tenis de masă. Au 
participat 239 de sportivi șl spor
tive din 19 cluburi 
București, Bistrița,

Craiova,
Lugoj, 

Pitești, 
Rm. 

Arad.

școlare din
Buzău, Cons-
Drobeța 
Odorhei, 
Slatina, 
Vîlcea,

La 1

Tr. 
Pe- 
Tg. 

Rm. 
primă

AZI Șl MIINE, JOCURI IN DIVIZIA A LA HOCHEI

tanța, 
Severin, 
troșanl, 
Secuiesc, 
Sărat șl 
participare, Pionierul Craiova și 
reprezentativele din Rm. Sărat și 
Arad. Competiția s-a desfășurat 
pe 14 mese, pe echipe si indivi
dual, sistem eliminatoriu cu tur
nee finale de 8.

REZULTATE : echipe, 10—12 
ani, fete — 1. Km. Vîlcea I, 2. 
Pionierul Craiova I, 3. Rm. Vll
cea n ; băieți : 1. Pionierul Cra
iova I, 2. Odorhei I, 3. Rm. Vîl- 
cea ; 13—14 ani, tete : 1. Bistrița, 
2. C.S.Ș. 1 Buc. A. 3. C.S.Ș. BUC. 
1 B ; băieți : 1. Odorhei I, 2. 
Bistrița, 3. Tg. Secuiesc ; 15—18
ani, fete ; 1. Slatina, 2 C.S.Ș. 2 
Buc., 3. Petroșani ; băieți : 1. O- 
dorhei I, 2. Bistrița I, 3. Rovine 
Cratova ; individual, 10—12 ani, 
fete; 1. Anda Gîrbina — Rm. 
Vîlcea, 2. Elena Anescu — Rm. 
Vîlcea, 3. Florina Popescu — Rm. 
Vllcea ; băieți : 1. Viorel Bădes- 
cu — Pionierul Craiova, 2. Be- 
none Dumitrescu — Pionierul 
Craiova, 3. Arnold Smldt — O- 
dorhei ; 13—14 ani, fete : 1. Agaes 
Koncz — Bistrița, 2. Marinela 
Panțuru — C.S.Ș. 2. Buc., 3. Ma
riana Burghelea — C.S.Ș. 1 Buc.; 
băieți : 1. Zoltan Kis — Odorhei, 
2. Andras Fiilop — Odorhei, 3. 
Cristi Tugan — Slatina ; 15—18

ani, fete : 1. Maria Alboiu — 
Slatina, 2. Neta Stotoea — Sla
tina, 3. Carmen Manole — Vîlcea; 
băieți : 1. Andras Feher — Odor
hei, 2. Tratan Cioclu — Bistrița, 
3. Doru Bora — Rovine Craiova.

Clasamentul general : 1. Odor
hei (antrenori L. Nagy și I. Pali), 
2. Bistrița (Gh. Bozga și C. Sus- 
ter), 3. Rm. Vllcea (Tr. Ancuța 
și E. Popescu).

prof. Marius LĂZĂRESCU
★

De vineri plita duminică, în 
Sala sporturilor din Brașov se 
var desfășura întrecerile con
cursului „Cupa de primăvară", 
la care participă jucătoarele șl 
jucătorii din campionatul Divi
ziei A. Se va juca individual, 
sistem eliminatoriu cu recalifi
cări, rezultatele contînd pentru 
obținerea categoriei I de clasifi
care sportivă și în clasamentul 
anual al cluburilor.

La Pitești, în Sala sporturilor, 
în aceeași perioadă va avea toc 
campionatul de calificare pentru 
echipele de juniori II.

Campionatul Diviziei A ta ho
chei, prima serie valorică, se a- 
propie de sfirșit. Astăzi și mîine 
au loc ta Galați, Suceava și Mier
curea Ciuc trei duble confruntări 
care se constituie in etapele a 
32-a și a 33-a, competiția urmînd 
să se termine săptămîna viitoare 
în zilele de 22 și 23 cînd ta Ga
lați va avea loc un dublu și a- 
tractiv cuplaj (Dinamo — Steaua 
și Dunărea — S.C. Miercurea Ciuc), 
iar ta Suceava întîlnirea Metalul 
Rădăuți — Metalul St. Gheorghe.

Pînă atunci tată jocurile de 
azi și de mîine : Metalul Rădăuți 
— Steaua ; Dunărea Galați — Di
namo București și S.C. Miercurea 
Ciuc — Metalul Sf. Gheorghe.

In clasament situația se pre

2.
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_____ București

3. S. C. Miercurea 
4. Metalul 

5.

zintă astfel : 1. STEAUA 55 
(288/70) ; 2. Dinamo
51 p (268/87) ț 3. S. 
Ciuc 41 p (253/100) ;
Sf. Gheorghe 22 p (135/225) . 
Di. tarea Galați 15 p (127/194) ; 6. 
Metalul Rădăuți 2 p

Aflăm cu regret că a încetat 
din viață, după o scurtă dar 
grea suferință, cunoscutul antre
nor Gabriel Cosman, fost condu
cător tehnic al echipei Dinamo 
București. Ani și ani la rind, Ga
briel Cosman, fost Jucător frun
taș, membru al echipei națiotale, 
a servit cu devotament și credin
ță mișcarea sportivă, hocheiul in 
special.

2.

(74/475).

IOSIF TISMANAR

A ÎNCEPUT „CUPA T.C.B." LA TENIS
Citeva zile de autentică primă

vară au prilejuit un frumos de
but tradiționalei competiții de 
tenis rezervată juniorilor și copii
lor, „Cupa Tenis Club București". 
S-a stabilit cu acest prilej și un 
adevărat record de participare, 
ta start fiind prezenți peste 350 
de băieți șl fete din toate cen
trele cunoscute, precum și din 
centre noi, ca Rm. Vîlcea, Reșița, 
Tulcea, Slobozia, Piatra " *

ȘTIRI DIN VOLEI
volei s-a
19 și 23

Neafriț,

„CUPA ROMÂNIEI" la 
încheiat duminică. Intre _ _
aprilie vor avea loc turneele fi
nale, după cum urmează ; primele 
șase echipe din clasamentul ge
neral la fete vor juca la Galați, 
tar cele de băieți — ta Timișoara. 
Pentru locurile 7—12, echipele de 
fete vor juca ta Iași, tar cele de 
băieți — ta Tulcea, turneul aces
tora tocepînd cu o zi mai tîrziu, 
— SO aprilie — și ținînd plnă la

Iată clasamentele :
FEMININ

24.

I.T.B. CONDUCE IN CAMPIONATUL NATIONAL 
------------ PE ECHIPE MASCULIN

1. C.S.U. Galați 22 18 4 56 22 40
2. Chimpex C-ța 22 16 6 50 31 38
3. „U“ Craiova 22 15 7 49 30 37
4. Farul C-ța 22 13 9 50 32 35
5. Dinamo Buc. 22 13 9 46 34 35
6. Rapid Buc. 22 12 10 43 42 34
7. Știința Bacău 22 11 11 40 39 33
8. Olimpia Oradea 22 10 12 39 44 32
9. Penicilina Iași 22 9 13 37 46 31

10. Univ. Buc. 22 8 14 35 49 30
11. Maratcx B. M. 22 7 15 35 51 29
12. U. Timișoara 22 0 22 6 66 22

Mediaș etc. Pe 17 terenuri, com
petiția a început cu întrecerile 
pe echipe, pe tablou fiind înscrise 
30 de formații de băieți și 29 de 
fete. Rezultate. BĂIEȚI. Sferturi: 
T.C.B. I — C.S.Ș. Steaua 4—1; T.C.B. 
II — Progresul 4—0 ; Dunărea — 
Politehnica Cj.-N. 5—1 ; Dinamo 
București — Steaua 4—2 ; semifi
nale ; T.C.B. I — T.C.B. II 4—1 ; 
Dunărea — Dinamo 3—3 ( !).
FETE. Slerturl : Dinamo — Bra- 
șovta 2—1 ; C.S.Ș. Steaua — T.C.B. 
I 2—1 ; Steaua — Progresul 2—1 ; 
Politehnica Cj.-N. — Dunărea 
2—1 ; semifinale : Dinamo — 
C.S.Ș. Steaua 2—1 ; Politehnica 
Cj.-N. — Steaua 2—0. De ieri au 
început și întrecerile individuale. 
(S. IONES CU — coresp.)

ROMÂNIA - U.R.S.S
9—7 LA POLO

rezolvînd cu mare greutate 
figurile rămase la „izolate", iar 
Alexandru Tudor — căruia i 
s-a corectat stilul de aruncare, 
orientat acum spre axul plan
șei de lansare — face eforturi 
vizibile pentru a se ridica la 
nivelul colegilor 
încă în tehnica 
„ulița" stingă a 
celor, Ilie Hosu 
a mai acționat 
care l-a impus în fața antreno
rilor, nevoiți să-1 înlocu
iască în partida secundă, cu un 
alt tinăr. Gh. Scholtez care 
s-a evidențiat la „izolate” cu 
322 p. d.

în general, se poate afirma 
că atît jucătoarele, cit și jucă
torii vizați a reprezenta țara 
la apropiatele C.M. își îmbună
tățesc jocul de la un meci la 
altul. Reprezentativele de popice 
mai au de susținut încă două 
jocuri-test concludente, sîm- 
bătă și duminică, la Magde
burg, cu puternicele echipe ale 
R. D. Germane, iar la 3—4 mai 
cu selecționatele similare ale 
Ungariei, la Budapesta, după 
care vor intra în linia dreaptă 
a pregătirilor pentru campio
natele mondiale, programate în
tre 24 și 30 mai la Mangalia- 
Nord.

săi. Deficitar 
loviturilor la 
lăcașului popi-

(843 p.d.), nu 
cu siguranța

Traian IOANITESCU

comp alt 
și pe n 
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sînț con 
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1977, ci 
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dată, in 
buni".

Antrc 
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DE ȘAH
NEPTUN, 16 (prin telefon). Fi

nala campionatului național de 
șah pe echipe a continuat cu în- 
tîlnirile rundei a IH-a. In disputa 
centrală s-au intîlnit Politehnica 
București si Medicina Timișoara, 
studenții din Capitală obținînd 
victoria la limită, cu 5'/»—4'h 
(4—2 la masculin, */j—l1/: la fe
minin șl 1—1, ta juniori — juni
oare). Este a treia înfrîngere 
consecutivă a formației timișo
rene. Dintre rezultatele indivi
duale se desprind victoria iul 
Ștefanov ta Ungureanu, a lui 
Ciolac la BIriescu, a Iui Giuru- 
mia la Zarcula șl a lui Ilijin la 
Armaș.

I.T.B. (care a cîștigat cu 5*/2 la 
4*/a Intîlnirea din runda a II-a 
cu Politehnica București) si-a 
consolidat poziția fruntașă între- 
cînd Locomotiva București cu 
7-3 (i'/r-l'h, 1—1, l’/z-’/î). Sco
rul zilei l-a realizat Petrolul, în
vingătoare cu 8—2 în fata Faru
lui Constanța (<%—P/j, 2—0, 
l’/:~’/:). Intr-o întîlnire importan
tă pentru configurația clasamen
tului, Universitatea Iași a învins 
cu 6—4 pe Calculatorul Bucu
rești (3’/a—2Vi, 2—0. %—1V2). Inte
resant de remarcat că, la prima

masă, Foișor a cîștigat în fata 
fostului său antrenor, maestrul 
International Vaisman. Kertesz 
l-a învins pe Marcovici, Nicolai- 
de pe Szmetari, Negureanu a 
pierdut ta Isachevici, Gabriela 
Olteanu ta Margareta Perevoznic, 
tar Magdalena Kiss la Gabriela 
Olărașu. Universitatea București 
a repurtat o victorie ușoară In 
fața lui C.S.M. Cluj-Napoca; 
Vlt-2'h (5-1, 2-0, «Ă-l*/,).

In CLASAMENTUL ABSOLUT 
conduce LTJB. eu 9 puncte de 
meci (18 puncte de partidă), ur
mată de Petrolul 7 (18’/2), Uni
versitatea București 6 (19), Uni
versitatea Iași 6 (18), Politehnica 
București 6 '
LIN, lideră 
București cu 
dă, urmată 
Universitatea 
1a FEMININ 
tea Iași ____ „ ________
Medicina Timișoara cu 4 p,

(16 7:). La MASCU- 
este Universitatea 

12 puncte de parti
de I.T.B. cu U’/î, 

Iași șl Petrolul 11 ; 
conduce Universlta- 

cu 5 p, secondată de 
________  _______ ___ 1 ,, iar 
la JUNIORI — JUNIOARE, Poli
tehnica București cu i'/i. Petrolul 
și C.S.M. Cluj-Napoca cu 4 p.

Th. NICOARĂ
arbitru internațional

In bazinul acoperit din Cluj- 
Napoca s-a desfășurat aseară în- 
tîlnirea internațională amicală de 
polo pe apă dintre selecționatele 
României și U.R.S.S. Partida, viu 
disputată și de un bun nivel teh
nic, s-a încheiat cu scorul de 9—7 
(2—3, 3—1, 2—2, 2—1) în favoa
rea sportivilor români. Astăzi, tot 
la Cluj-Napoca, are loc meciul 
revanșă.

I. D. M. S. ANI
ÎN ATENȚIA CUMPĂRĂTORILOR 

DACIA 1300
Magazinele Auto I.D.M.S. livrează 

1300 celor înscriși în registrele de pro 
astfel :
București — 
Pitești 
Bacău
Baia Mare
Cluj-Napoca
Iași
Reșița
Timișoara
Brașov

Vînzările zilnice se vor efectua în 
autoturisme existent la magazin în 
pacitatea de vinzare a fiecărui maga

40
37
37
36
36
35
34
32
30
29
27
23

Explorări B. M. 
„U" Craiova 
Poli. Tim.
Steaua
r' . Sv. 

...io Bac.
Silvanta S. Silv. 
Delta Tulcea 
Calculatorul 
Tractorul Bv. 
Viitorul Bacău 
Petrolul PI.

• Turneul final . _ ______
II va avea loc între 23 șl 27 apri
lie, astfel : echipele de băieți ta 
Craiova, tar cele de fete — la 
Suceava. La Craiova vor participa 
C.S.S. Steaua Buc., „Tînărul Pe
trolist" (Tîrgoviște), Liceul N. Ti
tulescu (Craiova), Liceul " ’ 
teazul (Ploiești), C.S.Ș. 
Cluj-Napoca și C.S.Ș. 
Petru Groza. Echipele 
Viitorul București, 
București, Liceul N.
C.S.S. Constanța, C.S.Ș._
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
juca ta Suceava.

• Lotul feminin de volei, care 
se pregătește pentru J.O.. va 
pleca vineri 18 aprilie In Olanda, 
unde va susține meciuri cu echi
pa reprezentativă a țării gazdă.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12.

22 18
22 15
22 15
22
22
Z2
22
22
22
22
22
22 

pentru

14
14
13
12
10

4 58:21
7 51:33
7 51:34
8 50:36
8 47;39
9 50:37

10 48:36
12 41:43

8 14 
7 15 
5 17 
1 21

34;5O
33:52 
26:55
12:65 
juniori

Mihai Vi- 
Viltorul* 

Oraș Dr 
de fetr 

Confecția 
Ti tul eseu, 

Sibiu și 
vor

HANDBAL, DIVIZIA B

MASCULIN. Seria I S C.S.M. 
Suceava — Nitramonia Făgăraș 
14—13 (9—7), Tractorul Brașov — 
Universitatea lași 23—16 (12—7),
Comerțul Constanța — C.S.U. Ga
lați 19—13 (9—7), Petrolul Telea- 
jen — Celuloza Brăila 18—15 
(8—5) ; seria a II-a : Constructo
rul C.S.U. Oradea — Timișul Lu
goj 24—14 (12—«), Sideful Jimbo- 
lia — C.S.M. Reșița 10—H2 (4—8). 
A.S.A. Tg. Mureș* — Universita
tea Craiova 24—21 (14—11).

FEMININ. Seria I ; Voința Ga
lați — Oltul Sf. Gheorghe 19—8 
(12—5) ; seria a n-a : C.F.R.
Cratova — C.S.M. Sibiu 14—12 
(7—5), Nltramointa Făgăraș — 
Constructorul Timișoara 11—11 
(4—6). (Corespondenți : Șt. Mar
ton, V. Popovicl, I. Păus. I- Mîn- 
drescu, P. Enache, T. Sirlopol, 
Al. Jilău, B. Stoiciu, I. Stanca, 
A. Cristea).

DRUMEȚII MO]
Pentru începutul lunii mai — pe care sp 

de călduros — cîteva sugestii pentiru'-^nfc 
Intre 30 aprilie și 4 mai a.c. Își oferă ospita

• cabana Cheile Bieazulul (altitudine 800 1
• cabanele Cheile Zănotagei (1400 m) ; I 

(1600 m) ; Susai (1350 m). Cost = 438 lei.
• cabana Gîrbova (<1450 m). Cost = 488 k
S cabana Izvorul Muntelui (797 m). Cosi 

cabana Piatra Mare (1630 m). Cost = 42j
Avînd în vedere numărul limitat de kxl 

scrierile se £ac numai la filiala I.T.H.R. dir
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CUPEI ROMÂNIEI

UNIVERSITATEA CRAIOVA-SPORTUL STUDENJESC 1.0(0.0)
roza de fac- 
(dy.pă debutul 
eatrul

1964), 
Noran
ani — fără a 

■mele favorite 
en publicistic, 
n, în care ta- 
porter sportiv 
maniera de a 

i de „transmi- 
re captează a- 
ului, ținînd-o 
a ultima pa- 
todată, și pen- 
■enunțat întru 
preferată, lec- 
u-1 deseori în 
tor „jurnale" 
nanelor de a- 
imul viraj", 
seanță", „Co- 
iunți" sau al 
troian", ca să 
mai pe cele 
>ă „Călător în 
> și „Țara le- 
iinos" (1976), 
își face din 
in librării, de 
cu însemnări 

itaife pe „dru- 
endă" ale Si- 

prin aceas- 
’endară a lu
am i se mal’, 
devine capii-' 
dai prin fap- 
rurnă pașii — 
emenea situa- 
evine, alături 
neobosit dru- 
c lume ce ne 
basmele din 
capabilă sin- 

ască imagina- 
îndim doar la 
iyra, la Mar- 
c, la Hama și 
locuri de le

nd comori de 
îție străveche 
ă modului di- 
;, în care Se- 
e să descrie 
re le-a văzut, 
lecată destin
ului", „Arhiva 
c“, „Telefonul 
cetăților cru- 
irful muntelui 
scafandri" — 

a din multele 
incită și sub 

le o bogăție 
igende despre 
liceiuri, totul 

o lume pli-

nă de un trecut glorios, care 
continuă O viață plină de 
nobile aspirații. Și dacă e- 
numerarea de locuri, de 
nume, de fapte, ar putea 
părea, la un moment dat, 
un obstacol în calea citito
rului, acesta este ușor înlă
turat printr-o frază curgă
toare, cu inflexiuni de poe
zie, încărcată de o anume 
nostalgie a călătorului care 
lasă în urmă o parte din 
inima sa. Mergînd pe „dru
murile de legendă" ale Si
riei, cititorul va găsi adînc 
întipărite și urme ale pre
zenței românești, pentru că 
aici au lucrat și lucrează 
harnici muncitori români, 
care-și aduc un substanțial 
aport la construirea unor 
obiective economice și care 
au devenit soli ai unui po
por ce iubește pacea și prie
tenia. „Sam — Romania, 
Sawa !“ adică „Siria — 
România, prieteni !“ este o 
„cheie fermecată" care des
chide porțile înțelegerii și 
colaborării.

Dacă ar fi să facem 
comparație între primele 
două „note de drum" și a- 
ceasta din urmă, cu sigu
ranță că balanța Înclină 
spre ultima. Poate și pen
tru că Sever Noran și-a mai 
făcut mina, dar, mai ales, 
credem pentru că a simți
t-o mai mult, a trăit-o mai 
intens...

Emanuel FANTANEANU

RM. VlLCEA, 16 (prin tele
fon). 20 000 de spectatori (bună 
parte dintre ei veniți din Cra
iova) au aplaudat un nou suc
ces al Universității Craiova ca
re, acum, în „Cupă", pe teren 
neutru, avea cel puțin trei 
obligații : să confirme poziția 
de lider, să susțină cu argu
mente frumoasa victorie, din 
etapa trecută, în fața lui F.C. 
Baia Mare și să hotărască da
că este sau nu superioară Spor
tului studențesc cu care a ter
minat nedecis, acasă, în cam
pionat.

Universitatea a jucat modest 
în prima repriză. Ea n-a putut 
rupe, nici o clipă, jocul înche
gat, de pase repetate și pre
cise, al Sportului studențesc, a

I
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părut dezorientată la mijlocul 
terenului, nu și-a creat nici o 
ocazie de gol, Crișan și Cămă- 

Ițaru, marile speranțe ofensive, 
fiind strașnic marcați de par
tenerii lor (Munteanu II și Gri-

I
I

gore). Deși a stăpînit jocul, 
nici Sportul studențesc, la rîn- 
dul ei. nu s-a apropiat pericu
los de poarta lui Boldici, Ște- 
fănescu și Tilihoi efectuînd un 
strict marcaj lui Mircea Sandu, 
care a pivotat permanent în 
așteptarea unei mingi ideale.

După pauză insă, fața jocului 
se schimbă radical. Inițiativa 
trece brusc de partea craiove- 
nilor, care găsesc în Beldeanu 
— înlocuitorul lui Bălăci — co
echipierul lucid și laborios, ca
pabil să stimuleze și să va
lorifice posibilitățile celorlalți. 
Lui Beldeanu îi va reuși totul: 
driblinguri, devieri, pase scur
te, pase lungi. Nici la finali
zare mijlocașul craiovean nu se 
dovedește mai prejos, loviturile 
sale libere și voleurile din ca
reu (foarte puternice), greșind 
de puțin ținta. Una din acțiu
nile inițiate dc el avea să se 
transforme, dealtfel, în golul 
victoriei, cînd (min. 64), pășind

in adincime lui Crișan, acesta 
a trimis lui CAMATARU, aflat 
in careu, care a fructificat. A 
fost o fază de mare rapiditate 

cu devieri ca la 
tot flan- 

bucurește-

și precizie, __ __
hochei, dezorientînd 
cui sting al apărării 
nilor.

O. Anderco (Satu 
condus excelent

UNIVERSITATEA : Boldici — 
Purima. TILIHOI, ȘTEFĂNES- 
CU, Ungureanu — ȚICLEANU, 
Donose, Bălăci (min. 46 BEL
DEANU) — Crișan (min. 77 
Geolgău), CAMATARU. Cîrțu.

SPORTUL STUDENȚESC: 
MORARU — Tănăsescu, Cazan, 
Grigore, MUNTEANU II — lor- 
gulescu (min. 80 Georgescu), 
Cățoi, ȘERBĂNICA — Stroe 
(min. 67 Munteanu I), M. San
du, Chihaia.

i Marc) a 
formațiile :

Ion CUPEN

„NESFÎRȘITELE CHEMĂRI"
Vom consacra spațiul de as

tăzi al rubricii unor cărți de 
turism, unor cărți care sînt 
un răspuns „la nesfîrșitele 
chemări ale munților Țării 
mele..., Ia nesfîrșitele chemări 
ale Cimpiei, ale Cîmpiei Ro
mâne, ale imensului Bărăgan, 
ale acestor pămînturi ale fă
găduinței..., Ia nesfîrșitele 
chemări ale Mării «cea 
Mare», ale Mării dc-acasă...“ 
cum plastic se exprimă Fâ- 
nică N. Gheorghe în prefața 
la volumul Bău de peregri
nări pe drumurile țării, su
gestiv intitulat „Nesfîrșitele 
chemări". Sub această gene
roasă idee, menționăm în se
ria „Județele patriei" apariția 
într-o elegantă prezentare. a 
județelor Arad, Bihor, Bistri- 
fa-Năsăud și Harghita, mono
grafii la realizarea cărora 
șl-au adus contribuția cerce
tători cu o solidă reputație 
profesională. Aceste lucrări — 
însoțite de hărți și fotografii 
alb-negru și cotor — prezintă 
dezvoltarea Continuă a fiecă
rei zone, abordând o 
xitate de aspecte, de 
geografice si istorice, 
social-economice. In 
cadru se înscriu si 
îndreptare turistice" :

comple
ta cele 
la cele 
același 
„micile 

_____..___  _______  . Curtea 
de Argeș, realizat de N. Mol- 
sescu șl Elena Tcodorescu, și

Kovăsna (în limba maghiară) 
alcătuit de N. Rosner sl B. 
Găza, care, într-o formă sin
tetică, atrăgătoare, oferă o 
serie de Informații de largă 
utilitate Celor care poposesc 
prin aceste locuri.

Consecvent vechil pasiuni de 
neobosit povestitor. Al. Mitru 
oferă de această dată „Iașii 
în legende și povestiri", o 
carte despre oameni și tntim- 
plări din „Florența României", 
cum este denumit lașul dato
rită vocației sale culturale.

In Btîrșit, pentru că încep 
frumoasele zile ale concedii
lor, o invitație la drumeție, 
„Prin constelații dobrogene", 
făcută de Hortensia Teodo
rescu șl I. Faiter, o posibilă 
redescoperire a încântătoarelor 
meleaguri ale Pontului Euxin 
șt ale Deltei, aie unei zone 
de un farmec aparte.

Iată, așadar, că cei care Iu
besc turismul, drumeția, cel 
care în drumurile lor vor să 
fie cit mai documentați au la 
dispoziție noi surse de infor
mare și... inspirație. '

F. EMANUEL

ALTE APARIȚII
• Gh. Dumitrescu — Inter- 

psihotogle în activitatea spor
tivă.

ASINII CLUBULUI STEAUA
pag. I)

plaudindu-nc 
sportiv, E- 
>dus o mare 
Itimului act 
e deschis că 
esta va avea 
ea cel din 
; învinși de 
De această 

i fost mai
ici Steaua, 

a realizat 
i performan- 
și, este, fi- 
și bucuros, 
le echilibrat, 
iuri Ia limi- 
emontînd de 
buna inspi- 
general de 

•, pe Pon-

gracz cu Mihai Popa, acesta in- 
vingindu-I pe E. Borrmann și 
lansind, astfel, psihologic echi
pa spre victoria finală. Buna 
evoluție a scrimcrilor români a 
fost subliniată și prin clasa
mentul concurenților publicat 
de ziarul „Heidenheim Zei- 
tung" pe baza victoriilor din 
competiție, in urma suedezului 
Harmenberg, cîștigătorul 
bei individuale (19 v), 
du-se O. Zidaru (18 v) 
Popa (17 v)“.

Le dorim din toată

spadasinilor care s-au impus a- 
cum drept cei mai buni 
Europa să-și dovedească 
Ioarea reală și la Jocurile 
llmpice, pentru a aduce 
medalii scrimei românești.

din 
va-
O-
noi

TURISME
ele Dacia 
unităților,
28.200/1980 
10.000/1980 
2.150/1980 
3.700/1980 
4.180/1980 
1.560/1980 
1.330/1980 
2.350/1980 
1.950/1980 

stocul de 
vă și ca-

E
lunță deosebit 
la „înălțime".

10 lei («12 lei)
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:li nr. 63.
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aflin- 
și I.

inima

• Prin hotărîrea Biroului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. din 15 aprilie 
1980, pentru grave abateri de la 
conduita morală, au fost excluși 
din viața sportivă boxerii : Gh. 
Negoiță (Box Club Brăila), L. 
Sandu (Petrolul Ploiești) și Gh. 
Simion (Dinamo București).

ANUNȚ
In perioada 25 aprilie — 

9 mai a.c. va avea Ioc Ia 
Sinaia — Cota 2 000 exa
menul practic de reatesta- 
re a vechilor ghizi-moni- 
tori de schi, precum și de 
selecție a celor ce vor să 
colaboreze in această ca
litate începind cu sezonul 
de iarnă 1980/81.

Informații 
la telefon 
921/13174.

suplimcntarc
921/44928 Și

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „PRONOEXPRES" 

DIN 16 APRILIE 1980
EXTRAGEREA 

38 42 37 ;
EXTRAGEREA 

43 14 19 9 7.
FOND TOTAL

GURI : 969.464 lei, din care, 
15.744 lei report Ia categoria i.
CtȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE „PRONOEX
PRES" DIN 6 APRILIE 1980

FAZA I : Categoria 2 : 1 va
riantă 100% a 15.000 lei sau la 
alegere 1 excursie de 2 locuri 
în U.R.S.S. sau R. D. Germană 
și diferența în numerar și 4 va
riante 25% a 3.750 lei ; cat. 3 : 
22,75 variante a 4.246 lei ; 
4 : 85,50 a 1.130 lei ; cat. 5 : 
a 422 lei ; cat. 6 : 7.164 a 40

FAZA A Il-a : Categoria 
25,25 variante a 4.031 lei; 
C : ‘

I: 45 39
A H-a:

11
34

DE CÎȘTI- 
din

plimentară de inspirație — pro
nosticurile antrenorului Adalbert 
Kassai, care se ocupă de pregă
tirea echipei Minerul Deva 
Divizia C :

1. Steaua — F.C. Argeș 
„Poli- Tim. — S.C. Bacău 
Chimia Rm. V. — Sportul 
X, 2 ; 4. F. C. Baia Mare — A.S.A. 
Tg. M. 1; 5. Dinamo — C.S. Tîr- 
goviște 1 ; 6. Univ. Craiova — 
Olimpia S.M. 1 ; 7. Gloria Buzău 
— „U“ duj-Napoea X, î ; 8. F.C. 
Olt — Jiul Petroșani 1:9. Polit. 
Iași — F.C.M. Galați 1 ; 10. Vii
torul Vs. — C.S.M. Suceava 1, X;
11. Metalul Buc. — Progresul 
Vulcan X, 2 ; 12. Dacia Orăștie — 
F.C. Bihor 1, X, 2 ; 13. U.M. Ti
mișoara — U.T. Arad X.

din

i; ». 
1; s. 
stud.

I
I
I
I
I

cat.
229 
lei.
B :

87,25 a 1.166 lei ; cat. D. 
3.952,50 a 60 lei.

PRONOSTICURI...
Pentru participanții la concursul

Pronosport de duminică 20 apri
lie 1939, redăm — ca sursă su

STEAUA —
MEDGIDIA, 16 (prin tele

fon), Victorie la limită, dar 
fără prea multe dificultăți a 
bucureștenilor, în această par
tidă cu F.C.M. Galați, care se 
anunța mult prea aprigă. Me
ciul a avut o desfășurare cal
mă — pe alocuri în tempo de 
vals — mai ales cînd Dumi
tru și M. Rădueanu au încer
cat (și uneori au reușit) să de
regleze marcajul sever al gă- 
lățenilor. Steaua a jucat doar 
scurte serii, cochetînd poate 
prea mult cu avantajul de un 
gol. Victoria a fost realizată 
în min. 25. După un raid pre
lungit al lui Stoica (cel mai 
activ jucător bucureștean as
tăzi), a urmat o pasă la Ad. 
Ionescu, care l-a „găsit" pe 
M. RĂDUCANU. apărarea gă- 
lățeană a ezitat iarăși și inter- —it—«... marcat

care 
poar- 

cu trei 
va avea 
min. 37, 
va juca

naționalul 
exact din 
Moiceanu 
ta Iui Oană _____
zile în urmă. Steaua 
o altă mare ocazie în 
c®nd
prea

stelist a 
unghiul în 

perforase 
numai

M. Rădueanu se 
mult cu Oană în careu.

RAPID

F. C. M. GALAȚI 1-0 (1-0)
in stilul său personal. După 
această ocazie, jocul scade. în
cercările de contraatac gălă- 
țene nu reușesc să „spargă", 
micuțul Cramer fiind o pradă 
ușoară ----*— ™ »»--»-
Majaru 
ou care

După . _ .... ____ ______
să se păstreze în limitele unui 
joc amical, deși frumosul sta
dion din Medgidia, în tribu
nele căruia au luat loc 30 000 
de spectatori, așteptau un 
spectacol pe măsură. După o 
bună ocazie ratată de Majaru 
(min. 69), care trage în bra
țele lui Iordache, Steaua se 
decide să ofere cîteva minute 
bune publicului, realizează cî
teva combinații frumoase, ba
zate pe sprinturile Iui Stoica, 
devierile lui Dumitru și „în
șurubările" lui M. Rădueanu. 
Steliștii ratează patru ocazii 
frumoase (min. 71 — Dumitru 
singur, min. 73 — Ad. Ionescu, 
de la cîțiva metri, min. 74 — 
M. Rădueanu și min. 75 din 
nou Ad. Ionescu). în replică, 
gălățenii încearcă insistent e-

pentru FI. Marin, iar 
nereușind sprinturile 

ne obișnuise.
pauză, jocul continuă

ga ia rea, obțin un corner (min. 
80), dar Olteanu reia peste 
poartă. într-o situație extrem 
de favorabilă. Ei insistă pînă 
în ultimele minute și Cramer 
reia frumos cu capul (min. 83), 
Iordache e mascat, dar Stoica 
e mereu la post.

O victorie meritată, realizată 
de o echipă mai matură, mai 
dezinvoltă, și care s-a 
descurcat mai bine pe un te
ren denivelat, care a dejucat 
deseori intențiile... tehnice ale 
tuturor jucătorilor.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Tîr- 
goviște) a condus bine forma
țiile :

STEAUA: Iordache — An- 
dreicuț, FL. MARIN, Agiu, Nițu 
— DUMITRU STOICA, Vigu — 
Zahiu, AD. IONESCU, M. Rădu- 
canu.

F.C.M. GALAȚI: Oană — 
Vlad, CONSTANTINESCU, OL
TEANU, Țolea — Bejenaru, 
Popescu, MOȚOC — Majaru 
(min 75 Hanu), Cramcr (min. 
85 Florea I), Orac.

loan CHIRILA

JIUL 7-6 (0-0,
CRAIOVA, 16 (prin telefon). 

Giuleștiul și-a trimis soli în 
Bănie, cei o mie de suporteri, 
toți convinși că Rapid nu se 
va opri în „halta sferturilor", 
în amintirea ultimei Cupe cu
cerite în 1975, tot în postura 
de lider al diviziei secunde. 
Jiul însă își dorea în primul 
rînd o revanșă pentru finala 
pierdută în 1972 și, din aceste 
premise, cei aproximativ 5 000 
de spectatori, scăldați de un 
soare estival, sperau să rezulte 
un spectacol, mai ales că ga
zonul „Centralului" craiovean 
purta încă respirația derbyului 
de excepție de duminică, tele
vizat și el. Dar nu în orice zi 
e derby ! Pentru că Jiul, con
știentă de plusul său de forță 
și maturitate, a crezut că vic
toria vine de la sine, iar Ra
pid prea prudentă la start, și-a 
etalat sporadic tehnica supe
rioară, a „desenatorilor" săi din 
atac, 
priză 
prin

Așa îneît o primă re- 
modestă, reținută doar 

faza din min. 20 cînd

Bucurescu a șutat puternic, 
Mânu a scăpat balonul pe li
nia porții, bîlbîindu-1, iar arbi
trul, aproape de fază, a con
siderat că mingea nu a de
pășit cu întreaga sa circumfe
rință spațiul de joc și nu a 
acordat gol.

După pauză. Rapid este a- 
ceea care „aprinde" jocul, evo- 
luînd dezinvolt, superior pri
mei reprize. Meciul are mai 
mult nerv și mai multe faze, 
giuleștenii domină și ratează 
prin Cojocaru, Mateescu și 
Manea, dar au și mari emoții 
la cursa lui Mușat din min. 77, 
la care Sălăjan ajuns pe cu
loarul de gol a ezitat și Mâ
nu s-a opus miraculos. Giuleș
tenii domină și prelungirile, ei 
părînd echipa de „A“, dar ra
tează, Ad. Dumitru trimițînd în 
bară în min. 101 (de necrezut, 
dar acesta a fost primul șut 
rapidist pe spațiul porții !). Și 
vin penaltyurile. Ordinea a 
fost : transformă Mușat, ratează 
Mateescu, ratează Varga, trans-

0-0,
formă Bartales, Bucurescu, Șu- 
mulanschi, P. Grigore, Puriț, 
Moise, Grosu, Sălăjan și Pîrvu. 
Este 5—5. Ratează apoi, în se
rie, Bedo, M. Stelian, care tri
mite în bară, Miculescu și Co
jocaru. Apoi transformă Vînă- 
toru și Ion Ion, Rusu trimite 
pe lingă poartă și Ad. Dumi
tru înscrie, 
o meritată 
7—6 (0—0 ;

aducînd echipei sale 
victorie. Scor final: 
0—0 ; 0—0).
craiovean V. Ciocîl-Arbitrul

teu a condus în general bine 
următoarele formații :

RAPID : Mânu — MA
TEESCU, PÎRVU, Puriț, AD. 
DUMITRU — GROSU, Ion Ion, 
Paraschiv (min. 81 M. Stelian)
— Cojocaru, Șumulanschi, MA
NEA (min. Ill Bartales).

JIUL : MOISE — Bcdo, Bă- 
din, RUSU, Miculescu — Varga, 
Stoichiță (min. 65 VÎNĂTORU), 
STOICA (min. 76 P. Grigore)
— Bucurescu, Sălăjan, MUȘAT.

Mircea M. IONESCU |

1 POLITEHNICA TIMISOARA-GLORIA BISTRIȚA 2-1 [1-1]
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SIB1U, 16 (prin telefon). Cei 
peste 12 000 de spectatori au ur
mărit un joc care nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic șl spectacular 
deosebit, fiind mai mult o Încleș
tare din partea ambelor comba
tante, fiecare dintre ele dominate 
mai mult de glodul obținerii ca
lificării in semifinale. Pînă la 
urmă cîștig de cauză a avut for
mația studenților timișoreni, care 
a învins la limită un adversar 
deosebit de tenace, cu nimic mal 
prejos. Dar iată principalele mo
mente din filmul jocului.' După 
cîteva minute de tatonare, Dem- 
brovschi expediază primul șut la 
poartă, însă Gavrilaș se află la 
post (mir>. 5). Cîteva secunde mai 
tirziu scorul va fi deschis : Ne- 
delcu execută o aruncare de la 
margine, mingea ajunge pe par
tea opusă la ANGHEL, fundașii 
Gloriei și portarul Gavrilaș ezită 
cîteva secunde, timp suficient 
pentru ca extrema dreaptă timi
șoreană să reia plasat în gol. Re
plica bistrițenilor este deosebit 
de promptă, Sviehovschl reține 
cu greutate o lovitură liberă ex
pediată de Georgescu (min. 8). 
dar In min. 9 tabela de marcaj 
arată 1—1 : o altă lovitură liberă 
este executată cu efect de Ber
ceanu spre MOGA, care țișnește 
printre fundașii centrali timișo-

reni și reia, cu capul, în plasa 
porții divizionarilor A. Meciul 
este relansat. Pînă la pauză fa
zele alternează la ambele porțl. 
Gavrilaș reține și el cu dificul
tate o lovitură liberă a lui An- 
ghel (min. 15) șl apoi un șut pu
ternic al lui Nucă (min. 22). De 
partea cealaltă, Moga îl „găsește" 
cu o pasă ideală pe Georgescu, 
dar acesta, singur-singurel în ca
reul timișorenilor, întârzie șutul 
(min. 40).

In primele minute din repriza 
secundă jocul se dispută mal mult 
la mijlocul terenului. Nu con
semnăm nici o situație clară de 
gol pînă în min. 53, cînd Gloria 
se află la un pas de a lua con
ducerea pe tabela de marcaj, dar 
Berceanu și Moga, autorii fazei, 
nu-1 pot învinge pe Sviehovschl. 
In min. 60 arbitrul Gheorghe Ju- 
can, care mai greșise și pînă a- 
tunci, mai ales in aprecierea 
faulturilor, acordă cu larghețe o 
lovitură ele la 11 metri »i favoa
rea timișorenilor : Dembrovschi 
l-a deschis, în adincime, pe An
gliei, aflat la limita inferioară a 
suprafeței de pedeapsă, fundașul 
I. Alexandru a intervenit (a fost 
mai mult un duel umăr la umăr), 
dar timișoreanul a căzut și lovi
tura de pedeapsă acordată a fost 
transformată impecabil de DEM-

9 *•
BROVSCHL Acesta a fost golul 
calificării Politehnicii, care pînă 
în finalul partidei a făcut mari 
eforturi pentru a-și menține fra
gilul avantaj.

Arbitrul Gh. Jucan (Mediaș) a 
condus cu greșeli următoarele tor- 
mațll :

POLITEHNICA • SVIEHOVSCHI
— Nadu (eliminat In min. 85), 
VIȘAN, PALTINIȘAN, Șunda — 
DEMBROVSCHI, Manea, T. NICO- 
LAE — Anghel (min. 76 
Nedelcu, Nucă (min. 64

GLORIA : Gavrilaș — 
xandru, Fogorosi, Fllipol,
— Georgescu, Damian (min. 80 
Sigmlrean), BUTUZA — I. Nico- 
Ue, MOGA, BERCEANU.

Roșea), 
Lața).
I. Ale- 
Ferencz

Gheorghe NERTEA

• Meciul amical F.C-M. BRA
ȘOV—UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA, care urma să se 
dispute astăzi, pe stadionul Ti
neretului din Brașov, a fost 
contramandat.



„Centura de aur“ la box C. E. de lupte greco-romane și libero

UN „MINICAMPIONAT MONDIAL11UU ,,-----------
Mai sînt două zile pină la 

startul prestigiosului turneu in
ternațional de box dotat cu 
„Centura de aur". Interesul 
ma’jor stirnit de această com
petiție este probat și de faptul 
că numărul țârilor participante 
a ajuns la 22 (un adevărat re
cord în materie), Tunisia anun- 
țîndu-și prezența în ultima cli
pă. Deci, spectatorii vor putea 
urmări, la patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală, pu- 
giliști din Algeria, Bulgaria, 
K. P. D. Coreeană, Cuba, Re
publica Dominicană, Franța, 
R. D. Germană, Ghana, Iran, 
Italia, Japonia, Kenya, It. P. 
Mongolă. Nigeria, Olanda, Por
tugalia, Tailanda, Tunisia, Tur
cia, Ungaria, Venezuela și 
România.

Cercetînd listele nominale ale 
participanților am constatat că 
numărul sportivilor de peste 
hotare va depăși 100, iar cel al 
boxerilor autohtoni se apropie 
de 50. Deci, așa cum remarca 
antrenorul japonez Totsuo Su
zuki, la București se va desfă
șura un adevărat „mini-cam- 
pionat mondial de box". De re
ținut că disputele de la „Pala
tul de gheață" constituie, pen
tru majoritatea delegațiilor, un 
important test înaintea Jocuri
lor Olimpice de la Moscova. 
Cînd afirmăm acest lucru avem 
în vedere că multe dintre lo
turile participante au în com
ponență un număr mare de 
sportivi : Cuba 11, Iran 11, 
R. P. D. Coreeană 9, Japonia, 
Bulgaria, Ungaria cîte 8 etc.

într-o discuție avută cu se
cretarul responsabil al federa
ției de specialitate, Dumitru 
Ciubotaru, am aflat că antre
norii români vor prezenta cei 
mai buni boxeri, la fiecare ca
tegorie, în frunte cu componcn- 

. ții lotului olimpic : semimuscă : 
Săli Adein, Nicolae Crăciun, 
Varighele Bacs ; muscă : Daniel 
Radu, Gh. Govici, C. Tițoiu ; 
cocoș : Dumitru Cipere, Teodor 
Dinu, D. Voinescu ; pană : Titi 
Cercel, I. Panaite, Săli Iuseim ; 
semiușoară : Tiberiu Cucu, Fi-

Livadaru, Fi. Zamfir ; ușoară : 
Carol Hajnal, S. Cuțov, M. 
Stamatescu ; semimijlocie : Ion 
Budușan, C. Ghindăoanu, M. 
Ciubotaru ; mijlocie mică : 
Marcel Sîrba, V. Gîrgavu, N. 
Chioveanu, Al. Cormus ; mij
locie : Valentin Silaghi, S. Tî- 
rîlă, I. Dobre, M. Ifrim ; semi
grea : Georgică Donici, C. Chi- 
racu, C. Cîrlan ; grea : Teodor 
Pîrjol, I. Cernat, N. Grigore, 
D. Micu, V. Viorel.

„Centura de aur" nu-și dez
minte tradiția și popularitatea 
de care se bucură în lumea bo
xului mondial.

Paul IOVAN

LA PRIEVIDZA-CU GÎNDUL LA MEDALIILE „EUROPENEu

RUDIGER HELM
(R.D. Germană),

SI LA PODIUMUL OLIMPIC DE LA
începînd de duminică, timp 

de 8 zile, la Prievidza (Ceho
slovacia) se vor desfășura cam
pionatele europene de lupte 
(greco-romane și libere), com
petiție de amploare, așteptată 
în acest an cu interes deosebit 
nu numai pentru că ea se în
scrie printre cele mai impor
tante evenimente ale acestei 
primăveri sportive, sau pentru 
că ea va prilejui reîntîlnirea 
unor mari campioni, cu impre
sionante „cărți de vizită". Prin
cipala explicație este progra-

Ieri, un frumos cuplaj rugbijstic in Capitală

ROMÂNIA - POLONIA (echipe de tineret) 41-3
• in meci de juniori: R.C. Grivița Roșie — Sel. Huli (Anglia) 2610

Ieri, intr-o zi superbă, două 
partide și rezultate care ne-au 
mai descrețit un pic frunțile du
pă nedoritul „episod Aquila". Cu
plajul rugbystie din Parcul copi
lului a avut drept „uvertură" un 
joc în care elevii din Huli, cu
noscut oraș englez de coastă, 
s-au arătat îndemânatici și, de pe 
acum, foarte bine inițiați în tai
nele acestui sport. Ei au con
dus multă vreme cu 5—0 (eseu 
Morris, transformat de Richards), 
dar juniorii Griviței Roșii au în
tors spectaculos rezultatul, prin- 
tr-o evoluție vivace, sigură : 
25—10 (4—5) realizatori fiind Be- 
rendc, Mazîlu, Nicola, Nicolae, 
Iordache (încercări), Dugaia (3 
transformări), restul de patru 
puncte ale oaspeților purtînd 
„semnătura" lui Richards. O 
mențiune specială pentru inepui
zabilul Pongracz.

Șl a urmat meciul vedetă, 
punî-nd echipele de tineret 
României și Poloniei. Prima
jumătate a fost mal echilibrată, 
cadeții noștri arătîndu-se, ori
cum, superiori, nu doar pe ta
belă : 13—3 rezultat la pauză, 
Vărzaru (min. 7) și FI. lonescu 
(•min. 32) mareînd cîte un eseu, 
Bezușcu drop (min. 30)

o- 
ale
sa

transformare, respectiv Rokickl 
(li. p., min. 39). In repriza secun
dă, jocul a avut, mai tot timpul, 
sens unic, rugbyștii români do- 
mlnînd și concretizîndu-și ex
primarea limpede, curgătoare, 
prin încercările reușite de Codoi 
(min. 45), Mărculescu (min. 52), 
Florea (tmin. GO), FI. lonescu 
(min. 65), Caragea (min. 70) și 
transformările lui Bezușcu (3) și 
Codoi, în alte două rînduri Dima 
(min. 42) și Mărculescu (min. 46) 
fiind opriți la o palmă de but. 
Victorie neîndoielnică și, mai cu 
seamă, reconfortantă : 41—3.

Arbitrul sovietic V. Sokolov, a- 
jutat Ia margini de J. Jendrasiak 
(Polonia) și I. Nicolescu (Ro
mânia), a condus bine formațiile: 
ROMANIA : Codoi — Dima, Lun- 
gu, Vărzaru (min. 50 Rădoi), FI. 
lonescu — Bezușcu, V. Ion — 
Rădulescu, Șt. Constantin, C. Flo
re» — Caragca, ștefiuc — Csoma 
(imin. 44 Mărculescu), Moț, Cîn- 
dca ; POLONIA 
dach, ~" _ 
— Dziobek, Kiciuski — 
Baraniecki, Ogrodzinskl 
cickl, Pietrzak — Piarek, Stasiulc, 
Osuehowski (.min. 58 Biazkowski).

Rokickl — Ja-
Matczak, Kurant, Hirszler 

Pieniek, 
- Szus-

marea întrecerilor continentale 
cu numai 3 luni Înaintea star
tului olimpic, ceea ce i-a de
terminat pe specialiștii din ță
rile europene afiliate la 
F.I.L.A., inclusiv pe tehnicienii 
noștri, să caute cit mai eficien
te soluții pentru ca, într-un in
terval atît de scurt, elevii lor 
să poată atinge de două ori 
forma sportivă maximă.

Avind ca obiectiv prioritar 
participarea cu bune rezultate 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova, echipele reprezen
tative de lupte ale țării noas
tre, colectivele de tehnicieni au 
desfășurat, în ultima vreme, o 
activitate susținută pentru o 
reprezentare de prestigiu Ia a- 
propiatele campionate europe
ne, excelent mijloc de pregătire 
și verificare. în prima parte a 
sezonului, luptătorii noștri au 
participat, de asemenea, la o 
serie de puternice turnee inter
naționale, organizate în Uniu
nea Sovietică, Bulgaria, R. F. 
Germania, Cehoslovacia, Un
garia, întîlnind adversari de re
cunoscută valoare internaționa
lă, mulți dintre ei candidați la 
titlurile și medaliile care vor 
fi decernate la Prievidza. Dar, 
marea „repetiție generală" pen
tru Jocurile Olimpice, rămîne, 
fără îndoială, ediția actuală a 
campionatelor europene !

Echipa de greco-romanc, 
campioană continentală în ulti
mii doi ani (la C.E. de la Oslo 
și București), va încerca, în 
condițiile amintite, să demon
streze că slaba evoluție de la 
„mondialele" disputate în 1979 
la San Diego a fost un moment 
nedorit, din care toți cei în 
cauză au știut să învețe ceea 
ce trebuia. Este gîndul, este do
rința puternică pe care ni le 
mărturisesc, acum, toți compo- 
nenții lotului. Și nu putem să 
nu ne reamintim că în primă
vara trecută, sub marea cupolă 
a Palatului sporturilor și cul
turii, urcau prima treaptă a 
podiumului Constantin Ale
xandru, Ștefan Rusu și Ion 
Draica, că luptătorii noștri au 
mai cucerit atunci două meda
lii de argint și două de bronz, 
iar în final — așa cum spu
neam — locul I în clasamentul 
pe națiuni. în afara celor 3 
campioni en titre, din echipa 
care ne va reprezenta la între-

MOSCOVA!...
cerile de la Prievidza mal fac 
parte Nicu Gingă (52 kg), Mi
hai Boțilă (57 kg), Ion Păun (62 
kg), Gh. Ciobotaru (74 kg), Pe
tre Dicu (90 kg), Vasile Andrei 
(100 kg), Roman Codreann 
(+100 kg),

Ne-am oprit mai mult asupra 
luptătorilor de la greco-romano 
nu numai pentru că ei dețin în 
continuare o superioritate valo
rică evidentă față de colegii lor 
de la „libere", ci pentru că în
trecerile de la acest stil sînt 
programate primele (20—23 a- 
prilie). Pină la avancronica 
competiției de „libere", să a- 
mintim însă că și la acest lot 
s-a muncit cu pasiune și res
ponsabilitate și că, după toate 
probabilitățile, pe saltelele de 
concurs de la Prievidza vor in
tra, în ordinea categoriilor: 
Gh. Rașovan, Ion Arapu, Aurel 
Neagu, Anghel Gigei, Octavian 
Dușa, Marin Pircăîabu, 
Țigănuș, Ion Ivanov, 
Pușcașu și Andrei Ianko 
pa va fi definitivată la 
tul săptămînii).

Antrenorii celor două 
reprezentative : Ion Corneanu. 
Ion Cernea, Nicolae Pa vel. Eu
gen Ilupcă, dr. Nicolae Ploeș- 
teanu (greco-romane) și Vascul 
Popovici, Vasile Iorga, Petre 
Coman (libere). -

Din ultimele informații pri
mite de la Prievidza aflăm că 
la această ediție a campiona 
telor europene vor fi prezenți 
aproape 300 de luptători. încă 
un motiv pentru a sublinia 
dificultatea apropiatelor între
ceri continentale la care aștep
tăm ca 
noastre 
tabelul 
nilor și

Visile 
Vasila 
(?chi- 
sfîrși-

echipa

reprezentanții țării 
să-și inscrie numele pe 
de onoare ai campio- 
al medaliaților.

Dan GÂRLEȘTEANU

RUZICI 0 ÎNTRECE
Geo RAEfCHi PE TOMANOVA

In primul tur al turneului In
ternațional feminin de tenis de 
la Amelia island (Florida), Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—2, 
6—2 pe Jucătoarea cehoslovacă 
Renata Tomanova. Alte rezultate: 
AUen — Jordan 6—3, 3—6, 6—1, 
Teeguarden — McCallum 0—6, 
6—3, 6—2, Harrington — Holladay 
6—2, 4—6, 2—6 (abandon).

..KEVIN KEEGAN $1 SARCINILE DEDEE

„MAȘINA DE FORMULA 1“ A CAIACULUI MONDIAL
A desemna favoriți olimpici 

la caiac-canoe acum, înaintea 
începerii sezonului competițio- 
nal, este riscant, chiar dacă e- 
xistă nume care impresionea
ză, cu valoare verificată și con
firmată de-a lungul mai mul
tor sezoane, cu palmarese spec
taculoase. Unul dintre acestea 
este cel al caiacistului Rudiger 
Helm din Republica Democrată 
Germană, campionul olimpic 
„en titre" al probei de caiac- 
simplu 1 000 m, multiplu cam
pion mondial.

Helm este o adevărată forță 
a naturii. O paralelă cu Vasile 
Diba se impune, pentru că cei 
doi au dominat probele de 
simplu ale caiacului mondial o 
bună bucată de vreme, campio
nul nostru la 500 m, Helm pe 
distanța de 1 000 m. Pe cit de 
rasat pare Diba in barcă, vîs- 
lind, parcă, fără efort aparent, 
pe-atît de puternică este im
presia de forță pe care o de
gajă Helm la fiecare lovitură 
de padelă. Forța și capacitatea 
mare de efort sînt principalele 
lui calități, atuuri care i-au 
permis o afirmare rapidă și ob
ținerea unui șir de performanțe 
deosebite

Ca și Diba, Rudiger Helm a 
debutat în arena internațională

cu prilejul campionatelor mon
diale de la 
atunci, în 
xact 18 ani 
tombrie 1956 
burg, are 1,88 m înălțime și o 
greutate optimă de 87 kg) și 
cinci ani de activitate. în urmă. 
Fusese remarcat în primul an 
al deceniului trecut, cu prile
jul tradiționalelor întreceri din 
cadrul Spartachiadei pentru co
pii din R. D. Germană, cînd 
cîștiga, împreună cu echipajul 
clubului său, ~ - -- -
denburg, titlul de campion 
caiac 4. " „ "' . .
în 1972, Helm obține o triplă 
victorie, la simplu, dublu și ca
iac 4, anunțindu-se ca o mare 
speranță. A fost titularizat, 
deci, pentru mondialele de la 
Xochimilco înainte de a în
cheia junioratul, iar selecțione
rii nu s-au înșelat. Alături de 
Bernd Olbricht, Helm cîștigă 
medalia de bronz la caiac du
blu 1 000 m, la o diferență de 
numai 11 sutimi de secundă de 
echipajul cîștigător. în anul ur
mător, la C.M. de la Belgrad 
repetă performanța, de data a- 
ceasta în barca de simplu.

în 1976, la Montreal, pe ca
nalul de la Notre Dame, cîști
gă titlul olimpic la 1 000 m și

Xochimilco. Avea 
octombrie 1974, c- 

(s-a născut la 6 oc- 
la Neubranden-

s. C. Neubran- 
la 

La următoarea ediție,

se clasează al treilea la 500 m 
— Diba a făcut invers... — și 
la caiac 4 — 1 000 m. Campio
nul olimpic nu împlinise 20 de 
ani și anunța o supremație în
delungată. în sezonul următor, 
însă, la Pancearevo, Diba se 
află în cea mai bună formă a 
carierei sale, cîștigă ambele 
probe de simplu, în timp ce 
Helm sosește al doilea la 1 000 
m și doar al 5-lea la 500 m. 
în 1978, la mondialele de la 
Ada Ciganlija, este rîndul lui 
Helm să cîștige în toate pro
bele în care ia startul : simplu 
1 000 m, dublu .
1 000 m, fiind desemnat drept 
omul numărul 1 al ediției. își 
apără titlul la 
la Duisburg —
ției Ion Birlădeanu —, și obține 
o nouă medalie de aur în caia
cul de 4.

Cinci titluri mondiale la ul
timele două ediții, iată o reco
mandare elocventă pentru... 
Krîlatskoc a proaspătului pro
fesor de educație fizică din 
Neubrandenburg. A fi favorit, 
chiar mare favorit, nu înseam
nă însă că ai de pe acum titlul 
în buzunar. Mai ales dacă este 
vorba de un titlu olimpic...

1 000, caiac 4 —

simplu in 1979, 
în fața rcvela-

Vladimir MORARU

BASCHET • Turneul interna
țional masculin de la Gyor a fost 
ciștigat de echipa Franței (6 p). 
urmată de formațiile Greciei (5 
p), Austriei (4 p) șl Ungariei 
(3 p). In ultima zi : Franța — 
Austria 95—77, Grecia — Ungaria 
97—82

ciclism a „Marele 
Ardennes", competiție 
a fost cîștigată 
Bartonicek, 
Planckaert 
de Lemond 
5-a a cursei 
tori ce se
(cîștigată de polonezul

TELEX
și

premiu 
pe etape, 

de cehoslovacul 
urmat la 15 sec. de 
(Belgia) șl la 23 sec. 
(S.U.A.) • In etapa a 
internaționale de ama- 
desfășoară în R.F.G.

Ryszard

Szurkowskl), Cornel Nicolae 
Teodor Vasile au sosit în același 
timp cu învingătorul 2h 24:31,0 pe 
114 km.

GIMNASTICA e La Zilrlch, în 
meciul masculin Elveția — Ceho
slovacia, gazdele au cîștigat cu 
551,85—550,90 p. La individual, 
primul s-a clasat cehoslovacul 
Jlri Tabak cu 111.70 p.

MOTO • Cursa de „200 mile" 
de la Imola (Italia) a tost cîști
gată la categoria 500—750 cmc de

Johnny Cecotto (Venezuela) cu 
timpul de 1 h 25:33,1 (medie o- 
rară 155,527 km). La 250 cmc pri
mul s-a clasat vest-germanul 
Toni Mang (medie orară 147,482 
km).

SCin A Ingemar Stenmark, 
dublu campion olimpic, a încheiat 
s-ezonul cu o victorie, cîștigînd 
slalomul special de la Tarnaby 
(Suedia) cu timpul de 1:46,33.

TENIS • La Fountain Valley 
(California), cehoslovacul Lendl 
l-a Învins cu 6—2, 7—6 pe engle
zul Mottram Alte rezultate : 
Leonard — Lloyd 6—2, 6—3, Fil- 
lol — Dupre 6—7. 6—4, 6—1, Solo
mon — Wilkinson 6—1, 5—7, 6—2.

Cine din lumea fotbalului n-a auzit de Kevin Keegan, Jucătorul en
glez care a gustat pentru prima dotă din cupa gloriei cu F. C. Liver
pool, campioană a Europei și a soccerului britanic, pentru a dobindi 
apoi consacrarea continentală ca jucător ia S. V. Hamburg, In Bun
desliga, dobîndind de două ori consecutiv titlul de cel mai bun " *
batist european ? El s-a Impus ca atacant de rasă într-un fotbal
pru, de mare angajament fizic, unde golgeterul este prețuit nu
mai pentru spectacolul suprem ai golului, ci și pentru abnegația 
care se luptă cu adversarii pe terenul minat al suprafeței de .
deapsă. Asta a făcut meci de meci Kevin Keegan în ultimii ani. Io 
S. V. Hamburg, pe postul unde a rămas în amintirea suporterilor 
idotut tor de ieri șî pentru totdeauna, Uwe Seeler, și unde Keegan 
a fost desemnat jucătorul nr. 1 din campionatul vest-german.

Dar iată că Ia naționala Angliei — de unde Keegan n-a lipsit nici 
un meci de cînd a venit la conducerea ei Ron Greenwood — el joacă 
alt rol, acela de dispecer. Obișnuita fugă în linia de mijloc a vo
tului de atac obosit și uzat în lupta cu durii apărători ? Nicidecum 1 
Keegan își îndeplinește, cu talent șî știință, fără economie de efort, 
sarcina, pe care i-a dat-o antrenorul Greenwood, lată ce scria ziarul 
„l'Equipe" după recentul meci Spania — Anglia, de la Barcelona. 
„Keegan a acoperit o suprafață enormă de joc, fiind mereu acolo 
unde circumstanțele o impuneau, ceea ce i-a permis să filtreze un nu
măr incalculabil de mingi pentru a le adresa apoi, în cele mai bune 
condiții, coechipierilor săi din atac, in special lui Francis și Woodcock. 
Dar Keegan nu a omis să-și incerc. propria șansă de șut, prilejuindu-i 
lui Arconacfa, evident in mare formă, o senzațională detentă pentru 
a împiedica vedeta din Hamburg să deschidă scorul". Și cine credeți 
că au fost autorii victoriei echipei Angliei ? Woodcock și Francis I

Se vorbește mult in fotbalul de azi despre sarcinile duble ale 
Jucătorilor, despre relația vedetă-echipă, despre rolul antrenorului. Și 
iată că un jucător celebru ca Kevin Keegan — aflat intr-un angre
naj în care fiecare component își îndeplinește cu conștiinciozitate par
tea sa de MUNCA — nu ezită să se angajeze cu toate forțele, cu 
altruism, pentru a îndeplini cu eficiență sarcina sa de joc. Keegan 
a demonstrat și la Barcelona că este un adevărat căpitan de echipă, 
aio cărei interese ie apără în primul rînd.

fot* 
as- 
nu- 
cu 

pe-

Paul SLAVESCU

ACTUALITĂȚI
CAMPIONATE

U.R..9.S. (et. 3) : Lokomotiv 
Moscova — S. K. Rostov 2—2 ; 
Dinamo Moscova — Dinamo Kiev 
1—0 ; Șahtior Donețk — T.S.K.A. 
3—1 ; Torpedo Moscova — Cerno- 
moreț Odesa 1—0 ; Zenit Lenin
grad — Nefteanik Baku 1—0 ; Di
namo Minsk — Pahtakor Tașkent 
1—0 ; Kuban Krasnodar — Dinamo 
Tbilisi 2—2. Clasament : 1. Di
namo Minsk 5 p ; 2. Dinamo 
Moscova 5 p; S.Sahtlor Dt.iețk 5 p.

R. D. germanA (et. 21> ■ Dy
namo Dresda — Aue 4—2 ; Zwic
kau — Dynamo Berlin 2—1 ; Halle 

Chemie Leipzig 2—0 ; Lokomo
tive Leipzig — Riesa 5—0 ; F.C. 
Union Berlin — F.C. Karl Marx- 
Stadt 2—1 ; Jena — VorwUrts 
Frankfurt pe Oder 3—1. Clasa
ment : 1. Dynamo Dresda 35 p ; 
2. Dynamo Berlin 33 p ; 3. Halle 
26 p.

OLANDA (et. 30) : P.S.V. Eind
hoven — Ajax 1—1 ; Feyenoord 
— Alkmaar 3—1 ; Utrecht — Til
burg 2—0 ; Haga — Sparta Rotter
dam 3—0. Clasament : 1. Ajax

FOTBALISTICE
Amsterdam 47 p. 2. Alkmaar 43 

■P ; 3. Feyenoord 40 p (un joc 
mai puțin).

PORTUGALIA (et. 24) : Spor
ting Lisabona — Benfica 3—1 ; 
Boavista — Braga 1—1 ; Bele- 
nenses — Setubal 2—1. Clasament: 
1. Porto 42 p ; 2. Sporting 41 p ; 
3. Benlica 36 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Helenio Herrera va fi numit 

peste cîteva zile consilierul teh
nic principal al clubului C. F. 
Barcelona. Pe postul de antrenor 
urmează să fie angajați iugosla
vul Milian Milianicl sau englezul 
Bob Robson.
• Pentru sferturile de finală 

ale „Cupei Franței" s-au califi
cat St. Etienne, Sochaux, M<*iaco, 
Auxerre, Angouleme, F. C. Paris 
și Orleans. A 8-a echipă urmează 
să fie desemnată după meciul 
restanță dintre Montpellier—Lens.
• La Berlin în med amical, e- 

chipa olimpică a R. D. Germane 
a dispus de o reprezentativă de 
tineret a Olandei cu 2—1 (6—0).
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