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0 nouă afirmare a luptătorilor români în arena internațională

STEFAN RUSU, CAMPION
EUROPEAN LA CATEGORIA 68 kg
© VASILE ANDREI, MEDALIE DE ARGINT LA CATEGORIA 100 kg

® Alți trei sportivi români luptă azi, In finale, 
pentru medaliile „europenelor"

Prima zi a finalelor Campionatelor europene de lupte greco- 
romane, care se desfășoară în localitatea Prievidza (Cehoslovacia), 
ne-a adus frumoase satisfacții. La cat. 68 kg. ȘTEFAN RUSU — 
sportiv al asociației „Mobila" Rădăuți — a cucerit MEDALIA DE 
AUR și titlul de campion european, iar la cat 100 kg, VASILE 
ANDREI, membru al secției Progresul București, și-a adjudecat 
medalia de argint.

Sînt succese remarcabile, obținute în compania unor parte
neri de înaltă valoare, succese cu puternice semnificații acum, 
în preajma Jocurilor Olimpice, pentru care realizatorii lor, an
trenorii și cluburile sportive care i-au crescut, merită calde 
felicitări.

Azi, alți sportivi români se află în cursa pentru medalii. Aș
teptăm de la Petre Dicu, Ion Păun și Nicu Gingă să-și valorifice 
talentul și pregătirea, să lupte cu abnegație pentru performanțe 
de valoare. ȘTEFAN RUSV

MECIURI SPECTACULOASE ÎN ZIUA A TREIA
A „CENTURII Of AUR“ LA BOX

© I. Budușan obține o victorie da prestigiu în fața lui 
I. Merino (Cuba) ® Partida Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană)

— Jesus Sollet (Cuba) o adevărată finală olimpică

PRIEVIDZA, 22 (prin tele
fon). în ziua primelor 5 finale 
ale Campionatelor europene de 
lupte greco-romane, sportivii 
rămași in cursa pentru cuceri
rea titlurilor șl medaliilor au 
avut din nou un program în
cărcat. Tribune pline în Sala 
polivalentă din localitate și des
tule emoții pentru noi cei care 
așteptam evoluțiile luptătorilor 
români. Se știa, încă de luni 
seara tîrziu, că Vasile Andrei 
își asigurase medalia de argint 
la categoria 100 kg și că Ion 
Draica fusese ne.voit să se si
tueze pe locul 6 la categoria 82

VASILE ANDREI

kg, cu toate că nu cunoscuse 
înfrîngerea în nici un meci sus
ținut la această ediție a con
fruntărilor continentale. Dar, 
urma să vedem ce vor face, în 
continuare, Ștefan Rusu, la ca
tegoria 68 kg, și, firește, cei
lalți 5 sportivi români care re- 
intrau după primele două tu
ruri în reuniunile acestei zile 
cu situații bune.

Seria celor 155 de meciuri 
desfășurate în primele două

zile ale competiției europene a 
continuat marți, sub semnul 
unui interes general. Primul 
dintre luptătorii români care a 
intrat pe salteaua de concurs, 
Nicu Gingă (52 kg), l-a întîlnit 
in cadrul turului 3 pe iugo
slavul L. Zerge, într-un meci 
extrem de echilibrat. Toate în
cercările sportivului nostru de 
a puncta erau „parate" sau evi
tate. Echilibrul acestui duel s-a 
menținut de-a lungul primei 
reprize (încheiată, dealtfel, la 
egalitate : 1—1) pînă spre fina
lul celei de a doua cînd, la 
scorul de 2—2, Gingă s-a deta
șat cu două puncte (4—2), dar 
a fost din nou egalat în ulti
mul rund, lupta a devenit a- 
ceirbă. Gingă dezlănțuia atacuri 
după atacuri, reușite sau nereu
șite, dieterminîndu-și adversarul 
să „intre în corzi" și arbitrii au 
fost nevoiți să-i dea acestuia 
avertismentul descalificării. O 
replică neașteptată a primit și 
Ion Păun (62 kg) din partea 
polonezului R. Swierard, care 
l-a înlocuit pe campionul olim
pic, multiplu campion mondial 
și european, K. Lipien. Cu toa
te eforturile depuse, însă, I. 
Păun a pierdut la puncte (5—7), 
menținîndu-se, totuși, în con
curs. Gheorghe Ciobotaru (74 
kg) a luptat în acest tur 3 cu 
belgianul Van Lancker, învin
gător înainte de limită în parti
dele anterioare, în timp ce 
sportivul român avea 3 puncte 
de penalizare după înfrîngerea 
din primul tur. Totuși, Gh. 
Ciobotaru a obținut o frumoa
să victorie, reușind să încheie 
partida în mln. 3,55, cînd luptă
torul belgian a fost descalificat.

Un succes deosebit de prețios 
avea să-și înscrie în palmares 
Petre Dicu (90 kg), învingîndu-1 
înainte de limită pe campionul 
mondial al ediției de la Ciudad 
de Mexico (1978), luptătorul 
bulgar S. Nikolov. Și mai tre
buie subliniat, înaintea unor a- 
mănunte despre acest meci, că 
S. Nikolov nu avea pînă atunci 
nici un punct de penalizare, 
spre deosebire de P. Dicu, îm
povărat cu 4 puncte în turul 2. 
După prima repriză P. Dicu 
conducea cu 2—1. întrevăzînd 
șansa unei victorii de prestigiu, 
P. Dicu a luptat în continuare 
fără greșeală — bine îndrumat 
tactic de antrenorii săi — și în

Dan GARLEȘTEANU

Intuind parcă o partidă de 
zile mari încă din primele me
ciuri ale galei de prînz, peste 
2000 de spectatori au fost pre- 
zenți în jurul ringului de la 
„23 August*, chiar de la pri
mul sunet de gong al reuniu
nii, clnd au Intrat in competi
ție boxerii de categorie semi- 
mijlocie. După ce gălățeanul 
Nicolae Costin a Încălzit, în 
deschidere, publicul printr-o 
confortabilă victorie obținută la 
puncte în fața iranianului 
Mansour Sadeghi. a urmat u- 
nul dintre cele mai palpitante 
meciuri văzute pe ringurile 
noastre în ultimul timp. „Ac
torii" acestei partide au fost 
campionul român Ion Budușan 
și Ivan Merino (Cuba). Fără 
obișnuitele momente de studiu, 
cel doi pugiliști s-au angajat 
de la început într-un duel de 
directe, manevră tactică a- 
bandonată însă curînd, atît 
Budușan cît și Merino apelînd 
tot mai des la loviturile deci
sive — contre, upercuturi pu
ternice, croșee executate în 
mare viteză. Cubanezul încear
că de cîteva ori să lovească 
la ficat dar Budușan, atent, se 
apără corect, răspunzînd cu 
lovituri puternice la figură. A- 
sistăm la schimburi dure, cam
pionul român dovedindu-și din 
plin buna pregătire tehnică dar 
și fizică. în rundul doi, la un 
schimb prelungit, Budușan 
„iese" cu un croșeu de stingă 
și Merino este numărat în pi
cioare. El avea să mai fie o 
diată k.d. și deci numărat în 
ultima repriză, cînd atacurile 
lui Budușan l-au adus la un 
pas de k.o. Decizia la puncte 
i-a fost acordată campionului 
român cu 5—0.

Un final neașteptat a avut 
meciul Mihai Ciobotaru (Ro

mânia) — Omuave Marlins 
(Nigeria). O dispută care se 
desfășura sub semnul echili
brului, cu schimburi avantajoa
se ambelor părți, s-a încheiat 
cu o victorie înainte de limită, 
printr-un k.o. dramatic în run
dul secund. Un năpraznic cro
șeu de dreapta expediat de 
Ciobotaru a fost recepționat în 
plină bărbie de sportivul nige
rian care nu a mai putut re
lua lupta. în ultima confrunta
re a categoriei s-au întîlnit ni
gerianul Roland Amoruyi și 
Constantin Ghindăoanu (Româ
nia). Boxerul de culoare, apre
ciat Încă din prima zi a com
petiției, cînd l-a eliminat pe 
francezul Said Skouna, și-a 
folosit cu multă dibăcie tacti
ca care-i convenea, impunînd 
lupta de aproape care, evi
dent, îl avantaja, avînd în 
vedere înălțimea sa redusă și 
brațele mai scurte. Românul, în 
loc să profite de avantajul a- 
lonjei și să expedieze lovituri 
de la distanță, s-a angrenat 
într-o luptă de uzură, corp la 
corp, în care adversarul era 
clar mai bun. După gafa arbi
trului de ring, iranianul S. 
Karim, care l-a numărat pe 
nigerian într-un moment în 
care cel ce trebuia numărat 
era... Ghindăoanu, trei dintre 
cei cinci judecători l-au indi
cat cîștigător pe Ghindăoanu. 
După ce decizia a fost anunța
tă, constatîndu-se o eroare în 
buletinele de punctaj, juriul 
a modificat decizia, declarîn- 
du-1 învingător — așa cum era 
normal — pe Roland Amouryi.

Petre HENT 
Paul IOVAN
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Gala I, cat. semimijlocie: N. Costin (România) b.p. S. Mansour 
(Iran), L Budiușan (România) b.p. I. Merino (Cuba), M. Ciobo
taru (România) b.k.o.2 O. Martins (Nigeria), R. Amoruyi (Nigeria) 
b.p. c. Ghindăoanu (România) ; cat, mijlocie mică : H. Jurgen 
(R.D.G.) b.p. I. Illev (Bulgaria), Al. Cornoș (România) b.p. A. 
Adkoye (Nigeria), M. Sirba (România) b.p. A Douglas (Venezuela), 
G. Maso (Cuba) b.p. H. Biglarl (man), J. One (Nigeria) b.k.o.3 
J. Richter (R.D.G.).

GALA a Ii-a : cat. cocoș : Kua Sing Djun (R.P.D. Coreeană) b.p. 
T. Dinu (România), A. Behniaghenia (Franța) b.p. V. Stancu (Ro
mânia), s. Fernandez (Cuba) b.p. D. Cipere (România), D. Voinescu 
(România) b.p. A. Camacho (Venezuela); cat. pană : I. Săli (Româ
nia) b.k.o.3 E. Shailoai (Iran), T. Sandev (Bulgaria) b.p. U. Shinl- 
kiro (Japonia), Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană) b.p. J. Sollet (Cuba), 
I. Sandu (România) b.ab.3 J. Magalhaes (Portugalia), T. Cercel 
(România) b.p. D. Konovalov (Iugoslavia), F. Bejaqui (Tunisia) 
b.p. K. Kemjl (Japonia), Djong Djo Ung (R.P.D. Coreeană) b.p. 
A Galego (Portugalia), A. Hasetci (Turcia) b.p. P. Naudl (Vene
zuela) ; cat. grea : s. Atagia (Nigeria) b.p. D. Mlcu (România), N. 
Grigore (România) b.k.o.l J. Tasz (Ungaria), A. Millan (Cuba) 
b.ab.l L Cernat (România).

STEAUA A CiȘTIGAT (6-4) MECIUL DECISIV CU DINAMO
Șl ESTE VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA HOCHEI

GALAȚI, 22 (prin telefon). 
Actul final al Diviziei naționale 
de hochei a fost programat pe 
patinoarul artificial acoperit din 
localitate, gazda ultimelor două 
jocuri dintre Steaua și Dinamo.

înaintea disputării lor, Steaua 
avea un avans de patru puncte, 
dar Dinamo deținea șansa teo
retică de a trece pe primul loc 
în cazul cînd ar fi obținut vic
toria în ambele partide.

IN OBIECTIV, NU DOAR LUPTA PENTRU TITLU
CI NIVELUL BASCHETULUI ROMÂNESC!

Incontestabil că unul dintre 
principalele elemente determi
nante ale victoriei echipei de 
baschet Steaua în ediția a 31-a 
a campionatului național l-a 
constituit împrospătarea lotu
lui, acțiune începută, cu cițiva 
ani în urmă, de antrenorii 
Mihai Nedef și Alexandru l o- 
dor și care a constat nu doar 
din promovarea unor jucători 
tineri, ci din utilizarea lor cu 
încredere. Virgii Căpușan, Ro
man Opșiiaru, Florentin Ermu- 
rache, Anton Netolitzchi și 
Viorel Ion au corespuns, de 
cele mai multe ori, integral ; 
de la Petre Brănișteanu și 
Cătălin Scarlat se așteaptă, 
însă, confirmarea • deplină, 
care poate veni numai prin 
completarea tehnicii (in spe
cial a aruncărilor la coș) și 
printr-un plus de responsabili-

Dumitru STĂNCULESCU
Echipa Steaua, campioana națională de baschet. De la dreapta la 

stingă, rlndul de sus : M. Nedef — antrenor principal, Gh. Cîmpeanu, 
Fl. Ermurache, R. Opșitaru, T. Ta rău, V. lor/, C. Scarlat, Gh. Oczelak, 
Al. Fodor — antrenor secund ; rin dul de jos : N. Pîrșu, A. Neto
litzchi, p. Brănișteanu, V. Căpușan, C. Cernat, V. Zdrenghea.

Foto : Dragoș NEAGU

Formațiile au apărut pe 
gheață apăsate, se pare, de a- 
oeastă miză grea. Ea și-a pus, 
dealtfel, amprenta pe o întîl- 
mire derby care, cu excepția re
prizei a treia, i-a decepționat 
pe spectatorii gălățeni. Meciul a 
început și s-a desfășurat sub 
semnul unei nervozității exage
rate, a fost lipsit de ritm și de 
angajament. Steaua a reușit să 
obțină victoria printr-un plus 
de calm, printr-o mai bună dis
ciplină și organizare a jocului, 
însuși faptul că nici una din 
formații n-a reușit să-și valo
rifice superioritățile numerice, 
de patru ori contra trei, denotă 
modul în care au evoluat for
mațiile fruntașe ale hocheiului 
nostru.

Maniera tactică în care antre
norii Zoltan Czaka (Steaua) și 
Eduard Pană (Dinamo) au abor
dat partida a fost diferită. în 
timp ce Czaka a utilizat toate 
cele trei linii de care dispunea, 
Pană și-a încredințat „destinul" 
tripletei conduse de Doru Tu- 
reanu, care a făcut o partidă 
strălucită, a marcat toate cele 
patru goluri ale dinamoviștilor, 
dar din păcate n-a mai avut 
încă un... Tureanu lingă el. Din 
formația Stelei, s-a distins, în 
mod deosebit, Cazaeu, jucător 
percutant, cu o mare forță de

atac, dar handicapat de o ner
vozitate excesivă, care îl expe
diază adesea pe banca penaliza
tion Merită, de asemenea, re
marcată prestația celor doi por
tari — Netedu la Steaua și Huțan 
la Dinamo —, care au avut inter
venții de mare inspirație în mo
mentele „cheie" ale partidei.

în ansamblul partidei, Steaua 
s-a aflat la cîrma jocului, re- 
purtînd o victorie meritată cu 
scorul de 6—4 (1—0, 2—1, 3—3). 
Ea a dominat mai mult în pri
mele două reprize, conducînd 
după aceste 40 de minute ou 
scorul de 3—1 și cu 6—2 înaintea 
ultimelor trei minute de joc 
Revenirea dinamoviștilor a fost 
tardivă și ei n-au reușit decît 
să reducă proporțiile scoruluL 
în acest fel, Steaua este virtu
ală campioană a țării.

Au marcat : Cazaeu 2, Gheor
ghiu, Prakab 2 și Popescu, res
pectiv Tureanu 4. A arbitrat M. 
Lupașcu (Rădăuți), ajutat de N. 
Enache (Galați) și Șt. Enciu 
(București).

• în cel de-al doilea joc al 
cuplajului de la Galați, Sport 
Club Miercurea Ciuc (deși lip—

Valeriu CHIOSE

(Continuare tn pag 2-3)

TINERII HANDBALIȘTI ROMÂNI IN CEHOSLOVACIA

(Continuare în pag. 2 3)

Echipa națională de handbal 
(tineret) a țării noastre efec
tuează un turneu de trei zile 
în Cehoslovacia. Antrenorii e- 
chipei, Eugen Trofin și Valen
tin Samungi ne-au informat că 
la competiția programată în 
localitatea Michalovce vor mai

fi prezente formațiile Lokomo
tiv din orașul gazdă, Lokomo
tiv Kotbus (din R. D. Ger
mană) și echipa națională de 
tineret a Cehoslovaciei. între
cerile încep în ziua de 25 a- 
prilie.



Zile ale „Daciadei“ de vară

MICII „CIREȘARI" SPORTIVI AU ADUNAT
TOT SOARELE

Pe Ioana și oe Cristian îi știm 
de mai mulți ani, pentru că el 
se poate spune, în ceea ce pri
vește joaca și sportul, au... cres
cut odată cu „Cireșarii-, adică 
odată cu această oază de verdea
ță a Capitalei, aflată lingă cu
noscutul teren de rugby al gri- 
vițenilor. Nu ne-am mirat, așa
dar. cind. ca și în alte rîndurl, 
văzîndu-ne. Ioana și Cristian 
ne-au venit repede în Intim pi - 
nare. De- această dată, ceva mai 
nerăbdători. „Haideți mai repede, 
că întîrziem. Concursurile au în
ceput... Haideți! Noi o să vă Inso- 

—- ne spun, aproape in
tr-un glas. într-adevăr, trebuie 
să ne grăbim, pentru că între
cerile — despre care știam că se 
vor ține aici, sub generosul în
semn al ..Dacia del44 — trebuiau 
să înceapă... „Mai repede !, ne 
grăbește Toana. Se dă acum star
tul într-o probă de 100 m șl, 
să știți, asta nu durează mult, 
pentru că fetele de colo fug tare 
repede...**

Are dreptate. Nid nu s-a dat 
bine startul, că au și ajuns la... 
sosire. Cine a cîștigat T Privim 
puțin nedumeriți la primele cta- 
sate: seamănă ca două picături 
de apă. „Ea este Diana- — spu
ne Toana. „Iar ea este Denlsa* — 
adăugă Cristian. Nu știm cum 
le-au deosebit, dar așa eșrte* su
rorile Diana și Demisa Solomon, 
ambele în clasa a VTI-a la Șc. 
gen. 175. s-au aflat în frunte. în 
urma lor. Oiguța Burlrn, de la 
„173“. Mai tîrziu. la gimnastică, 
aveam să le Tntîlnim din bou. 
De data aceasta, Dentsa a fost 
prima, apoi Diana, dar... despăr
țite de Oiguța. „Nu stntem nici 
ca Nadin, nici ca Emilia, nici 
©a Dumftrița — spune Toana, 
despre care am aflat între timp 
că a luat primele lecții de gim
nastică — dar ne p!aeetf. joaca 
la paralele șl Ia bîrnă.-. Cristian, 
mal puțin tndemînatfc, le priveș
te gînditor: oare cum or face 
ele de nu cad ? Pe rtnd. fetele 
de la școlile generale 175, 173,
172 și 180 trec prin fața exigen
tului public, care apffiaudă, acor- 
dlnd note egale tuturor. („Cre
deați că se poate altfel ?■). Re
venim la atletism. Win Teodor, 
de la Șc. gen. 9. este imbatabil: 
cîștigă și la 100 m și la 1000 m, 
în timp ce colega sa de școală, 
Corina Petrescu, trece prima la 
603 m „Haideți șl dincolo !*• Ne 
durem la mesele de tCnts. Mare 
aglomerație ! Exclanvațîl de bucu-

ÎN PRIVIRI...
rie Însoțesc fiecare reușită. încet, 
incert- „tabloul*4 se simplifică. 
După dispute aprinse, se stabi
lește ordinea finală: Cezar Cojo- 
caru (Șc. 175) — clasa a Vil-a, 
Adrian Petrescu (Șc. 1S2) — cla
sa a Vl-a șl Cristian Vieru (Șc. 
175) — clasa a IV-a. „Ce să-i 
faci t !, n consolează Cristian, pe 
tizul său. Deocamdată a Învins... 
maturitatea șt experiența. Dar 
mîine.Orele trec fără să sim
țim, tntr-o ambianță pe care co
piii ș! minunatul cadru natural o 
ăac sărbătorească. „Noi vă rugăm 
să ne scuzați — ne spune Ioana, 
adunind parcă tot soarele In al
bastrul privirii. Vă mai ducem la 
baschet și apoi vă lăsăm. Avem 
o problemă Importantă de rezol
vat intre not...**. Mergem intr-a
colo. Gheorghe Anghel, Cristian 
Cișmlglu, Sergiu Ferdeș șl colegii 
lor de la liceul „D. Cantemir** 
stnt mal predși in aruncări, În
scriind coș după coș. Nici ad
versarii, elevi de la liceul „I.L. 
Caragiale**. nu se lasă mai pre
jos. Dar Nlcolae Barbu șl Cristl- 
an Isac stnt depășiți. „Asta as
tăzi, dar...44. Stăm de vorbă cu 
profesorul Gheorghe Marinescu, 
unul dintre animatorii activității 
de la Cireșaril: „Acest complex 
este foarte solicitat, aici aflln- 
du-se una dintre cele mal bune 
baze sportive de cartier din zo
nă. De dimineață ptnă seara 41- 
trecerile stnt nelipsite. Unele — 
cele mal multe — ie dirijăm noi, 
altele se desfășoară din inițiativa 
copiilor. Competiția națională 
„Daclada* a creat o bază solidă 
sportului de masă, dovadă șl fap
tul că. in afara acțiunilor noas
tre, aici vin și școlile din Îm
prejurimi pentru a-șl desfășura 
activitățile. Astfel, numărul co
piilor cuprinși tn diferite con
cursuri este tn continuă creștere44. 
Intr-adevăr, nu este prima oară 
etnd ne-am convins de marea u- 
titttate a acestui mtnl-eomplex 
sportiv pentru copiii cartierului. 
Ne îndreptăm spre ieșire. loAna 
șl Cristian ne strigă. Ne fac 
semn să ne oprim. „De o jumă
tate de oră ne tntrecem eu bici
cletele șl nu știm cine este mal 
tare. Dumneavoastră ee ziceți t 
Privițl-ne!...“. Ne uităm ia ei, 
dar 11 „vedem4*, în același timp, 
pe toți cel care toată ziua, ca 
șl tn alte zile ale vacanței, s-au 
întrecut cu ardoarea copilăriei.

Emanuel FANTANEANU

CINE MOTIVEAZĂ ABSENȚELE?

CAMPIONATE © COMPETIȚII «
k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

TURNEELE FINALE ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA VOLEI ETAPA A H-a A DIVIZIEI A DE LUF
Ieri au continuat jocurile din 

turneele finale ale „Cupei Româ
niei" la volei. Echipele mascu
line au jucat la Timișoara 
(locurile 1—6) și la Tulcea 
(locurile 7—12), iar cele femi
nin la Galați (1—6) și la Iași 
(7—12). Iată relatările cores
pondenților noștri :

TIMIȘOARA: Cea de-a patra 
zi a turneului a fost „ziua 
jocurilor maraton". In primul 
meci, C.S.M. Suceava a între
cut Dinamo București cu 3—2 
(16, 9, —13, —4, 7). Cele două 
echipe au prezentat concepții 
diferite de joc : Dinamo și-a 
bazat totul pe atacuri în forță, 
pe cind sucevenii, buni în apă
rare, au prestat un joc com
binați v. Remarcați : Păștean și 
Pancu (de la C.S.M.) și Slabu 
și Gizdeanu (de la Dinamo). în 
meciul următor, „U" Craiova a 
dispus de „Poli" Timișoara cu 
3—2 (—13, 6, —9, 12, 12).
în cel de-al treilea meci, Ex
plorări B. Mare — Steaua 3—2 
(10, —8, —8, 5, 13).

Astăzi se vor desfășura ul
timele jocuri ale turneului :

DIVIZIA A LA HOCHEI
(Urmare din pag. I)

sită de 8 titulari, reținuți de 
examene sau indisponibili, și 
anume Fekete, E. Antal, I. An
tal, Gereb, T. Midoș, Csiszer, 
Horvath, Andrei) a obținut o 
victorie categorică, la capătul 
unui joc rapid, frumos, în fața 
echipei locale Dunărea: 7—3 
(1—0, 2—2, 4—1). De notat că 
gazdele au prezentat o forma
ție cu 5 juniori.

Au marcat: F. Micloș, Szen- 
tes, Peter, Bartalis, Gall, Ga
brieli și Csikt, respectiv Ber- 
dilă, A. Liga, Marcu. Au con
dus arbitrii O. Barbu, A. Ca- 
lamar și A. Dibernardo.

• în meciul de la Suceava, 
Metalul Sf. Gheorghe a Învins 
pe Metalul Rădăuți cu 6—2 (2—0, 
3—1, 1—1). Au marcat : Ungu
reanu (2), Szabo, Csata, Keme- 
nesy și Vlad, respectiv Firici 
și Buziuc. Au condus arbitrii 
I. Bencze, Șt. Chiriță, Radu 
Cassian. (I. MINDRESCU, co
resp.)
• Azi au loc partidele retur 

ale acelorași trei intîlniri.

„Poli" Timișoara — Dinamo 
(ora 10), Explorări B. Mare — 
C.S.M. Suceava (ora 11,30) și 
Steaua — „U“ Craiova (ora
13,30). (C. CREȚU, coresp.).

GALAȚI. Cea de a patra zi a 
turneului final feminin (locu
rile 1—6) a Început prin me
ciul Rapid — Dinamo. Mcna- 
jlndu-și premeditat sextetul de 
bază, antrenorul rapidistelor 
ne-a oferit surpriza ■ zilei, în- 
vingind pe Dinamo cu 3—2 (7, 
7, —7. —12. 5). S-au evidențiat: 
Eugenia Rebac, Mariana Ivanov 
(de la Rapid) și Carmen Ca- 
dar și Doina Moroșan (Dina
mo). tn meciul al doilea, 
C.S.U. Galați a trebuit să se 
mobilizeze, serios pentru a cîș- 
tiga în fața Farului. Scor fi
nal : 3—1 (12, 10, —5, 14). Re
marcate : Maria Deju și Floren
tina Danielescu (de la C.S.U.), 
respectiv Aurora Popența. în 
ultimul meci al zilei, Chim- 
pex — „U“ Craiova 1—3 (—2, 
—7, 4, —4).

Mîine Ultimul tur : „U" Cra
iova — Rapid București, Fa
rul — Chimpex și Dinamo — 
C.S.U. Galați. (T. SIRIOPOL, 
coresp.).

IAȘI. în fața unei săli a- 
proape goale, s-au desfășurat 
meciurile zilei a patra a tur
neului pentru locurile 7—12. în 
primul joc Maratex B. Mare a 
învins „U“ Timișoara cu 3—0 
(12, 2, 11). Studentele au ju
cat bine în primul și ultimul 
set. în meciul următor, Știința 
Bacău a Învins, surprinzător, 
pe „U“ București cu 3—0 (11, 
11, 13) la capătul unui meci în 
care bucureștencele au jucat 
fără ambiție. Ultimul joc al se
riei a provocat o bucurie ieșe
nilor, Penicilina cîștigînd în 
fața Olimpiei Oradea, după cp 
pierduse primele două seturi, 
cu 3—2 (—8, —11, 12, 9, 6). 
(D. DIACONESCU, coresp).

TULCEA. Tractorul Bra
șov a învins Viitorul Bacău 
cu 3—0 (6, 3, 10), remareîn- 
du-se de la brașoveni tînărul 
Szombothely, bun și în zilele 
trecute. C.S.M. Delta Tulcea a 
clștigat cu 3—1 (—12, 7, 6, 9) 
disputa cu Petrolul Ploiești. în 
ultimul joc, Calculatorul Bucu
rești a pierdut In meciul cu 
Silvania-Simleu Silvanict. Scor 
final : 3—0 (10. 9. 11) pentru 
Silvani®. (P. COMȘA, coresp.).

La București, Craiova, lași și 
Suceava s-au desfășurat Întrece
rile celei de a doua etape a Di
viziei A de lupte greco-romane. 
Iată cîteva amănunte și clasa
mentele finale.

BUCUREȘTI. In sala de antre
nament a clubului Dinamo 
(ne-a surprins faptul că luptăto
rii echipei campioane n-au fost 
onorați să concureze in sala de 
competiții, care in ziua respec
tivă a fost liberă) șl-au disputat 
intiieta-tea formațiile din seria a 
H-a. Cum era de așteptat, Di
namo s-a situat pe primul loc, 
la o diferență apreciabilă de 
puncte față de celelalte echipe. 
Clasamentul : 1. Dinamo Buc. 61 
p, 2. A. S. Mobila Rădăuți 50 p,
3. Electromureș Tg. Mureș 49 p,
4. Farul Constanța 46 p, 5. Stea
gul roșu Brașov 46 p. 6. A.S.A. 
Cluj-Napoca 42 p, 7. C. S. Arad 
31 p.

CRAIOVA. Deși favorită era 
formația Aluminiu Slatina, pri
mul loc a fost obținut de luptă
torii de la Dacia Pitești 1 Dealt
fel, confruntările formațiilor din 
această serie (a ni-a) au fost 
nu nurhal viu disputate ci și
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NOU RECORD LA 10 k 
LIODOR PESCARU

570 de concurenți reprezentind 
39 de cluburi șl asociații spor
tive din 15 județe au participat 
la concursul atletic dotat cu „Tro
feul Primăverii** desfășurat la Pi
tești, în excelenta organizare a 
Clubului Sportiv Municipal din 
localitate. Cu acest prilej am pu
tut consemna și un nou record 
național de seniori, stabilit In 
proba de 10 km marș de Liodor 
Pescaru (C.S.M. Pitești, antrenor 
Ion Veliciu) — 39:58,8 (vechi-ul re
cord, 41:29,2, aparținea lui Con
stantin Stan din 1973 !). Pescaru a 
și primit trofeul pentru cea mai 
bună performanță a concursului. 
De reținut și rezultatul obținut 
de junioara Cristina Dobrinoiu 
(S.C. Muscelul Cîmpulung) 
runcarea suliței — 54,34 m, 
bun pentru Început de 
Alte rezultate : FEMININ : 
Georgeta Tutunaru (C.S. 
viște) 11,7 ; 800 m :
Modiga (Oțelul Galați)
1 500 m : Marlcica Bernea (C.S.Ș. 
Galați) 4:30,0 ; 600 m (junioare
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ȘAHIȘTII DE LA I.T.B. SÎNT VIRT 
Al ȚÂRII

STEAUA - CAMPIOANA DE JUNIORI LA HOCHEI

Deși Jocurile cu mingea a- 
trag cel mal mult pe oopll, 
iată că un sport dificil, care 
cere multă muncă, deloc spec
taculoasă jn partea de pregă
tire, șl tn care satisfacția 
reușitelor apare greu, clștlgă 
tot mal mult teren In rtndu- 
rile școlarilor — gimnastica, 
îndrăgită deopotrivă de copil 
și — foarte important — de 
părinți, gimnastica Ișl dato
rează popularitatea marilor 
succese cucerite In ultimii ani 
de „echipa de aur** care a 
obținut atitea suc
cese strălucite la 
campionatele euro
pene și mondiale,
la Jocurile Olimpice, ca șl 
la numeroase alte compe
tiții internaționale.

Exemplele minunate ale unor 
sportive ca Nadia Comăncci, 
Teodora Ungureanu, Emilia 
Eberle șl celelalte eleve ale 
renumiților noștri antrenori 
Bela șl Marta Karoly, ca și 
exemplul lui Dan Green, au 
creat emulație in lumea co
piilor din țara noastră șl — 
ne-am îngădui să afirmăm — 
din numeroase alte țări. Dar 
gimnastica mal e îndrăgită șl 
pentru puternica el influență 
asupra dezvoltării fizice armo
nioase și educației estetice a 
tinerel generații, de la vlrste 
tot mal mici. Că este așa, o 
dovedesc numeroasele con
cursuri și demonstrații de gim
nastică ale elevilor, fete șl 
băieți, numărul crescînd al 
micilor gimnaștl. cum s-a vă
zut șl recent, la etapa interjude

țeană a campionatului școlilor 
generale, categoria 7—14 ani. 
Exerciții frumoase, lăudabila 
stărdante de a atinge perfec
țiunea in execuție, dispute 
strlnse pentru calificarea in 
finala pe țară — lată atribu
tele acestei etape, numeroșii 
spectatori aplaudînd deopotri
vă pe executanțl șl pe profe
sorii lor.

Dar de la aceste întreceri 
— prilej de a demonstra re
zultatele muncii elevilor șl 
profesorilor, de afirmare a ti

nerelor talente, fi
indcă acesta e un 
drept al lor — au 
lipsit, stixnind ne

dumerirea, reprezentativele 
unor județe : Mehedinți și 
Vrancea — fete, Vrancea, 
Vaslui, iași. Dîmbovița, Brăi
la, Dolj, Gorj șl Sălaj — 
băieți, la care se adau
gă reprezentativele Sectorului 
4 la «zona*4 din Capitală.

Să nu existe preocupare în 
respectivele județe pentru a- 
cest sport atit de îndrăgit ? 
Sau neglijența factorilor cu 
răspunderi șl atribuții din a- 
ceste județe să fie cauza ne- 
prezentărilor citate ?

Răspunsul la aceste între
bări trebuie să-I dea cel vi
zați, să se știe ce e de făcut. 
După cum ar fi necesar să 
se explice șl de ce s-au re
tras din concurs, la „zona44 
Craiova, reprezentativele de fe
te șl băieți ale județului Olt 
și cea de fete a Gorj ului.

Mircea COSTEA

La Galați s-au disputat ultimele 
jocuri din cadrul turneului final 
al campionatului republican de 
hochei al juniorilor mari (cat. I). 
La- capătul unei lupte foarte 
strînse, victoria finală a revenit 
echipei Steaua (antrenor: Al. Ka- 
lamar). Acest succes meritat a 
fost realizdt la capătul unui tur
neu care — în general — a con
stituit o reușită pe aproape toate 
planurile și care a scos în evi
dență cîteva elemente tinere foar
te talentate. Să mal remarcăm, 
In Încheiere, și echipa Ci. sp. șc. 
nr. 2 Galați, ca șl arbitrajele, 
mult mai bune In ultima parte a 
competiției.

Iată ultimele rezultate: CI. sp. 
șc. Liceul Miercurea Ciuc — S.C. 
Miercurea Ciuc 9—7 (4—3, 2—3, 
3—1), Steaua — CI. sp. șc. Liceul 
Miercurea Ciuc 13—5 (2—2, 6—2, 
5—1), Steaua — CI. sp. șc. nr. 2 
Galați 8—7 (2—3, 3—4, 3—0), der- 
byul întrecerii, în care gălățenii 
au condus cu 6—2 (min. 33), pen
tru ca în final să piardă la limi
tă; CI. sp. șc. nr. 2 Galați — S.C. 
Miercurea Ciuc 13—1 (6—0, B^-l, 
2—0). Clasament finali: 1. STEA
UA; 2. CU. sp. șc. nr. 2 Galați;
3. CI. sp. șc. Liceul Miercurea 
Ciuc; 4. S.C. Miercurea Clue. (T. 
SIRIOPOL — coresp.).

„CURSA MUNȚILOR", O NOUA ÎNTRECERE 
DE AMPLOARE A RUTIERILOR NOȘTRI

NEPTUN, 22 (prin telefon). — 
După cum putea fi prevăzut 
fruntașii clasamentelor șl-au con
solidat pozițiile în penultima 
rundă a campionatului național 
de șah pe echipe. Astfel, șahiștii 
de la I.T. București sînt acum 
siguri clștlgătorj. al titlului „om- 

indiferent de rezultatul pc 
care-1 vor obține în ultima run
dă. Același lucru pentru Univer
sitatea București, care s-a dis
tanțat în întrecerea echipelor 
masculine.

Iată rezultatele rundei a 8-a : 
Farul Constanța — C.S.M. Cluj- 
Napoca 4*/2—5V» (3—3, 1—L Va—l’/?J î 
Universitatea Iași — Medicina 4^. 
mișoara 2—8 (l’/t—0^?.
Vr—l’/z) ; Petrolul I.P.G. — L T. 
București 3V2—6’/i (2—4, V2—lVa, 
1—1 ;) Calculatorul București — 
Locomotiva București 8—2 (5—1, 
l’/a—Vs, lVr-V2) ; Universitatea 
București — Politehnica București 
7-3 (4‘/a-lVt, 2-A Va—lVa)- Și un 
rezultat restant : Locomotiva
București — Petrolul I.P.G. 
4V2-5V2.

Clasamentul general : I.T. Bucu
rești 24 (48) puncte. Universita
tea București 21 (58) p. Politeh
nica București 16 (42), Calculato
rul București 12 (43) p, C.SJW.
Cluj-Napoca 11 (38) p, Univer
sitatea Iași și Petrolul IJP.G. —

10 (37)
(39V?) 
(32’/2) 
(22Va)
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Tradiționala competiție clc listă 
internațională „Cursa Munților**, 
organizată de clubul sportiv Di
namo București, se desfășoară 
anul acesta între 3 și 6 mai. La 
startul ei șe vor alinia cei mal 
buni alergători din țara noastră 
(ca de fiecare dată, întrecerea 
contează și ca un Important pri
lej de finisare a pregătirilor re
prezentativei României pentru 
„Cursa Păcii**), precum șl un lot 
de valoroși rutieri din R. D. Ger

mană șl Cehoslovacia. Iată Itine
rarul competiției : 3 mal, etapa 
I, pe șoseaua Alexandriei, 120 
km ; 4 mai, etapa a n-a. Bucu
rești — Sinaia (sosirea pe Furni
ca), 127 km ; 5 mai, etapa a
m-a, Sinaia — spre Cheia — 
Sinaia, 110 km ; 6 mal, etapa a 
IV-a, Sinaia — Predeal — Si
naia — București, 165 km. In 
afara clasamentului individual, pe 
etape șl general, se va alcătui 
și un clasament al cățărătorilor.

START ÎN STAGII

IN OBIECTIV, NIVELUL BASCHETULUI ROMÂNESC!
(Urmare din pag. 1)

tate. Desigur, așa cum era 
normal, greul meciurilor l-au 
dus unii dintre jucătorii expe
rimentați, In primul rtnd Cos- 
tel Cernat (apreciat ca cel mal 
bun baschetbalist al țării), 
Gheorghe Oczelak șl Nicolae 
Pîrșu, cărora 11 »-au adăugat 
Vasile Zdrenghea, Titus Tarău 
și Gheorghe Cîmpeanu (ulti
mii doi cedlnd. Insă, vizibil 
pasul față de specificul actual 
al jocului echipei Steaua). Să 
mai subliniem că, spre deose
bire de alți ani, cind echipa 
Steaua era reprezentată doar 
de baschctballști provenlți din 
secțiile altor cluburi, acum din 
lot fac parte tineri formați la 
clubul din Calea Plevnei, un
de, alături de seniori, un aport 
important la creșterea Juniori

lor H aduce antrenorul Nlcolae 
Danețiu. De menționat că la 
selecție accentul este pus pe 
talia celor vizați, In scopul de 
a contribui la rezolvarea pro
blemei „giganților"| prezența 
în formație a lui Opțitaru (2,10 
m), V. Ion (2,04 m) șl Scarlat 
(1,97 m) este elocventă. în 
sflrșlt, să mal amintim că păs
trarea disciplinei de Joc șl a- 
tltudinea corectă față de par
tenerii de Întrecere și arbitri 
au contribuit la victoriile e- 
chipei Steaua realizate în fața 
dinamoviștilor, în partidele de
cisive din returul Diviziei A.

Dinamo, după o dominare 
netă de 10 ani (între 1968 și
1977 a cucerit 10 titluri de 
campioană), a cedat locul I in
1978 șl anul acesta. Pe parcurs, 
Gheorghe Novac, Vasile Popa, 
Mircea Chivulescu, Dan Geor
gescu, Lucian Ivasoenoo, iar In

ultima vreme Dan Nieulescu 
și Marian Braboveanu și-au 
adus principala contribuție la 
succesele formației, el demon- 
strlnd calități tehnice, precum 
și un mare atașament față de 
clubul din șoseaua Ștefan cel 
Mare, a cărui echipă traversea
ză acum o perioadă critică. 
Ultimul meci al campionatului 
a arătat, însă, că dlnamoviștil 
au capacitatea de a reveni, cu 
șanse egale, alături de Steaua, 
la lupta pentru cucerirea titlu
lui. Sîntem convinși că antre
norul Dan Nieulescu va ști 
să folosească, cu competența-i 
recunoscută, pe jucătorii mai 
tineri care, duminică, in întîl- 
nlrea cu Steaua, au dovedit că 
merită mai multă încredere 
decît pînă acum și că pot fi 
utilizați cu succes In formația 
de bază. Ne referim la Ion 
Uglai, Gabriel David, Gheor

ghe Mihuță, Mihai Caraion și 
Marian Marinache, de la care 
se așteaptă să pășească cu 
ambiție pe drumul perfor
manței, așa cum au făcut apre- 
ciații lor predecesori.

în sfîrșit, să nu omitem că 
și Steaua șl Dinamo, cuprin- 
zlnd aproape In exclusivitate 
pe cei mai valoroși jucători ai 
țării, au obligațiile majore in 
reprezentarea baschetului ro
mânesc pe plan internațional. 
Or, In acest sens, ambele e- 
chipe au rămas datoare, ele 
neizbutind (prin pregătirea e- 
fectuată în secțiile cluburilor) 
să asigure jucătorilor o pres
tație (în lotul național) la nivel 
competitiv internațional și nici 
să treacă măcar de primul tur 
In cupele europene, motive ca
re ne determină să amintim 
că scopul steliștilor și al di
namoviștilor trebuie să fie nu 
doar lupta pentru titlu, ci o 
evoluție prestigioasă In Între
cerile internaționale.

Beneficiind de un timp exce
lent, ca și de. participarea unor 
concurenți care promiteau un 
spectacol de calitate, reuniunea 
inaugurală, desfășurată duminică 
dimineața pe hipodromul din 
Ploiești, s-a bucurat de partici
parea unei asistențe extrem de 
numeroase. Deși se aflau la în- 
cepuit de stagiune (fără nici o 
evoluție publică ,Jn picioare*4), 
majoritatea cailor — șl in mod 
deosebit cîștlgătorli — au marcat 
valon care pot fi apreciate ca sa
tisfăcătoare. Dintre formațiile 
cîștigăboare s-au impus cele an
trenate de G. Tănase, M. Ștefă- 
nescu. N. Gheorghe, fiecare ad- 
judecîndu-șl cite două probe. 
Cam atit despre curse, tn altă 
ordine de idei, am vrea să ne 
oprim puțin asupra unui aspect 
care a făcut notă discordantă cu 
atmosfera plăcută existentă pc 
hipodrom duminică dimineața. Dc 
foarte mult timp (deși spectatorii 
și-au manifestat în repetate rîn- 
duri nemulțumirea), hipodromul 
nu mai dispune de un bufet ca
pabil să satisfacă cerințele unei 
zile de curse. O masă volantă, o 
oală cu cîțiva cîrnați reci, cîteva 
chifle și sticle cu suc sau apă 
minerală — lată tot ce se poate 
găsi la acest „bufet**. Duminică, 
deși se prevedea o asistență re
cord (așa cum dealtfel s-a și ln- 
tîmplat) cei prezenți s-au aflat în 
fața aceleiași situații, organizato
rii dovedind lin continuare de
zinteres față de această problemă. 
De ce ? Credem că se va găsi, 
totuși finalmente, cineva care să 
pună lucrurile la punct. Rezultate
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S-A ÎNCHEIAT 
„CUPA T.C.B." LA TENIS...

S-a încheiat competiția de tenis 
dotată cu „Cupa T.C.B. *. După 
citeva semifinale care au reți
nut atenția, favoritele lmpunîn- 
du-se cu destulă greutate (Ml- 
haela Testlban — Daniela Nemeș 
2—6, 6—4, C—2 ; Luminița Sâlă- 
jan — Daniela Moise 6—7, 6—4, 
6—2 ; Mihaela Răduca — Pușa 
Dobreanu 6—2, 4—6, 6—3), cîști- 
gătorii au fost deciși la capătul 
unor meciuri atractive. Iată fi
nalele; 17—18 ani : Șovar — Con- 
stantinescu 2—6, 7—6, 7—6 șl Lu
minița SăJăjan — Marilena To- 
toran 6—4, 3—6, 6—2 ; 15—16 ani : 
Hnat — Chlvu 6—3, 4—6, 6—1
și Monica Radu — Mihaela Testi- 
ban 5—7, 6—2, 6—2 ; 13—14 ani : 
M. Năstase — M. Comănescu 6—1, 
6—1 și ileana Trocan — Teodora 
Tache 6—3. 6—5 ; 11—12 ani :
Gorgan — Popovici 6—4, 6—2 și 
Mihaela Răduca — Ioana Timiș 
6—1. 6—5. Finalele de dublu au 
revenit perechilor Ion — Caraga- 
ță și Marilena Totoran — Dana 
Beleuță (17—18 ani) ; Hnat — 
Pop și Vasllica Ivan — Monica 
Radu (15—16 ani) ; M. Năstase 
— Țigănuș și Ileana Trocan — 
Teodora Tache (13—14 ani).

Concursul a relevat preocupa
rea existentă, în ultimii ani, in 
cîteva centre din tară, de a 
forma viitori performeri pentru 
tenisul nostru. Ar £1 de eviden
țiat, In primul rînd. municipiul 
Galați (antrenor : Petrică Pavel), 
care tinde să devină o pepinie
ră. Unul dintre jucătorii de aici. 
C. Țigănuș (14 ani), a avut o 
comportare frumoasă, lată șl al
te cîteva nume care ar trebui 
reținute : D. Caragață fT.CJB.), 
Carmen Ilinca (Metalul Tîrgovlș- 
te), Andreea Csulak (Politehnica 
Cluj-Napoca). (S. IONESCU — 
coresp.).

RITERIUL DE PRIMĂVARĂ" LA TENIS
si Progresul 
>ut întrece- 
ls .Criteriul 
atâ senlorl- 
concurs au 
nani. Aceș- 
e calificare, 
a intra In

‘IONI

timișoara 7 
București 6 
onstanța 0 

locuri In 
: Universl- 
I.T. Bucu- 

ttatea Iași 
Unlversita- 

>, Medicina 
Calculatorul 
ucureștl — 
oare : Poll- 
P. Petrolul 
l-Napoca —

ICOARA 
emațional

componența „tabloului mare*. 
Conform clasamentului federației 
de specialitate, favorițli au fost 
stabiliți, in ordine, următorii : 
D. Hărădău, J. Blrcu, M. Mlrza, 
A. Viziru, A. Leonte, Tr. Marcu, 
A. Dărăban șl Al. SUtd.

ARAD, 22 (prm telefon). „Cri
teriul de primăvară* — competi
ție rezervată senioarelor — «e 
dispută pe terenurile din locali
tate, pe tablouri fiind înscrise 60 
de concurente. Au fost desemna
te ca favorite : 1. Mariana Had- 
giu, 2. Elena Trifu, 3. Dorina 
Brăștin, 4. Adriana Caralosifoglu. 
Iată cîteva din primele rezultate 
înregistrate : Ileana Trocan (Te
nis Club București) — Buzana 
Orban (C.S.Ș. Gheorgheni) 6—1, 
6—1 ; Monica Radu (Dinamo 
București) — Cristina Bota 
(T.C.B.) 6—2, 6—3 ; Gabriela Pre- 
cup (C.S.Ș. Gheorgheni) — Eva 
Baj talan (Mureșul Tg. Mureș) 
6—2, 6—2 ; Teodora Tache (Dina
mo București) — Mihaela Dră- 
ghlcl (T.C.B.) 6—1. 6—3 L Vera
Dudaș (Cuprom) — Reka Varga 
(Mureșul Tg. Mureș) 6—1, 6—2. 
întrecerile continuă. (S. IONES
CU — coresp.).

E LA C.N. A.S.E. AU CIȘTIGAT 
„CUPA PRIMĂVERII"

loc între- 
u de yach- 
: eu „Cupa 
di clasați la 
1st : 1. fi.

17.4 p ; 2.
25.4 p ; 3.

28 p ; 470 : 
Tutoveanu 

7 p; 2. P. 
■u (Proiect.

Buc.) 36,7 p ; 3. M. Coșereanu — 
M. Iliescu (Proiect. Buc.) 38 p ; 
Finn : 1. A. Chiliman (CN ASE) 
22,4 p ; 2. C. Luchian (CN ASE) 
29,1 p ; 3. M. Butucaru (CN ASE) 
46 p ; F.D. : 1. M. Carp — A. 
Arendt (CN ASE) 0 p ; X. D. Ra
du — I. Omocea (Marina C-ța) 
20,7 p ; 3. C. Maraloi — M. Stan- 
clu (Marina C-ța) 47,8 p.
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SC afirmă cifiva tineri portari tic valoare...

...DiNDU-LE ȘANSA SELECȚIONĂRII, 

APĂRĂM ȘANSA FOTBALULUI NOSTRU
Orice s-ai spune, este mal ușor 

să găsești un portar valoros dedt 
10 jucători de cîmp de aceeași 
valoare înaltă. Orice s-ar spune, 
este mai ușor să antrenezi temei
nic și să ridici forma unul por
tar decît să omogenizezi tactic 
șl moral 10 jucători de cîmp, cu 
scopul de a le completa presu
pusa tehnicitate și pregătire fi
zică. Orice s-ar spune, un por
tar de clasă poate ajuta mai 
mult 10 jucători de cîmp (împăr- 
țindu-le și lor din bucuria unui 
scor salvat prin plonjoanele sale 
temenaire), decît 10 jucători de 
cîmp un portar care primește 
goluri parabile. Cu alte cuvinte, 
a avea un „tricou cu nr. 1“ ve
ritabil reprezintă o șansă pentru 
orice echipă.

Care este șansa fotbalului nos
tru în această direcție T Se știe 
că in ultima vreme creditul se
lecționerilor pentru echipa națio
nală s-a oprit la Iordache și 
Cristian, iordache, titularul, a 
apărat bine la Nea.pole, satisfă
cător la Belgrad, nesatisfăcător 
Ia București, cu R.D. Germană, 
în campionat, alternează „caldul* 
cu „recele*, ultima etapă arătîn- 
du-ni-1 fragiil șl lipsit de plasa
ment. Față in față cu Iordache, 
clumînlea trecută, Cristian. în ge
neral neinspirat și reflexe tar-

dive, nu și-a depășit concuren
tul, răminînd constant cu sine 
Însuși, La nivelul doar mulțumi
tor din acest sezon. Se pune 
atunci întrebarea dacă nu cumva 
este cazul să ne rotim privirea 
pentru a observa și alți portari 
— cu calități — din campionatul 
nostru

Unul ar fi Boldid, bun la e- 
chipa lui de dub, testat, dealt
fel, cu excelente rezultate la 
Kar’ Marx-Stadt, în cadrul lotu
lui de tineret. Altul ar fi MToise, 
revelație a ultimei turnante a 
campionatului, el primind, în ul
tima vreme* un „10“ la Galați, și 
altul (teoretic) la Slatina, din 
care cronicarul a fost nevoit să 
scadă, pedagogic, 3 puncte pen
tru că portarul Jiului a încercat 
să-și facă dreptate singur. Un al 
treilea, pe care „tineretul* l-ar 
putea lansa, se numește Sviehov- 
sch£ timișoreanul de 1,94 m, care 
deține, deci, un atu nativ, sin
gular în fotbalul nostru.

Viitoarele campanii de pregă
tire ale loturilor reprezentative ar 
putea Tua în considerație aceste 
propuneri, lzvorîte din ideea că 
de plonjoanele Iul Boldid sau 
Moise nu trebuie să beneficieze 
doar echipele lor de club.

Jon CUPEN

NEDELCU [în frumoasă „detentă"] 
„SARE ÎN OCHII" SELECȚIONERILOR...

PoJitehinica Timișoara a învins 
duminică cu un sever șl conclu
dent 6—1 pe S.C. Bacău, după 
ce la pauză conducea cu un 5—0 
lejer, scor puțin previzibil îna
intea partidei. Dar nu de rezul
tatul în sine intenționăm să ne 
ocupăm, d de modul în care a 
fost obținut fiecare gol, cu ex
cepția ultimului, avlndu-1 autor 
sau coautor pe vîrful de atac 
Nedelcu, jucător care s-a impus 
cu autoritate, primind frumoase 
aprecieri din partea publicului 
și a observatorului federal, 
Gheorghe Limona.

De fapt, în actualul sezon, evo
luțiile constant bune ale atacan
tului Politehnicii au avut darul 
de a revltaliza în mare măsură 
ofensiva „alb-violețikxr*, care 
p£nă nu de mult ne obișnuiseră 
cu un joc lent, bâtrfnesc, lipsit 
de eficacitate. Intr-adevă^ „PoSt" 
și-a reconsiderat astăzi substanțial 
jocul, pornind de la calitățile lui 
Nedelcu, care domină careul ad
vers cu detenta sa, cdștigînd — 
așa cum a făcut-o șl în medul 
cu S.C. Bacău — toate dueEburUe 
aeriene, convertind mingile pri
mite în goluri sau punîndu-șl co
echipierii în ideale poziții de fi
nalizare.

Excelenta formă sportivă în 
care se află incisivul vîrf de atac 
al timișorenilor —, și care șl-a 
demonstrat din plin calitățile șl

cu prilejui altor totttnlri din acest 
«e®on (vezi titlurile cronicilor me
ciurilor cu F.C. Baia Mare: 
„Prim-solist Nedelcu” șl „U“ 
Cluj-Napoca: „Sub Impulsul cu
plului Nedelcu-Anghel” — n im
pune, credem, atenției selecțio
nerilor. O eventuală linie de atac 
din care ar tace parte, de pildă, 
perechea Cămătaru-Nedelcu, doi 
jucători cu gabarit, cu FORȚA 
de pătrundere șl cu acea calitate 
necesară oricărui „vlrf” modera, 
DETENTA, ar rezolva — poate — 
un* din problemcîe-chele ale e- 
chlpci naționale: EFICACITATEA.

Gheorghe NERTEA

Cupa României: mic tur de orizont după decizia sorților

SEMIFINAUSTELE PROMIT
JOCURI FRUMOASE Șl... VICTORII
• Steaua se gindețte la păstrarea trofeului, Universitatea Cra
iova la event, „Poli* la succesul din 1958, iar Rapid la o frumoasă 

tradiție...
UNIVERSITATEA CRAIOVA -r 

STEAUA, o partidă pe care 
mulți o vedeau ca finală a în
trecerii (ghidiîndu-se, evident, 
după calcule, dar ui tind că fotba
lul are grijă să răstoarne ade
seori asemenea anticipări^ se va 
disputa — deci — în penultimul 
act al competiției k.o. Iar ede- 
lalte două semifinaliste, — RAPID 
și POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
fac parte din grupul „favorite
lor secunde*, știind că cititorii 
noștri sînt curioși să afle cum a 
fost primită în cele patru tabere 
hotărârea sorților, le-am adresat 
conducătorilor de cluburi sau 
secții ajunse în semifinale între
barea: „Cum vedeți jocul de la 
7 mai ?* lată ce răspunsuri am 
primit:

Al. Florescu — șeful secției de 
fotbal Steaua; „Sigur că — pri
vind mal cu seamă în perspecti
va reprezentării fotbalului româ
nesc în cupele europene — o fi
nală Universitatea Cnaiova —• 
Steaua ar fi constituit un „cap 
de afiș* mult mai atrăgător. Dar... 
odată bot trebuia să jucăm cu 
Universitatea în cupă, în ediția 
actuală. Că o facem cu o etapă 
mai devreme, pentru ambele e- 
chlpe nu are importanță. Pentru 
fiecare este important să joace 
cît mai bine și să învingă, tn 
ce ne privește, vom contribui la 
realizarea unei partide deschise, 
de atac, cum au fost dealtfel 
toate jocurile noastre cu valoroa
sa formație din Craiova. Sperăm 
ca, pînă la 7 mai, să-i avem la 
dispoziție și pe cel trei actuali 
accidentați — Sameș, Anghelini, 
Ael-enei — ceea ce ne va permi
te să prezentăm o formație în
tărită. Ne vom apăra cu toată 
forța șl convingerea trofeul pe 
care ÎI deținem, mizând pe spe
cialitatea de performeră în cupă 
unde deținem cel mai bun pal
mares din fotbalul românesc".

C. Stroc — vicepreședintele U- 
ni verși tățli Craiova: „Desigur, 
faptul că jucăm semifinala pc 
teren neutru reprezintă un avan
taj pentru noi. Altfel, teoretica 
finală, anticipată de mulți, s-ar 
fi disputat la București. Nu știu 
dacă mai e nevoie să subliniez 
dificultatea partidei. Toate ThtîJ- 
nirile noastre cu deținătoarea cu
pei s-au ridicat la valori specta
culare remarcabile, s-au desfă
șurat pe atac, au văzut multe 
goluri înscrise. Sînt sigur că așa

va fi și în semifinala de acum. 
Noi prezentăm o ecliipă în ver
vă, evoluând cu destulă siguranță 
în campionat. La rîndul său Stea
ua a știut și a reușit totdeauna 
să joace foarte bine partidele cu 
miză. Amintiți-vă de jocul din 
campionat cu Dinamo... Jucătorii 
noștri sînt însă deciși să reali
zeze eventul...*.

C. Turcu, vicepreședintele Poli
tehnicii Timișoara: „Au trecut 
destui ani de cînd „Poli* nu s-a 
mai văzut în cupă ! In 1958 ea 
cîștiga trofeul, în finala-surpriză 
cu Progresul — cu puține zile 
înainte fusese surclasată, în cam- 
Îiionat, de „albaștri* — iar în 
974 ajungea pînă la meciul cel 

mare, dar pirdea în fața Jiului. 
Acum, în drumul spre finală, 
avem un adversar redutabil în 
jocurile de cupă, Rapid. Fero
viarii sînt împinși și de un mo
ral bun dat de evoluția plină 
de satisfacții din campionat. Dar 
și echipa noastră are un cres
cendo — și ca joc și ca stare 
de spirit — și asta ne dă în
dreptățite speranțe în victorie. O 
victorie care ar putea însemna și 
o prezență în Cupa cupelor, de 
nesperat pentru noi la un mo
ment dat*.

L. Mihăilescu •— președintele 
clubului Rapid: „Clubul nostru — 
specialist și el în competițiile 
gen cupă, unde a reușit atîtea 
cuceriri de trofee sau calificări 
pînă în fazele finale — se an
gajează și în ediția actuală în 
lupta directă pentru obținerea 
cupei. Sorții ne-au oferit ca par
tener al semifinalelor pe Poli
tehnica Timișoara. Mulți — chiar 
dintre specialiști — socotesc a— 
coastă partidă mai dificilă decît 
cu una dintre marile favorite. SI 
au dreptate. Timișorenii, avansind 
etapă de etapă ca form$ și re
zultate, au acea dublă ambiție a 
concurentelor cărora li s-au des
chis neașteptate și mari perspec
tive. Tocmai de aceea sînteni 
pregătiți și deciși să răspundem, 
printr-un joc mal bun, replicii 
adversarului nostru și să ne în
dreptăm spre finală. Pentru Ra
pid ar fi o fericită dublare a 
performanțelor sezonului*.

Fotbalul așteaptă ca toate aces
te frumoase promisiuni să devi
nă fapte La 7 mai. Semifinale de 
spectacol, de calitate, iată ce in
teresează în primul rînd !

Eftimie IONESCU

vetâto*...
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DRESCU

• ECHIPELE DIN SERIA A 
V-a „bucureșteană*, a Diviziei C 
vor disputa astăzi după-amiază me
ciurile etapei intermediare, a 
XXlV-a. Sînt programate urmă
toarele meciuri: Danubiana — Vi
itorul Chirnogi, Vlscoza — Sirena, 
I.C.S.IJVL—FEROM Urzicenl, Ș.N. 
Oltenița — Electronica, Dunărea 
Călărași — TehnometaJ
— Flacăra roșie, Voința — Aba
torul și Luceafărul — Automeca- 
nica.

• Apariția M Mânu 
tn monomul „șepcitor 
roții” a cauzat o repli
că oarecum hazlie a 
unul spectator din Bu
zău : „Au venit el ,1 
ca un... halterofil tn 
formație, cel cu nr. ÎS, 
dar tot li batem azi”. 
Greșise de două ori su
porterul Gloriei. Mai 
Intll că formația lui 
preferată n-a învins st. 
In al doilea rind, că 
„U“ mal avea un jucă
tor de același calibru 
tn lot, Floare, care a 
intrat pe teren in re
priza secundă ! • De
la 3 noiembrie (etapa 
a 13-a), Gloria n-a mal 
ciștigat un meci ! De 
570 de minute (trei me

ciuri oonsecutlve) n-a 
mai Înscris un gol I 
Cam din perioada etnd 
a renunțat la serviciile 
unor buni fotbaliști ca 
Radu, Negoescu, Stan, 
toți din... atacul aces
tei echipe care in cam
pionatul trecut n-a prea 
iertat pe teren pro
priu. • Antrenorul 
Constantin Teașcă a 
fost primit la lași cu 
îmbrățișări șl aplauze 
sincere; deci, prima 
dragoste, orice s-ar 
spune, nu se uită. In 
final, a fost rindul Iul 
Leonida Antohi să-șl 
primească porția de a- 
plauze, pentru frumoa
sa prestație a echipei 
sale din prima repriză.

„știam că ol se pregă
tise corsetul marcaju
lui «om la om», ne 
mărturisea ambițiosul 
antrenor al ieșenilor, ți 
atunci noi am ales par
titura combinațiilor, a 
permanentei circulații 
tn teren...”. Ceea ce 
s-a dovedit hotărttor * 
Am mers spre stadio
nul din Rm. Vfflcea Îm
preună cu vicepreședin
tele secției de fotbal a 
Chimiei, Marin Sandu. 
1* poarta stadionului 
s-a oprit. A cumpărat 
un bilet și după aceea 
a intrat. „La mol toată 
lumea trebuie să cum
pere bilet, chiar dacă 
face parte din condu
cerea clubului 1” O te

mă de reflecție pentru 
multe cluburi 1 • Pu
țini au cunoscut la 
Bala Mare faptul că in 
preajma meciului cu, 
formația din Tg. Mureș 
antrenorul Viorel Ma- 
teianu avea o grijă tn 
plus, aceea a copilului 
său bolnav. Șl mal pu
țini au știut că în 
noaptea dinaintea jocu
lui Viorel Matelanu a 
vegheat Ia patul băia
tului său, pentru ca a 
doua zl de dimineață 
să Ce prezent la an
trenament șl apoi la 
med, ca șl cum nimic 
nu s-ar fi iQtlmplat. 
Tată adevărat șl an
trenor exemplar... '

1

Un deziderat actual: ELIMINAREA INCONSTANTEI 
ÎN EVOLUȚIILE RUTIERILOR NOȘTRI
între 11 șl 20 aprilie s-a desfă

șurat In R. F. Germania o mare 
întrecere ciclistă pe etape. La 
startul competiției Nledersachsen 
s-au aliniat 103 cicliști din 18 
țări, care au parcurs 1300 km, 
împărțițl în 12 etape. Intre parti
cipant! s-a aflat șl reprezentativa 
olimpică a României.

Clasamentele finale arată ast
fel :

Individual : 1. V. Dedionov
(U.R.S.S.) 25 h 37:29 ; X L Ka- 
șlrln (U.R.S.S.) 25 h 42:01 ; X Z. 
Sczepkowski (Polonia) 25 h 43:38; 
... 26.Mircea Romașcanu 35 h 57:58; 
....36. Cornel Nlcolae 26 h 10:24 ; 
37. Valentin Marin 26 h 11:28 ; 
...41. Ionel Gancea 36 h 30:50 ; 
...47. Gh. Lăutaru 26 h 29:38. Echi
pe : 1. UJt.S.S. 77 h 38:36 ; x 
Polonia 77 h 53:23 ; 3. Ceho
slovacia 77 h 59:42 ; ... 5. Româ
nia 78 h 45:01.

Antrenorul emerit Nlcolae Vol- 
cu ne-a rezumat astfel Impresi
ile sale din această întrecere In
ternațională de amploare : „Com
petiția a fost bine organizată, la 
startul el aflindu-se numeroși 
alergători de mare valoare, cam
pioni olimpici și mondiali, rutieri 
care se pregătesc pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Nivelul 
cursei a fost excelent, mediile 
orare zilnice situlndu-se Intre 45 
km și 47,3 km. Traseul cursei, 
fără diferențe mari de nivel In 
prima parte, dar dificil prin nu
meroasele treceri prin orașe, a 
programat în final grele etape de

munte. Echipa noastră * mers 
bine pînă la ultimele două etape. 
Ea se află pe locul m tn clasa
mentul general pe națiuni, iar 
Romașcanu ocupa locul Vn In 
clasamentul general Individual. 
Timpul, bun In primele rile, s-a 
înrăutățit brusc slmbâtă șl du
minică. In munți, caravana a fosi 
Intimplnată de viscol și de un 
strat de zăpadă foarte gros. In
tr-o singură zi, almbătă, au aban
donat peste 30 de rutieri, prin
tre oare șl Teodor Vaslle. Majo
ritatea s-au oprit nu atit pentru 
că n-ar mal fl putut suferi, ci 
pentru că le-a fost teamă aă nu 
se Îmbolnăvească șl să rateze se
zonul de primăvară. Deși bine 
pregătiți, combativi șl atențl la 
acțiunile plutonului, cicliștii noș
tri au manifestat însă o supără
toare inconstanță. După etape 
foarte bune, în care s-au bătut 
cu ardoare șl la sprinturile fina
le, au urmat altele modeste, cu 
prestații sub nivelul posibilități
lor lor. Evident, el au obligația 
să muncească mal mult la an
trenamente, să se bată pînă la 
ultima picătură de energie în 
flecare secvență a cursei”.

Să remarcăm și noi un fapt 
Îmbucurător : Cornel Nicolae, tl- 
nărul rutier care s-a Impus în 
sezonul trecut, continuă să se a- 
flrme ca un element de nădejde 
al echipei olimpice. Vom continua 
să-1 urmărim cu atenție evoluția 
tn viitoarele întreceri.

Hristache NAUM MIRCEA ROMAȘCANU

PROGRAMUL LOTURILOR REPREZENTATIVE
în programul loturilor repre

zentative, pentru finalul sezonu
lui de primăvară, au fost confir
mate următoarele întnniri:

ECHIPA A
30 aprilie (București) — cu e- 

chlpa olimpică a Cehoslovaciei.
18 mai (Brao) — returul parti

dei amicale cu echipa olimpică a 
Cehoslovaciei.

6 iunie (Bruxelles): Belgia — 
România.

Jocul cu echipa Bulgariei, *- 
nunțat pentru 7 mai la București, 
a fost amlnat.

ECHIPA DE TINERET
30 aprilie (București): joc de

verificare cu Corvinul Hunedoarei
14 mal (Sofia); cu echipa A 

sau de tineret ale Bulgariei.
29 mal—6 iunie; participarea la 

Turneul de la Toulon, rezervat 
echipelor de tineret. Programul 
selecționatei noastre este urmă
torul: 31 mai — cu Franța; 2 fu
nie — cu U.R.S.S.; 4 Iunie — cu 
Mexicul.

ECHIPA DE JUNIORI
15—25 mai: participare la 'IXir- 

neul final U.E.F.A. — în RJO. 
Germană. Juniorii noștri fac par
te din seria C, alături de echipele 
Finlandei, R. F. Germania șl 
Poloniei.

TRAGERE SPECIALA

PRONOEXPRE& 
BOXEXPRES 

ZTAPTUUEKaO

Șanse multiple de a dștigai
• Autoturisme „Dacia 1300”

5 50.000, 25.000, 10.000 id etc. 
• Excursii în U.R.S.S. și croa
ziere pe Marea Neagră. FOR
MULA TEHNICA AVANTA
JOASA • 5 extrageri ta 3 
faza, cu un total de 34 nu
mere • Autoturismele se ob
țin cu 5 numere din primele
6 la una din extragerile fazei 
a doua !

CONSULTAȚI PROSPECTUL 
TRAGERII ȘI JUCAȚI DIN 
VREME NUMERELE PREFE
RATE ! NU PIERDEȚI PRI
LEJUL DE A VA NUMĂRĂ 
PRINTRE MARII ClȘTIGA- 
TORI I ULTIMA ZI pentru 
pnocunareia biletelor: sîmbătă 
26 aprilie 1980.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 APRILIE 
1980. Cat. 1 : (13 rezultate) = 53 
variante a 4.929 lei ; cat. a 2-a : 
(12 rezultate) = 1.984,50 variante

a 307 lei. Cîștigul de cat. a 3-a 
fiind sub plafonul minim de 40 
lei, conform regulamentului, fon
dul acestei categorii a fost atri
buit celorlalte două.



PREZENTE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
CONCURSUL DE PENTATLON 

MODERN DE LA ROMA

După două zile in concursul de 
pentatlon modera de La Roma 
conduce francezul Four, cu 2094 
p, urmat de coechipierul său Cor
tez — 2008 p, Iuliu Galovici 
(România) — 2007 p, Fath (Un
garia) — 1998 p. Stepanov 
(U.R.S.S.) — 1997 p etc. Țn
clasamentul general pe echipe, 
pe primul loc se află Franța — 
6057 p, urmată de Ungaria —

RfPfttlENTĂTIVA

Of CICLISM A ROMÂNIEI 

CONCUREAZĂ 1N ITALIA
Reprezentativa de ciclism a 

României pleacă astăzi In Italia 
pentru a participa la două mari 
întreceri internaționale. Formația 
alcătuită din Teodor Vasile, Mir
cea Romașcanu, Costlcă Bonciu, 
Traian Sîrbu, Nicolae Savu și 
Constantin Căruțașii (antrenor : 
Vasile Selejan) va lua startul la 
25 aprilie In „Marele Premiu al 
Eliberării", după care — între 26 
aprilie și 1 mal — va participa 
la „Turul Regiunilor". Cea de a 
doua competiție programează în 
6 zile 8 etape (1 000 km) șl re
unește sportivi din 20 de țări. 
Cele două întreceri sînt șl un 
bun prilej de pregătire și verl- 
ricare pentru rutierii noștri, de
oarece cei 6 alergători alcătuiesc 
selecționata României pentru 
„Cursa păcii".

LA BOX ■
(Urmare din vag. I)

„CENTURA UE AUR"

In cadrul meciurilor la „mij
locie mică", craioveanul Mar
cel Sîrba a fost opus lui As- 
tudiio Douglas (Venezuela). 
După o partidă confuză, lipsită 
de elementare virtuți tehnice, 
românul a primit decizia la 
puncte. Cu totul altfel s-a des
fășurat partida următoare, din
tre cubanezul Gregorio Maso 
și iranianul Ilosain Biglari. 
Foarte armonios clădit fizic, 
cu un joc de picioare bun și 
cu lovituri năprasnice-, boxerul 
din Marea Caraibilor a întîlnit 
în iranian un pugilist tenace 
care, deși a fost trimis la po
dea în prima repriză, în run
dul al doilea a ripostat cu cu
raj valorosului său adversar. 
Dar Maso îl aduce pe iranian 
din nou în situația de grogy, 
arbitrul din ring E. Popovici 
nu sesizează aceasta decît tîr- 
ziu, Ia un nou schimb, cînd îl 
numără pe Biglari. în ultima 
repriză Maso lovește la fel de 
precis, arbitrul este, în sfîrșit, 
mai atent, și, după două nu
mărători, dictează victoria cu
banezului prin abandon.

Arbitrii și-au dat. cum se 
spune, în petec într-un mod 
nepermis, care frizează fie in
competența, fie reaua-credință în 
meciul dintre Nicolae Modro
gan și Nicu Chioveanu, După 
o luptă în care Modrogan a 
dominat repriză de repriză, 
aducindu-1 pe Chioveanu la un 
pas de k.o. (a fost numărat de 
două ori în picioare), judecă
torii I. Gorgan, E. Popovici și 
L. Vlad i-au oferit decizia la 
puncte lui Chioveanu, lăsîndu-i 
în minoritate pe M. Zamfirescu 
și R. Iorgulescu ale căror bu
letine îl indicau — just — 
ca învingător pe Modrogan. Și 
cînd te gîndești că „Centura

DIN PROGRAMUL 
DE AZI

Gala I, ora 15: cat. semi- 
muscă : D. Șchiopu (Româ
nia) — J. Torres (Cuba), 
N. Crăciun (România) — 
P. Nivers (Venezuela). Dji 
Iun Ciol (R.P.D. Coreeană) 

:— A. Săli (România) : cat. 
semiușoară : T. Cucu
(România) — Cr. Ossai 
(Nigeria) ; cat. ușoară : S. 
Cutov (România) — J. 
Hernandez (Cuba) : cat. 
semigrea : G. Donlei
(România) — A. Afshar 
(Iran), I. Cîrlan (România) 
— P. Renigio (Cuba).

Gala a Il-a, ora 19 : cat. 
muscă : D. Radu (Româ
nia) — O. Rosei (Japonia), 
C. Israel (Venezuela) — C. 
Tițoiu (România) ; cat. 
mijlocie mică : V. Gîrga- 
vu (România) — A. Bakari 
(Tunisia). M. Sîrba (Româ
nia) — C. Maso (Cuba) ; 
cat. mijlocie : i. Csepany 
(Ungaria) — v. Silaghi 
(România).

5354 p, România — 5798 p și Ita
lia — 5706 p.

TURNEUL DE SAH 
DE LA LONDRA

In runda a 10-a a turneului de 
șah de la Londra. Florin Gheor
ghiu l-a Învins, cu piesele albe, 
pe marele maestru american Wal
ter Browne. în clasament condu
ce Korcinoi, cu 6'/? p (1), ur
mat de Sosonko — 6’/2 P și An
dersson — 6 p (1). Florin Gheor
ghiu se află pe locul opt, cu 
5 P (1).

NOI ÎNSCRIERI LA 
„INTERNAȚIONALELE** 

DE TENIS ALE ROMÂNIEI
Au sosit noi înscrieri pentru 

campionatele internaționale de 
tenis ale României (5—11 mai). 
Pe lista de înscrieri figurează 
cunoscutul campion al R. D. 
Germane Thomas Emmrich 
și colegul său Thomas Arnold. 
Din Cehoslovacia vor veni : 
Miroslava Bendlova, Ivona 
Bendova, Jan Simbera și Jan 
Bedan ; din Polonia : Ivona
Kuczynska, Marzena Sieracka, 
Andrzej Jagielski și Tomaz 
Garlinski ; din Ungaria : Kata- 
lin Fagyas, Angela Szorenyi, 
Ferenc Csepai și Vilmos Lăzâr. 
Sînt anunțați, de asemenea, 
concurenți" din R. P. Chineză 
și Bulgaria.

O nouă directă plasată cu precizie de Budușan stopează elanu
rile ofensive ale redutabilului boxer cubanez I. Merino.

Foto : Ion MIHĂICA

de aur“ mai are încă zile în
tregi de concurs, și cu aseme
nea arbitri...

Spectatorii care au umplut 
aseară patinoarul artificial au 
urmărit o partidă de excepție, 
care a pus față în față doi bo
xeri de excelentă valoare : Ciu 
En Zo — campion olimpic la 
cocoș, la Montreal, și cubanezul 
Jesus Sollet — cîștigătorul de 
anul trecut al „Centurii de 
aur“, la aceeași categorie. A- 
seară, însă, ambii pugiliști au

0 NOUA AFIRMARE A LUPTĂTORILOR
(Urmare din pag I) 

min. 6,36 S. Nikolov a primit 
avertismentul descalificării. Tot 
cu un luptător bulgar, N. Di- 
nev — bine cotat și el, meda
liat cu argint la C.M. din 1978 
— avea să încheie meciurile a- 
cestul tur și „greul" Roman Co- 
dreanu. Numai că R. Codreanu 
a fost descalificat împreună cu 
N. Dînev, în min. 4.29, fiind 
astfel stopat, deși fără nici o 
înfrîngere, să-și încerce șansele 
în tururile următoare.

In continuare, crainicul com
petiției a anunțat prezentarea 
sportivilor de la categoria 68 
kg, pentru a susține partidele 
celui de al 5-lea tur — de fapt, 
meciurile semifinale. Toate pri
virile, de bună seamă, s-au în
dreptat spre salteaua respecti
vă. Ștefan Rusu, în colțul roșu, 
S. Tapio (Finlanda), în colțul 
albastru. Fără a, mai tatona, 
luptătorul nostru, ia cîteva se
cunde după gongul inaugural, 
a trecut direct la atac și în mi
nutul 1 conducea cu 2—0, iar 
la sfîrșitul reprizei cu 3—0. A- 
bardînd lupta în aceeași manie
ră și în rundul secund, Șt. Rusu 
și-a majorat avantajul la 5—0, 
pentru ca în minutul 5 sportivul 
finlandez să fie descalificat, 
primind cel de al treilea aver
tisment. în cealaltă partidă. A. 
Kravcenko (U.R.S.S.) a cîștigat 
prin descalificare întilnirea cu 
I. Atanasov (Bulgaria). Așadar, 
titlul de campion european la 
această categorie urma să 
și-l dispute Șt. Rusu și A. 
Kravcenko.

Pentru a-și păstra însă titlul 
cucerit la ediția de anul trecut, 
Ștefan Rusu trebuia să facă 
față unui adversar redutabil, 
care obținuse victorii în toate 
partidele anterioare. Atent, a-

9 HALTEROFILI ROMÂNI PARTICIPĂ LA C.E. DE LA BELGRAD
ta importantul test nrcoliinfllc ror fi prezinți sperliii din aproape 30 de țări

între 25 aprilie și 4 mai se 
vor desfășura la Belgrad cam
pionatele europene de haltere 
rezervate seniorilor. Este fără 
îndoială cea mai importantă în
trecere a ridicătorilor de greu
tăți de pe continent, care pre
cede marea competiție olimpică 
de la Moscova. Iată de ce, pen
tru cele aproape 30 de țări par
ticipante, „europenele" din ca
pitala Iugoslaviei vor constitui 
o repetiție generală a celor 
mai buni halterofili, in timp ce 
pentru antrenori, ele vor con
stitui un excelent prilej de a-și 
verifica discipolii înaintea J. O. 
Desigur, se va pune un accent 
deosebit pe rezultatele de la 
totalul celor două stiluri, pen
tru care se vor acorda la fie
care categorie medalii olimpi
ce, în timp ce la C.E. se vor 
decerna medalii și pe stiluri 
(smuls și aruncat).

Țara noastră va fi reprezen
tată la C.E. de la Belgrad de 
9 sportivi. (Nu vom prezenta 
concurenți la categoriile muscă 
șl semimijlocie, în schimb la u- 
nele categorii vor participa 
cîte doi sportivi : la „cocoș", 
Gh. Maftei și P. Pavel, la 
„pană" Radu Gelu și C. Chiru. 
în rest, va lua startul cîte un 
concurent : ușoară — V. Dociu ;

evoluat la „pană” îneîntind a- 
sistența prin gama extrem de 
variată a procedeelor tehnice 
întrebuințate. Boxind fără me
najamente timp de 9 minute 
ambii sportivi au fost aplaudați 
minute în șir pentru excelen
tul spectacol oferit. Un aver
tisment pripit primit de Sollet 
în ultima repriză a atîrnat, du
pă părerea noastră, destul de 
mult in acordarea deciziei, care 
i-a fost atribuită pe merit lui 
Ciu En Zo.

vînd de fiecare dată inițiativa, 
luptătorul român a luat mai 
întîi un avantaj minim, dar re
plica lui A. Kravcenko n-a in- 
tîrziat și scorul a devenit egal: 
1—1, consemnat la sfîrșitul pri
mei reprize. Și la începutul ce
lei de a doua, Șt. Rusu s-a 
detașat cu un punct, dar și de 
astă dată a fost egalat. După 
pauza dinaintea ultimului rund, 
luptătorul nostru a făcut apel 
la toate cunoștințele sale, de- 
terminîndu-și adversarul să e- 
vite prizele de atac și în min. 
7,13 Â- Kravcenko a fost desca
lificat. Astfel, în ropotele de 
aplauze ale numeroșilor specta
tori, Ștefan Rusu a urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului de onoare, cucerind 
pentru a treia oară medalia de 
aur și titlul de campion al Eu
ropei.

Celelalte rezultate din gala 
de seară : I. Păun b. superio
ritate de puncte (19—3) S- Ki
rov (Bulgaria), P. Dicu b.p; A. 
Manni (Finlanda), N. Gingă 
p.p. V. Blaghidze (U.R.S.S.), 
Gh. Cîobotaru p.d. M. Karti- 
cev (U.R.S.S.).

CLASAMENTELE FINALE : cat. 
48 kg : 1. Roman Kierpacz (Po
lonia), 2. J. Uhkempirov (URSS),
3. I. Atanasov (Bulgaria).. 4., F.
Scherer (R.F.G.), 5. K. Andersson 
(Suedia), 6. F. Seres (Ungaria) ; 
cat. 57 kg ; 1. Vitali Konstantinov 
(URSS), 2. B. Ljungback (Sue
dia) 3. J. Mewis (Belgia), 4. P. 
Passarelli (R.F.G.), 5. A. Sipos
(Ungaria), 6. M. Merkafer 
(Franța) ; cat. 82 kg ; 1. Glioiadi 
Korban (URSS), 2. L. Anderssoi 
(Suedia), 3. P. Pavlov (Bulgaria),
4. G. Kuhn (R.D.G.), 5. K. Kopas 
(Iugoslavia), 6. Ion Draica (Ro
mânia) ; cat. 100 kg : î. Gheorghi 
Raikov (Bulgaria), 2. Vasile An
drei (România), 3. J. Farkas (Un
garia) și R. Bierla (Po'onia). 5. 
G. Klein (R.F.G.). 6. E. Studsgard 
(Danemarca) șl O. Dvorak 
(Cehoslovacia). 

mijlocie — Petru Dumitru ; 
semigrea — V. Groapă ; grea- 
ușoară — Șt. Tasnadi și super- 
grea — M. Parapancea).

Din actualul Iot lipsesc la 
„europene" M. Grigoraș, D. 
Cloroslan și I. Bula (devenit 
indisponibil după ultimul antre
nament), care se află încă în 
pregătire și de la care se aș
teaptă si ajungă în formă ma
ximi la J.O., devenind astfel 
componenți de bază ai echipei 
noastre.

Desigur, într-o companie 
deosebit de selectă din punct 
de vedere valoric, în care 
principalii candidați la medalii 
vor fi halterofilii sovietici, 
bulgari, polonezi, unguri și cei 
din R.D. Germană, misiunea 
halterofililor noștri va fi difi
cilă, dar putem spera la cite- 
va succese notabile pe •'stiluri, 
precum și la ocuparea unor 
poziții printre primii 6. Pentru 
realizarea acestui obiectiv va 
trebui Insă ca reprezentanții 
României să evolueze la va
loarea lor maximă.

Trecînd în revistă favoriții 
pe categorii, vom menționa că 
lupta pentru primul loc la ca
tegoria muscă se va da pro
babil intre sovieticul Voronin 
și ungurul Hornyak. La „co
coș** bulgarul Kodiabașev și 
sovieticul Sarkizian sînt prin
cipalii pretendenți. La „pană" 
Todorov (Bulgaria) și Scweryn

„.„Șl TOTUȘI CARMEN BUNACIU
A FOST PE PODIUM LA AUSTIN

Trei înotă boare românce, Carmen Bunaciu, Irlncl Pănulescu și 
Mariana Paraschiv au participat recent la campionatele S.U.A. 
xn bazin (50 m) acoperit. In cadrul acestor întreceri, Carmen 
Bunaciu a reunit să urce pe podiumul de premiere în proba 

a» m spate (ocupând locul iu cu 2:17,56 șl nu locul f?, 
cum au anunțat unele agenții de presă), s-a clasat a 4-a La 
100 m spate cu 64,06, iar Irined. Pănulescu a ocupat locul V 
în finala a doua, cu 2:22,36, nou reoârd național.

Martor ocular la această 
Șoptereanu ne relatează:

i,Concursul a fost impresio
nant. Timp de 4 zile am vă
zut ureînd pe blocstarturi 
peste 1000 de înotători și îno
tătoare cu baremul (foarte 
ridicat) îndeplinit. Printre ei, 
numeroși sportivi din Europa, 
America de Sud, Australia și 
Canada, care se pregătesc la 
diferite cluburi și universități 
din S.U.A. Brazilianul Djan 
Madruga a și cîștigat la 400 m 
liber și 400 m mixt, iar sue
dezul Păr Arvidsson și-a în
soțit victoria la 100 m fluture 
cu un nou record mondial 
(54,13). Numai calificarea în 
finala mare a însemnat real
mente o performanță, la un 
asemenea concurs, cu parti
cipant de două ori mai mulți 
decît la un campionat mon
dial !

Desigur, vă interesează evo
luțiile lui Carmen Bunaciu. 
Din capul locului trebuie șă 
vă spun că rezultatele înre
gistrate nu reflectă adevăra
tele posibilități la această oră 
ale campioanei noastre. Am 
avut doar 36 de ore, de la 
sosirea tn Austin pentru a ne 
putea acomoda cu noul fus 
orar (o diferență de 10 ore) 
și o căldură toridă, de aproa
pe 35 de grade. Cel puțin în 
prima zi, cînd a fost progra
mată cursa de 200 m, Carmen 
nu s-a putut afla în plenitu
dinea forțelor, a înotat fără 
vigoarea-i obișnuită, fiind în
trecută de Libby Kinkead 
(2:14,59) și Sue Walsh (2:15,46), 
cu rezultate inferioare recor-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Petricl, Ma

ria Vergova a stabilit un nou 
record al Bulgariei la aruncarea 
discului cu 69,24 m, al treilea 
rezultat din toate timpurile • 
Bill Rodgers a cîștigat (a 3-a 
oară consecutiv) cea de-a 84-a 
ediție a maratonului de la Boston 
în 2.12:11, urmat de italianul 
Marchel 2.13:20, americanul Tabb 
2.14:49 șl grecul Kousis 2.16:03. 
Au luat startul peste 6 000 de 
atleți din 27 de țări. • La Walnut 
(California) Harvey Glance a a- 
lergat 100 m în 10,07. Alte rezul
tate : prăjină : Mike Tully 5.60 
m, 400 m : Charles Olivier 45,41. 
800 m : Mike Bolt 1:46,19, greuta
te : Steve Summers 20,77 m. fe
minin : suliță : Theresa Sander
son (Anglia) 61,02 m.

BASCHET • tn turneul pre- 
ollmpic masculin, la San Juan : 
Canada — Argentina 89—86. ® La 
Osijek, echipa feminină a Bul- 

(Polonia) se vor înfrunta in- 
tr-o luptă foarte deschisă. La 
„ușoară** Rusev (Bulgaria) nu 
poate avea contracandidat. El 
deține recordul lumii cu un 
rezultat excepțional : 335 kg l 
Sperăm însă că V. Dociu va 
lupta cu șanse pentru cîștiga- 
rea unei medalii pe stiluri. Cu 
o categorie imediat superioară 
(semimijlocie) N. Kolev (Bul
garia) și Wenzel (R.D.G.) ișl 
vor disputa întîietatea, în timp 
ce Blagoev (Bulgaria) și Var
danian (U.R.S.S.) sînt principa
lii favoriți la „mijlocie". Can
didatul nr. 1 la „semigrea** 
este Besonov (U.R.S.S.), în 
timp ce la „grea-ușoară" Ri- 
gert (U.R.S.S.) este principalul 
favorit, talonat de vest-germa- 
nul Milser. în fine, la ultime
le două categorii calculul hîr- 
tiei îi indică favoriți pe Sîrcin 
(U.R.S.S.) la „grea" și pe Kah- 
rnanov (U.R.S.S.) și Heuser 
(R.D.G.) la „supergrea".

Rămine de văzut cîte recor
duri europene și mondiale vor 
fi doborîte la Belgrad. Nu este 
exclus însă ca rezultatele să 
nu fie prea ridicate, în ipote
za că unii dintre halterofili vor 
Încerca să-și menajeze forțele 
pentru J.O. de la Moscova, la 
C.E. obiectivul lor fiind doar 
asigurarea unui loc bun pentru 
a fi selecționați în echipa o- 
limpică.

Ion OCHSENFELD

competlțle, antrenoarea Cristina

dului ei (2:14,52). In proba de 
100 m însă, Bunaciu a fost 
mat aproape de cursa pe care 
o așteptam. A condus clar 
pină la 00 m și doar pe ul
timii metri a cedat în fața 
unor sportive (cu excepția lui 
Sue Walsh) mai puțin experi
mentate. In condiții normale, 
cred că ar fi cîștigat ambele 
probe. Pănulescu și Paraschiv 
nu s-au putut acomoda. To
tuși, Irinel (cea mai tînără 
din primele 16) a reușit să 
intre în finala mică la 200 m 
mixt, corectînd și recordul 
național. La 400 m mixt, atit 
ea cit și Paraschiv au fost 
descalificate — arbitrii au fost 
foarte severi — pentru cîte o 
tracțiune sub apă, la bras.

Am reținut și alte amănunte 
interesante legate de acest 
concurs, urmărit zilnic de mii 
de spectatori. Calitatea apei 
în bazin a fost ireproșabilă. 
Pentru încălzirea înainte de 
probă putea fi folosit bazinul 
de sărituri, alăturat. „Culoa
rele" de demarcare erau du
ble și n-am văzut practic va
luri în bazin. Iar la premiere, 
toți cei opt finaliști au fost 
prezentați publicului, fiecare 
primind cite o medalie. Am 
observat și lucruri tehnice 
noi, îndeosebi la bras, pe 
care le vom încerca și noi. 
Pot spune în final că aceas
tă participare, onorabilă 
după părerea mea, ne-a fost 
extrem de utilă în preqă'irile 
pentru Olimpiada de la Mos
cova".

gârlei a întrecut Iugoslavia cu 
68—67.

CICLISM • Cursa de cinci zile 
desfășurată în Franța a revenit 
americanului Lemond, urmat de 
cehoslovacul Ferebauer la 23 sec.

HOCHEI 0 în turneul de Ia 
Goteborg, U.R.S.S. a întrecut 
Cehoslovacia cu 2—1 (0—0, 1—1.
1—0). După 4 etape formația so
vietică, neînvinsă, are 8 p.

ÎNOT 0 Meciul Anglia — Sue
dia desfășurat la Blackpool a 
revenit gazdelor cu 179—165. Cî
teva rezultate : 200 m mixt (f) : 
Sharon Davies (A) 2:17,31, 100 m 
bras (f) Margaret Kelly (A) 
1:12,32, 200 m spate (f) Jane
Adams (A) 2:18,70, 400 m liber
(b) : Patersson (S) 4:02.0, 100 m 
liber (m) Quist (S) 52,60.

ȘAH 0 In meciul candidate’or. 
Nana Ioseliani a cîștigat partida 
a 8-a cu Veroczy șl conduce a- 
cum cu 5—3.
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