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VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI HUA GUOFENG

I.a invita0a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri după- 
amiază a sosit in Capitală, in
tr-o scurtă vizită, tovarășul Hua 
Guofeng, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

Înaltul oaspete este însoțit 
de tovarășii Ji Pengfei, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Zhang Haifeng, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al R. P. Chineze.

Ceremonia sosirii a avut loe 
pe aeroportul Otopcni.

La sosire, tovarășul Hua 
Guofeng a fost salutat de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Cei 
doi conducători de partid și de 
stat și-au strins miinile cu 
prietenie și s-au îmbrățișat cu 
căldură.

In intimpinare au venit, de 
asemenea, tovarășii Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, Ion Ioniță, 
Ion Ursu, Ilie Rădulescu, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului.

O gardă militară a prezentat 
onoruL S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Popu
lare Chineze și Republicii So
cialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hua Guofeng au trecut in 
revistă garda de onoare.

Celor doi conducători de 
partid și de stat le-au fost ofe
rite buchete de flori.

Mii de locuitori ai Capitalei, 
aflați la aeroport, au ovaționat 
îndelung, au scandat „Ceaușescu 
—Hua Guofeng", exprimînd și 
în acest mod, sentimentele de 
stimă și prețuire pe care le 
nutrește poporul român față 
de poporul chinez, satisfacția 
cu care România socialistă in- 
timpină această nouă intilnire 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Hua Guofeng me
nită să dea un nou impuls dez
voltării relațiilor de colaborare 
multilaterală româno-chineze in 
interesul celor două popoare, al 
cauzei socialismului șî păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului

Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
avut, vineri seara, convorbiri 
cu tovarășul Hua Guofeng, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit, după convorbiri, un di
neu in onoarea tovarășului Hua 
Guofeng, președintele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

Tn timpul dineului, care s-a 
desfășurat in aceeași ambianță 
de caldă prietenie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua Guo
feng au rostit scurte toasturi.

ir
Președintele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze, tovarășul Hua Guo
feng, și-a încheiat vineri noap
tea scurta vizită efectuată in 
țara noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Ceremonia plecării a avut Ioc 
pe aeroportul Otopeni, unde 
înaltul oaspete a fost condus 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Tovarășul Hua Guofeng iși 
la rămas bun de la tovarășii 
Hie Verdeț, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Emil Bobu, Nicolae 
Constantin, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Ion Io
niță, Ion Ursu, Ilie Rădulescu, 
de la celelalte persoane oficia
le române prezente la aeroport

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
iși ia rămas bun de la per
soanele oficiale chineze care 
l-au însoțit pe președintele 
Comitetului Central al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze in vizita 
sa in țara noastră.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Hua Guofeng își string cu 
căldură miinile, se îmbrățișea
ză prietenește.
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La C. M. de popice de la Mangalia-Nord

APROAPE 300 DE
Ajunse la a XIII-a ediție, 

campionatele mondiale de po
pice vor avea loc anul acesta 
la Mangalia Nord, intre 24 Și 
30 mai, în organizarea federa
ției române de specialitate. 
După CM. din 1966 de la 
București și C. E. de juniori din 
1971. de la Galați, țara noastră 
va găzdui, din nou, o prestigi
oasă competiție de popice, la 
care și-au anunțat participarea 
aproape 300 de jucătoare și ju
cători din Austria. Cehoslovacia, 
Elveția, Franța, R. F. Germa
nia, Iugoslavia, Italia. Polonia, 
Suedia, Ungaria și România, 
rare, timp de o săptămină. își 
vor disputa intiietatea pentru 18 
medalii. 24 de cupe oficiale și 
alte trofee oferite de organiza
tori.

Etapa a 32-a 
a Diviziei A de fotbal

sportivi In Întrecere pentru
18 MEDALII Șl 24 DE CUPE

Dacă ultima ediție a C M. de 
la Lucerna (1978) a reunit 
sportivi din 10 țări, la Manga
lia Nord vor reintra în arena 
..mondialelor" și popicarii ceho
slovaci, deținători a 5 medalii 
de aur, 6 de argint și 5 de 
bronz. La ședința tehnică de 
stabilire a ordinei de intrare in 
concurs, care a avut loc la 
Brașov, in prezența hn Gunter 
Stieleke (R.F.G.), vicepreședin
tele F.LP. și a altor membri ai 
prezidiului forului suprem in
ternațional, al acestui sport, 
s-a apreciat clasa jucătorilor 
cehoslovaci, ei fiind incluși în 
prima grupă valorică la proba

masculină pe echipe, alături de 
reprezentanții Austriei, Unga
riei, Iugoslaviei, R. F. Germa
nia și României. Numerele sor
ților extrase de către micuțul 
lonuț, in vîrstă de 5 ani. fiul 
actualului campion mondial, 
brașoveanul Iosif Tismănar, au 
decis următoarea ordine de in
trare pe piste : echipe, feminin 
— 1. Ungaria, 2. Polonia, 3. 
Germania, 6. Cehoslovacia, 7. 
Austria. 4. România, 5. R. F. 
Iugoslavia ; masculin (grupa a

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. 1-3)

INTERES DEOSEBIT PENTRU
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

MECIURILE DE LA CRAIOVA ȘI TÎRGOVIȘTE
• La Petroșani, Jiul speră să 
obțină cele două puncte de si
guranță • La București, două 
echipe (Sportul studențesc ți 
F.C.M. Galați) cu amintiri fru
moase pe stadionul Steaua • 
La Craiova, intre un mare fa- 
forit ți o echipă care speră •

La Buzău, ultima șansă a O- 
limpiei • La Tîrgovițte, un joc 
decisiv pentru Steaua, C. S. 
Tirgovițte, ... Universitatea Cra
iova ți multe alte echipe * 
La Pitești, „U*, echipa in fața 
căreia a debutat Dobrin, a- 
cum... 18 ani 0 La Baia Mare

joc hotăritor pentru un loc in 
Cupa U-E.FJk. * La Timișoara, 
două echipe oarecum la adă
post, dar campionatul se joa
că • La Bacău, A.S.A. e gata 
să sufere 90 de minute pentru 

un punct mare—

CLASAMENT

A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri 
după-amiază a sosit în Capita
lă tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului 
Coreea, președintele 
Populare Democrate 
care face o vizită 
noastră.

Ceremonia sosirii 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, unde erau arborate 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Populare Democrate Co
reene. Pe frontispiciul aerogă
rii se aflau portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen.

La coborîrea din avion, to
varășul Kim Ir Sen este întîm- 
pinat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de par-

A

Muncii din 
Republicii 

Coreene, 
în tara

înaltului

tid și de stat își string înde
lung miinile, se îmbrățișează 
cu multă căldură.

O ga.rdă militară prezintă o- 
norul. Sînt intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Democrate Coreene și Republi
cii Socialiste România. Cei doi 
șefi de partid și de stat trec 
în revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri oferă 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen buchete de flori.

Locuitori ai Capitalei, pre- 
zenți la aeroport, au scandat 
cu căldură „Ceaușescu — Kim 
Ir Sen", exprimîndu-și satis
facția față de noua intilnire 
dintre cei doi conducători de 
partid și de stat, care mar
chează un moment important 
în dezvoltarea și adincirea con
tinuă a relațiilor dintre parti
dele și țările noastre, în folo
sul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei socialismului 
și păcii in lume.

1. UNIV. CV,
2. Steaua
3. F.C. Argeș
4. F.C. Baia M.
5. Sportul stud.
6. Dinamo
7. Polit lași
8. Chimia Rm. V.
9. S.C. Bacău

10. F.C.M. Galați
11 Jiul
12. „U- Cj.-Nap.
13. „Poli* Tim.
14. F.C. Ol
15. A.S.A. Tg. M.
16. C.S. T-vifte
17. Olimpia S.M.
18. Gloria Bz.

31 17 8 6 63-27 42
31 15 10 6 69-38 40
31 16 5 10 50-36 37
31 16 3 12 53-48 35
31 14 5 12 40-31 33
31 12 8 11 46-35 32
31 15 2 14 41-40 32
31 14 4 13 40-46 32
31 19 11 10 38-46 31
31 11 8 12 42-53 30
31 11 8 12 23-36 30
31 13 3 15 39-38 29
31 13 3 15 44-45 29
31 13 3 15 43-47 29
31 12 5 14 38-44 29
31 10 7 14 37-49 27
31 9 8 14 31-45 26
31 4 7 20 22-55 15

Petroșani : 
București :

Craiova : 
Buzău : 
Tirgovițte :
Pitești : 
Baia Mare : 
Timișoara : 
Bacău :

JIUL
SPORTUL STUD.

(stadion Steaua)
UNIVERSITATEA 
GLORIA
CLUBUL SPORTIV 
F.C. ARGEȘ 
FOTBAL CLUB 
POLITEHNICA 
SPORT CLUB

- POLITEHNICA IAȘI
- F.C.M. GALAȚI

- F.C. OLT
- OLIMPIA S. MARE
- STEAUA
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- DINAMO
- CHIMIA RM. V1LCEA
- ASA. TG. MUREȘ

Toate partidele vor începe la ora 17,15.

Săptămină viitoare, la C. E. de judo

IMPORTANT EXAMEN PRE0LIMP1C 
PENTRU LOTUL NOSTRU REPREZENTATIV

ATOVARĂȘULUI AHMED SEKOUTOUtâ
Vineri după-amiază, tovarășul 

Ahmed Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Repu
blicii Populare Revoluționare 
Guineea, împreună cu tovarășa 
Andree Toure, a revenit la 
București de la Belgrad, unde 
a participat la funeraliile pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

Pe aeroportul Otopeni inalții 
oaspeți au fost intimpinați de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat își string miinile cu 
prietenie, se îmbrățișează cu 
căldură. La rîndul lor. cu a- 
ceeași căldură și cordialitate,

se îmbrățișează tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Andree 
Toure.

Tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure, tova
rășelor Elena Ceaușescu și 
Andree Toure le-au fost oferi
te buchete de flori.

Pe platoul din fața salonului 
oficial, pe al cărui frontispiciu 
se aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Sekou Toure, încadrate de dra
pelele de stat ale celor două 
țări, erau prezenți numeroși oa
meni ai muncii din Capitală. 
Ei au ovaționat pe cei doi con
ducători de partid și de stat, 
au aclamat îndelung pentru în
tărirea prieteniei și colaborării 
româno-guineeze.

De citva timp, Ia Complexul 
sportiv „23 August- din Capi
tală, printre tinerii tn trenin
guri care străbat în lung și-n 
lat aleile marelui parc, sînt și 
cei din lotul nostru olimpic 
de judo. In fiecare zi, împreu
nă cu antrenorii lor Ion Han- 
tău și Gheorghe Ilie, ei a- 
leargă mulți kilometri, contra- 
cronometru, înainte de a in
tra in dojo (sala de judo). O 
fac cu plăcere — după cum 
ne-au mărturisit antrenorii — 
și n-ar surprinde dacă unii 
judoka s-ar situa pe locuri 
fruntașe în competiții atletice 
de alergare. ,Fără o bună 
pregătire fizică — sublinia 
I. Hantău — nu se mai poate 
rezista in confruntările de an
vergură. Te poți descurca doar 
in primele 2—3 minute, cel 
mult. Pentru că ritmul de 
luptă la asemenea întreceri 
— cînd sînt disputate meda
liile europene, ca să nu mal 
spun de cele mondiale și olim
pice — este extrem de viu. 
Aproape eă nu poți vedea tot 
ce se intimplă pe tatami".

Despre pregătirea specifică 
ne vorbește antrenorul Gheor
ghe Ilie : „De două ori pe zi 
intrăm cu sportivii noștri in 
sală. Toți se străduiesc să se 
perfecționeze pentru a avea • 
comportare cit mai bună la 
Campionatele europene de la 
Viena (1$—18 mal). îmbucură

tor — cel puțin după părerea 
mea — nivelul tehnic al fie
cărui judoka a crescut evi
dent. La Wien-Hallenstadion ii 
vom alinia, firește, pe cei mai 
buni dintre ei. Pină acum 
insă, fără semn de întrebare 
sini doar trei sportivi : Con
stantin Niculae la categoria 
semiușoară, Nicolae Vlad la 
ușoară și Mihai Cioc la grea 
și open. La celelalte categorii, 
titularii vor fi desemnați cu 
o zi sau două înainte de ple
care : Arpad Szabo sau Ioan 
Domnar, la categoria super- 
ușoară. Mircea Frățică sau 
Cornel Roman, la semimijlo- 
cie, Ștefan Toma sau Vasile

Anton la mijlocie și Daniel 
Radu sau Costel Năftică la 
semigrea".

„Ediția campionatelor euro
pene din capitala Austriei — 
concluzionează prof. Anton Mn- 
raru, secretar al F.R.J. și co
ordonator al pregătirii Iotului 
olimpic — Înseamnă examenul 
cel mai însemnat de pină a- 
cum. Dacă rezultatele vor fi 
bune, vom avea speranțe șl 
pentru apropiata Olimpiadă. 
Deci, la Viena. lotul nostru 
olimpie susține un examen, de
cisiv ca orice examen, pentru 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova".

Costin CHIRI AC

DIN CUPRINSUL ZIARULUI

• RUBRICA „FĂURARI DE MARI CAMPIONI": 
ANTRENORUL DE ATLETISM IOAN SOTER

(pag. 2—3)

• MIINE, INTILNIREA DE RUGBY ROMANIA -
U.R.S.S., IN CUPA F.I.RA

(pag. a 4-a)



10AN SOTER CAMPIONATE • COMP

Pentru atletismul nostru, 
loan Soter poate fi considerat 
ca un autentic deschizător de 
pîrtie. Spunînd aceasta avem 
în vedere faptul că el a fost 
primul atlet român calificat 
într-o finală olimpică (locul 6 
cu 1,95 m la înălțime, în 1952, 
la Helsinki), dar și primul an
trenor de atletism coautor la o 
biruință olimpică (Iolanda Ba
laș 1,86 m. în 1960, la Roma).

De-a lungul activității 
sportive, Soter a doborît 
14 ori recordul României 
săritura în înălțime, ducîndu-1 
de la 1,87 m în 1947 la 2,055 
m în 1956 ; a fost de 8 ori 
campion național și de tot a- 
tîtea ori campion internațional 
al țării noastre ; a fost, ani 
de-a rîndul, unul dintre cei 
mai valoroși săritori ai Euro
pei și chiar din lume. Ca an
trenor, a contribuit în mod ne

sale 
de 
la

mijlocit Ia formarea și desă- 
vîrșirea unor mari performeri 
care au obținut nenumărate 
victorii prestigioase în marile 
competiții internaționale ale 
atletismului (Jocurile Olimpice. 
Universiade, campionate euro
pene în aer liber și pe teren 
acoperit, Balcaniade etc.). In 
acest context amintim, de pil
dă, că Iolanda Balaș a corec
tat de 14 ori recordul lumii și 
Viorica Viscopoleanu o dată, 
că aceste atlete au cîștigat 
pentru România 3 medalii n- 
limpice de aur și că împreună 
cu Carol Corbu (la triplu) au 
obținut victorii prețioase la în
trecerile europene etc. Cel din
ții antrenor emerit al atletis
mului nostru, loan Soter se 
bucură astăzi de o frumoasă 
reputație internațională în rîn- 
duriie specialiștilor acestui 
sport

pe 
mei 

mul-

de

EXEMPLUL PĂRINȚILOR Șl AL CADRELOR DIDACTICE
Se întreabă mulți constăn- 

țeni de ce elevii Liceului nr. 
1 de matematică-fizică înre
gistrează frumoase succese to 
activitatea sportivă; prezențe 
permanente printre fruntașii 
pe municipiu to întrecerile 
.JSacladel" șl chiar în diferi
te echipe care vizează perfor
manța, cele ale cluburilor 
sportive școlare, ale clubului 
Farul. Unii găsesc repede ex
plicația : „Este destul de sim
plu: elevii de aid beneficia
ză de coudițil excelente ; 
două săli de sport, o curte 
spațioasă, bine dotată pentru 
exerciții; cadre didactice de 
spedalitate de o mare 
fesionalitate, cum 
sînt Eugen Nemțea- 
nu, Anica Roșu și 
Mircea Nicolâu...". 
Alții țin să adauge 
și aportul condu
cerii liceului: , .Directorul,
profesorul Gheorghe Vernlc, 
a fost jucător de baschet. Ia 
Timișoara, ca student, și nu-i 
poate ti indiferent ce se tn- 
timplă Ia liceu, cind e vorba 
de sport !“...

Explicații îndreptățite 
acoperire integrală), dar 
suficiente. Pentru că la __
ceul nr. 1 de matematică-C- 
zică din Constanța mai inter
vine un factor în sprijinul 
sportului, stimulind activita
tea de educație fizică, dindu-i 
un conținut tot mai larg și 
mai concret, cu mult peste 
ceea ce se realizează ta c- 
rele de clasă. Și anume, pre
zența pe terenurile de sport, 
alături de elevi, a celorlalte 
cadre didactice, de n es pecia - 
litate. a profesorilor — M. 
Cojocaru și C. Marilu (lim
ba engleză), P. Chirud-s și 
Val Frecuș (fizică). H. Suria 
(filozofie) — și chiar a părin
ților elevilor. Președirteie co
mitetului de părinți, ing. Alin

(cu 
nu 
Li-

Dăringă este nelipsit de la ac
tivitățile sportive ale cadrelor 
didactice și la fel inginerii 
Octavian Brinzei și Gheorghe 
Șerbăhescu. E drept, tng. 
Brinzei este una și aceeași 
persoană cu... fostul fotbalist 
divizionar A (și internațio
nal i), dar profesorii și pă
rinții se întîlnesc nu numai 
pentru a practica cel mai 
popular dintre sporturi, ci și 
pentru a juca volei, baschet, 
handbal, tenis sau a partici
pa Ja probe atletice.-

Există șl un cerc 
ad-boc. ci statul ~ 
guia șl mai aies cs 
gație * ‘

sportiv 
în toată re- 

.    o obb-
de la care nu se abate 

nimeni : nici • ab
sență de la convo
cări! Aceasta se tn- 
timplâ o dată pe 
săptămină. vinerea 
după-amiaza.

toamnă de la constituirea cercu
lui sportiv, n-a lipsit nimeni. „O 
singură dată era dl pe-ad să 
ne poticnim ! — ținea să re
marce, zîmbind. directorul li
ceului. Inguerul Șerbăameu 
era plecai, undeva, tn dele
gație, in județ. Vineri dimi
neața ne-a telefont, preve- 
nindu-ne eă ar putea să lip
sească. -Nid o absență, ați 
semnat doar acest anzaja- 
ment !• I-* atras axouia pre
ședintele comitetului de pă
rinți. Cel In eatzză sî-a ficat 
apariția ca • Intirzj^re de 
numai dteva minu»?._“.

Sigur, ctad copai. elevii 
văd cu cită seoozitaîe „tra
tează" această.„ joacă părinții 
și profesorii lor. nu pot („Nu 
avem dreptul !" — eleva Cla
udia Ionesco, clasa a X-a B) 
decit să ie urmeze exemplul; 
de d-sciplinâ, de tenacitate și 
de convingere că sportul tre
buie să Ce un aliat pentru 
toate virstele !

Tiberiu STAMA

Din

M. AXINEI Bacău. Ale
gerea orașelor pentru disputa
rea meciuriJor de sc-tv- a—■ 
fazele preliminare ale Cupei 
României (In cazul șerenuri- 
Jor neutre) nu se face Ja 
bunul plac. înainte de toate 
operează criteriul acordului 
comun — deci, echipele Iși 
aleg ele, prin consens, Jocul 
de disputare. Dacă nu ajung 
la înțelegere, atunci intervine 
decizia forului de specialitate, 
care fixează locul Intflnirii; 
dar tot în spiritul regutamen. 
tulul, adică echipele să facă 
ta așa fel deplasarea tocit 
fiecare să parcurgă o distar.- .. . ._

ce: 
Joc

ță aproximativ egală de 
locul de reședință pină la 
în care urmează să aibă 
meciul. Așa 
mifinale ale 
caz nu s-ar 
la Bacău.

UN GRUP___________ _____
ONEȘTI. Marea noastră cam
pioană Nadia Comăneci este 
in plină perioadă pregătitoare 
și are încă de finisat untie 
exerciții în premieră, pe care 
sperăm că le va prezenta cu 
deplin succes la J.O. Acesta 
este motivul pentru care, la 
recentele campionate interna
ționale de gimnastică ale 
României, n-a luat startul la 
toate probele concursului. Cit 
privește pe micuța Ecaterina 
Szabo, proaspăta campioană 
absolută a Europei la cate
goria junioare, aveți toate 
motivele să-i aplaudați exce
lenta performanță obținută în 
Franța. Intr-adevăr, ea ne 
amintește de „dramul de 
aur" al Nadiei și demonstrea
ză — dacă mai era nevoie — 
că izvoarele înaltei școli de 
gimnastică a țării noastre, 
condusă magistral de soții 
Karoly, sînt nesecate.

CONSTANTIN COSTACHE 
— Rm. VHcea. Nu am înțeles 
de ce ne-ați adresat nouă 
scrisoarea privind unele pro
puneri de Îmbunătățire a e- 
mlslunii duminicale „Fotbal, 
minut cu minut". în consc-

că actualele se- 
Cupei în nici un 
fi P'itut disputa

DE ELEVE DIN

cisță vă rugăm să vă adre
sați Badxxlif’-T" - mii.

P. DORUL — Sibiu. Nimeni 
m a ccmestat talentul pde- 
r-alu: Vasue Ungureanu, care 
activează la dmzjocara A de 
rugby C.S M dm frumosul 
dv. oraș. Dovadă stat desele 
sale selecțioaărî ta Jocul B, 
contribui:» sa la ricteule ob
ținute ta tume-ui tatemațxstal 
de la Harkov e»e. (despre 
care pe drept vorbiți și dv. 
ta scrisoarea trimisă). De 
aceea credem că ni aveți 
motive să imputați seJecțione- 
rijor că ma-i dau șansa Iul 
Ungureanu să se afirme ți 
In meciuri mai grele-, adică 
să evolueze te Jocul pflieruiui 
Dinu — titularul acestui post 
ta prima reprezentativă. De 
pe margine, cum de fapt și 
recunoașteți, se pot da multe 
soluții, fesa antrenorii știu 
mai bine re au de făcut, 
aceasta nelnsemntnd că pre
feratul Sibiului ar a îndepăr
tat de Ja porțile afirmării. 
Rezerva nu înseamnă un post 
graV-bt ln schema unei echipe, 
ci, dimpotrivă, un motiv în 
plus de ambiție pentru o și 
mal Înaltă pregătire menită 
să hotărască lnti:etatea In 
concurența posturilor. Cum și 
noi îl știm ambițios pe talen
tatul Ungureanu, slntem con
vinși că ti se va impune. In 
curînd, prin muncă șl serio
zitate,, tn prima reprezentati
vă a țării.

ȘTEFAN VĂDUVĂ — Tg. 
Jiu. Lunga dv. scrisoare, cu 
multe observații care com
portă discuții pro șl contra 
am trlmls-o spre consultare 
federației de specialitate. In
teresant studiul pe cele trei 
ediții de campionat privind 
lupta pentru evitarea retro
gradării, dar trebuie să ftți 
de acord că, indiferent cite 
echipe ar participa la o edi
ție de campionat, cineva tot 
trebuie să se claseze pe ulti
mele locuri.

Stelian TRANDAFIRESCU

La cite recorduri naționale 
a contribuit ? Soter cade pe 
gînduri........Nu le-am numărat,
nu le mai știu socoteala ! în 
orice caz, mai multe zeci. Sin
gură loli a avut 36 de recor
duri iar Viorica Viscopoleanu 
și Nicolae Perța, la 110 m gar
duri, au avut și ei multe. Nici 
totalul, chiar cu aproximație, 
al titlurilor de campioni 
care le-au cucerit elevii 
nu-1 mai știu. Sînt și ele 
te. foarte multe".

Și pentru că am vorbit
Iolanda Balaș, 1-arțj întrebat 
pe Soter : cit crede că ar fi 
sărit astăzi loli ? „Răspunsul 
îl voi da printr-un exemplu al 
lui.» Adrian Proteasa. Anul 
trecut, la Atena, a doua zi du
pă Balcaniadă, la antrenament, 
pe tartan Proteasa a sărit 
ușor peste 2.23 m. După două 
zile, la Chania, în Creta, pe 
zgură, deși era, repet, într-o 
formă bună. Adrian abia a 
trecut 2.0# m. Aceasta este, la 
modul general, diferența din
tre zgura pe care-și lua elanul 
loli și tartanul pe care 
sare astăzi. De aceea, 
sigur, chiar cu „foarfecă1 
ți na neapărat printr-un 
procedeu, inclusiv flopul.

se 
sint 

ei 
alt 

,___________  . Io
landa ar fi sărit astăzi mult 
peste 2 metri

Adrian Proteasa este ultimul 
venit tn „familia* de mari 
performeri ai atletismului nos
tru. ai clubului Steaua. In 
martie Ja Campionatele euro
pene de sală de la Sindelfin
gen. el a avut o evoluție cu 
totul remarcabilă, cucerind me
dalia de bronz cu o perfor
manță 
drian
mare 
dintre 
tori din noua generație a 
tismului mondial. Progresul 
realizat de el in această iarnă 
este elocvent și, in ceea ce 
mă privește, sint pe deplin 
convins eă nu se va opri la 
2_!9 m. Proteasa este și ei pe 
deplin conștient de marile re
zerve pe care le are și de a- 
eeea obiectivai muncii noastre 
eomune îl reprezintă pentru vi
itor realizarea unei perfor
manțe superioare recordului 
mondial de 2.34 m al lui Vla
dimir Iasrenko _ Țelul nostru 
este la această oră recordul 
lumii. Pentru a-1 dobori ne 
pregătim eu seriozitate, eu pa
siune, punind calitatea muncii 
pe primul plan al activității. 
2,34 m este o performanță ex
traordinară, nu glumă ; 
glumind, cum ii este 
Adrian Proteasa o va 
depăși ! in aceeași ordine de 
idei, voi arăta că Adrian se 
pregătește cu sîrguință și am
biție să facă o figură cit mai 
frumoasă la Jocurile Olimpice 
de Ia Moscova, unde concu
rența, la săritura in înălțime, 
va fi extrem de puternică...*.

CAIACIȘTII SI CANOIȘTII 
IAU STARTUL IN SEZO

NUL INTERNAȚIONAL
Cei mai buni caiaciști șl ca- 

noiști români vor participa as
tăzi și mîine la primele 
internaționale ale 
re se desfășoară 
Bamberg (R.F.
Linz.

La Amsterdam, 
regată „Bosbaan" 
canoiștii Ivan Patzaichin, 
Varablev, Petre Capusta, 
ghe și Toma Simionov și 
Nenciu, caiaciștii 
Alexandru Giura, 
Petre Dimofte și 
Ștefan, Elisabeta 
Nicolae și Amfisa Avram.

La Bamberg sînt prezențl caia
ciștii Ion Birlădeanu, 
Eșeanu, Anghel Coman, 
Dineu, Policarp Malihin, 
min Borbandi, Teodor 
Ionel Milașcu. Andrcim 
Zahar Susoi și Gavrilă 
și calacistele Agafla 
Adriana Tarasov, 
și Tecla Borcănea.

în sfirșit, la regata Linz 
lua startul caiaciștii Ion 
Marian Ciobanu, Nicolae 
Ștefan Popa.

La sfîrșitul săptăminil 
ia Sofia se va desfășura totflni- 
rea dintre echipele de juniori ale 
României și Bulgariei. La ace
leași date (17—18 mal) vor avea 
Joc și regatele de la Gent și 
Sofia.

regate
sezonului, ca

la Amsterdam, 
Germania) și

in tradiționala 
vor concura

Lipat 
Gheor- 
Dobre
Diba,Vasile

Mihai Zafiu și 
calacistele Maria 
Băbeanu, Maria

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE M
• La 1 

Prietenia*] 
de orașul I 
parte ecrJ 
Bulgariei. I 
hoslovaciei 
Uniuni'S| 
lor două I 
de concui 
cîștigat dd 
tesnik. i 
au sosit i 
Fr. Fodorl 
12, Al. nl 
țării, E. Nj 
fee ți ane ij 
viteză în I 
șe, cînd s

• După mai multe concursuri 
de verificare, motocrosiștii de 
toate categoriile se aliniază mîine 
la startul primei etape a campio
natului republican. întrecerile 
vor avea loc pe traseul de la 
Sf. Gheorghe, in organizarea a- 
soclației sportive „Electro" din 
localitate. In program figurează 
curse pentru seniori, tineret și 
juniori. Primul start se va da 
la ora io.

O „Cupa F.R.M." la dirt-track 
a ajuns în faza finală. Mîine se 
vor desfășura ultimele întreceri 
pe pista stadionului Metalul din 
Capitală cu 
10. Participă 
Sibiu, Brăila

începere de la ora 
alergători din Arad, 
și București.
STEAUA - DINAMO, IN 
CUPEI ROMÂNIEI LA H

record de 2J2S m. 
este. indiscutabil, 
talent. poate că 

cei mai talentați

,A- 
un 

unul 
sări- 
atle-

dar 
felul, 
putea

Mîine dimineață, de la ora 
10,30, pe patinoarul „23 August* 
din Capitală, se va disputa fi
nala Cupei României la hochei, 
partidă care opune pe cele două 
fruntașe ale acestui sport din 
țara noastră, Steaua și Dinamo. 
Cele do’iă finaliste s-au calificat 
prin clasarea pe primul loc în 
grupele de la Miercurea Ciuc și 
Galați.

Steaua, care a cîștigat recent 
campionatul, va căuta, desigur, 
să realizeze un ..event*, în timp

IN FATA
0 Cel de al doilea turneu din 

cadrul turului Iii al diviziei se
cunde de volei se desfășoară în
tre 11 și 14 mai în următoarele 
localități : Focșani (seria I), Plo
iești (seria a Ii-a), Oradea (seria 
a Ill-a) — feminin, Vaslui (seria 
I), Alexandria (seria a n-a) șl 
Deva (seria a Ill-a) — masculin.
• Turneele de baraj pentru 

promovarea în Divizia A vor a- 
vea loc între 28 mai și 1 
la Tg. Mureș (feminin) și 
(masculin).

O NOUA ETAPA „FIERBINTE" 
A DIVIZIEI A DE HANDBAL FEMININ

Duminică, divizionarele femini
ne A ale handbalului nostru sînt 
chemate la o nouă confruntare 
directă. Etapa a 16-a progra
mează partidele*

TEROM Iași (locul VD, 13 
puncte) — Știința Bacău (locul 
L M puncte);

Confecția București (locul X, 
12 puncte) — Constructorul Baia 
Mare (locul ni, 16 puncte); Uni
versitatea Cluj-Napoca (locul IV, 
16 puncte) — Universitatea Timi
șoara (locul V, 14 pumcte);

Rulmentul Brașov (locul VI, 13 
puncte) — Mureșul Tg. 
(local n, 16 puncte);

Hidrotehnica Constanța
Vni, 13 puncte) — Progresul 
București (locul IX, 13 puncte).

Evident, noua secvență a cam
pionatului se dispută la aceeași 
temperatură ridicată a luptei

„CUPA TRIUMF" LA 
GIMNASTICA RITMICĂ

Sub genericul „Daciadei*, Clu
bul sportiv școlar „Triumf*, prin 
secția de gimnastică ritmică, cu 
sprijinul Comisiei municipale de 
gimnastică, organizează competi
ția de gimnastică ritmică dotată 
cu „Cupa Triumf*. Această com
petiție se adresează sportivelor de 
categoria a Ill-a și a IV-a și are 
ca scop verificarea stadiului de 
pregătire a acestor sportive îna
intea desfășurării finalelor cam
pionatului republican la aceste 
categorii.

Competiția se va desfășura în 
sala din str. Luterană nr. 13, du
pă următorul program : 17 mai 
1980, la ora 16, categ. a m-a ; 
18 mai 1980, la ora 9, categ. a 
rv-a.

Nicușor
Marian 
Benia- 
Lupou, 
Ștefan, 

Pamacai 
Buhaev,

Nastasia Buri

vor 
Geantă, 
Tlcu și

viitoare.

Mureș

(locul

Romeo V1LARA

DUMINICA
FOTBAL. Stadion Steaua, 

de la ora 17,15: Sportul stu
dențesc București — F.C.M. 
Galați (Div. A); stadion Re
gie, de la ora 15,15: Sportul 
sVidențesc — F.C.M. Galați 
(juniori); stadion Progresul, 
de la ora 11: Progresul Vul
can București — Pandurii Tg. 
Jiu (Div. B); stadion Meca
nici fină, de la ora 
canicâ fină București 
păți Mirșa (Dlv. B); 
Automatica, de la ora 
tematica București — 
Urziceni (Div. C);
Triumf, ‘ ‘ _
mecanica București — Dună
rea Călărași (Div. C); stadion 
„23 August", de la ora 11: 
C.F. Luceafărul București — 
Danubiana București (Div. 
C); stadion Voința, de la ora 
11: Voința București — Ș.N. 
Oltenița (Dlv. C); stadion 
T„m.b. de la ora 11: T.M. 
București — Tehnometal 
București (Dlv. O; stadion 
Sirena, de la ora 11: Sirena 
Butrirești — Electronica Bucu
rești (Div. C).

HANDBAL Sala Floreasca,

11: Me- 
— Car- 
stadion 
11: Au- 
FEROM 
stadion 

de la ora 11; Auto-

de la ora 10: Confecția Bucu
rești — Constructorul Baia 
Mare (Dlv. A, fem.); de la 
ora 11,10 • Dinamo București 
— C.S.M. Borzeștl („Cupa de 
primăvară", A, mase.); teren 
Facultatea de Drept, de la 
ora 15: Spartac București 
Confecția Călărași (fem. 
Universitatea București 
Rapid București (fem. 
Universitatea București — 
tramonla Făgăraș (mase.

HOCHEI. Patinoarul

B),

B). 
„23 

August", ora 10,30 ; Steaua — 
Dinamo (finala „Cupei Ro
mâniei") .

MOTOCICLISM. Stadion Me
talul, de la ora 10; ultima 
etapă a „Cupei F.R.M." la 
dirt-track.

RUGBY. Stadion Tineretu
lui IV, de la ora 11: Dinamo 
— Universitatea Timișoara (fi
nala „Cupei F.R.R."), stadion 
Giulești, de la ora 13.45: me
ciuri demonstrative de mini- 
rugby; de la ora lJ: Româ
nia — U.R.S.S. (meci în ca
drul C.E.).

SCRIMA Sala Floreasca, 
de la ora 8; Campionatele na
ționale individuale la floretă 
(I) și spadă.

PE MICUL ECRAN
DUMINICA 11 MAI, ora 15,30: 
Rubrica de șah ; ora 15,45 : 
Rugby, România — U.R.S.S. 
In C.E. (transmisiune directă 
a reprizei a n-a) ; ora 16,30 
(programul D Și ora 17,30 
(programul II) : Tenis, semi
finalele turneului Internațio
nal ..Cupa Națiunilor", de la 
Diisseldorf (transmisiune di
rectă) ; ora 10,50 (programul 
ID : Emisiunea „Telerama".

LUNI 12 MAI, ora 14,30 : 
Tenis, finala turneului inter
național „Cupa- Națiunilor", 
de la Diisseldorf (transmisiu
ne directă).

MIERCURI 14 MAI, ora 
17,20 : Fotbal Internațional — 
avanpremieră la turneul final» 
al C.E.

Iunie 
Deva

trep- 
>,va- 

— S1

pentru ocuparea celor două 
te ale podiumului (n și m) 
cante“ —’ pe de o parte 
pentru evitarea retrogradării, în 
care sînt angajate, la această 
oră, nu mai puțin de șase for
mații — pe de altă parte. Deo
sebit de important este, în pri
mul rînd, meciul de la Constan
ța, în care două dintre ultimele 
clasate se întîlnesc între ele, ca 
și meciurile de la Iași și Brașov. 
TEROMUL va încerca s-o învin
gă pe lideră, dar sperăm că nu 
cu aceleași mijloace — extrem 
de dure — cu care a acționat 
duminica trecută Ia București. 
Rulmentul își joacă — și ea — 
„cartea cea mare“.

In „Cupa de primăvară* (e- 
chipele masculine de Divizia A) 
se dispută meciurile : Dinamo
București — C.S.M. Borzeștl, Ști
ința Bacău — Steaua. Gloria A- 
rad — Independența Sibiu $1 H.C. 
Minaur Baia Mare — Universi
tatea CIuj-'Napoca.

< FINALA CUPEI
Mîine, pe stadionul Tineretului 

din Capitală, de la ora 11, se 
dispută finala Cupei F. R. Rugby, 
care va opune echipele Dinamo 
București și Universitatea Timi
șoara. Prima dintre formații nu-i 
va putea folosi, firește, pe com- 
ponenții lotului reprezentativ, și 
pe unii jucători accidentați, cum 
este ------’ * * --------- --------------
Vor

ce D!nam<B 
revanșă, ifl 
vor execulB 
nalitate alfl 
tea persist® 

Arbitri.: I 
O. Bărbi ■ 
nil). ■

în deschM 
finala „CuB 
pice", întnB 
reștiulul șil 
chita. ■
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DIVIZIA B — ÎNAINTEA ULTIMEL
în __________ ______ ______

vizici B la rugby s-au înregis
trat rezultatele: SERIA I: Rul
mentul Alexandria — R.C. Spor
tul studențesc II 30—l, Știința 
Buc. — Ș.N. Oltenița 44—9. Olim
pia Buc. - R.C. Gri vița Roșie H 
16—11, Petrochimistul Pitești — 
Dunărea Giurgiu 6—12 (la acest 
meci s-au produs incidente, care 
au dus la suspendarea pe o e- 
tapă a terenului argeșenilor), 
Aeronautica Buc. — Gloria Buc. 
10—14; pe primele locuri: 1. Du
nărea 47 p, 2. Gloria 44, 3. Olim
pia 37, 4. Rulmentul 36 (clasare 
merituoasă pentru teleormăneni). 
SERIA A n-a: Metalurgistul Cu- 
gir — Gloria P.T.T, Arad 7—8, 
I.O.B. Balș — Electrotimiș 26—3, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul 
Lupeni 83—3, Politehnica Cluj- 
Napoca — Constructorul Alba Iu-

antepenultima etapă a Dl-

SELECȚIE 
PENTRU TENIS

La Ștrandul 
din Capitală _ ___
zează acțiuni de selecție 
în vederea completării eu 
elemente talentate (băieți 
și fete) a secției de tenis 
de cîmp a clubului Poli
tehnica București. Copiii 
(în vîrstă de 8—12 ani) se 
pot prezenta zilnic, dimi
neața între orele 8—9, iar 
după amiaza de la 15 la 
16,30, urmînd a se adresa 
profesoarei Adriana Ca- 
raiosifogiu.

tineretului 
se organi-

Ha 16—7, Un 
troputere Cn 
1. Gloria P.l 
3. Electrotim. 
42 (ultimele 5 
puțin). SERL 
Bacău — Rt 
10—3, C.S.M. 
C.F.R. Galați 
— Politehnic: 
duc • 1. Răpi 
46 p, 3, Poli' 
bilul Galați 
(constănțeană 
6—12, Constn 
1^-7, Chimia 
Iul Mangalia 
căru șui T-uJ 
C.F.R. - Fyțpșt 
dia 9—46 ; ln 
torul 64, 2. C 
puțin), 3. T.i 
cărușul 55 (

Pînâ la 
luni, pati 
gust" din 
pus la dl 
lui după 
gram : du 
rele 10—1 
in celelalti 
18—20.

„Nocrti 
TROȘANI : 
la ora 19,3 
trului de 
lui" din P< 
loc premie 
piesei „Pe: 
de Mircea 
regla lui 1

SPORT LA RADIO (progrt
DUMINICA 11 MAI, ora 17 : 

„Sport și muzică4* (transmi
sii directe de la partidele e- 
tapei a 32-a a campionatului 
Diviziei A de fotbal șl In
formații din actualitatea zilei); 
ora 22,10 : „Panoramic spor
tiv* (informații, știri și re
latări' din desfășurarea com
petițiilor Interne și interna
ționale, cronica „Daciadei*) ;

LUNI 12 MAI, ora 18,15 :

„Magazin spo 
prins : știri J 
riul săDtănțîni 
balistice, med 
Țacu, pregăti 
fotbal me ridic

VINERI 16 
Transmisie < 
Wolfen a reț 
meciului de 
România — F 
drul turneului



GOSPODARI
L „Cupei 
I, găzduită 
In, au luat 
ptative ale 
Inane, Ce- 
Foiofliei și 
Etartul ce- 
I aliniat 36 
tul fiind 
p Jan Ve- 
I alergători 
fie locuri : 
litilencu — 
[campionul 
ferit o de- 
cutia de 
limei man-
cul 6.

CU INIȚIATIVA

Divizia dc juniori comentata de antrenorii ci
Em. MIȚARU („Poli" Timișoara): „PBIA MULTE TALENTE

I pentru o 
jgalitate se 
lari de pe- 
bă egalita- 
va rejuca.

la centru), 
rnu (la 11-

k ora 8,30, 
[elor Olim- 
tiva Bucu- 
ețului Hâr

Secția moto a clubului 
sportiv Steagul roșu din 
Brașov a constituit de-a 
lungul anilor o adevărată 
școală a curajului și în- 
demînării, unde s-au 
format generații de mo- 
tocicliști. Tradiția „mo
delatorilor de talente" de 
aici este continuată a- 
cum de fostul campion, 
Traian Moașa, care prin 
forța exemplului perso
nal a reușit să transfor
me secția intr-o pepinie
ră de cadre de nădejde.

Amplificarea ariei de 
activitate impunea găsi
rea unor soluții care să 
asigure condițiile 
sare formării 
performeri și 
„stegarii" au 
rit intr-o zi 
și constructori 
sportive. extinzindu-și 
in această primăvară a- 
telierul unde iși pre
gătesc motocicletele pen
tru concurs. Ei au văzut 
o magazie veche pe care

nece- 
vii t orilor 

astfel 
descope- 
tă sint 

de baze

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Divizia A, etapa a 32-a

TELEGRAFIC DIN CELE 18 TABERE

tie c-am plo
ii un io rl și
fte in pe- 
l'6r*6 gâz- 

din «b- 
kla Olimpia

fmlnlnă a 
I In C cho
re participă 
n „Cupa E- 
■e mal par- 
fi, U.R.S.S., 
L Bulgariei,

rulin de Ia 
I cu „Cupa 
I voleibaliștii 
|>s a fost 
pal bun co- 
I Giinter E- 
p trăgător, 
pa mascu- 
hrticlpă la 
I (programat 
le formațiile 
I Bulgariei, 
piei se deș
ii Grecia, la 

20—24 mal. 
lelul nostru 
prima echl- 
selecționată

an a „Tro- 
linin se mu- 
L. Iași. Va 
Itlțle pentru 
b lista echi-

: Cuba,
eză, Peru, 
kănia, Ceho- 
I Bulgaria,

Pen_

I
I

Ehescu, ior- 
Escu II, Ca
lul de o se- 
liescu, Petre, 
I au deplasat 
li bunăJWă 
[Peter, Matei, 
ktucu, Cojo- 
partidă spec
ii în joc re- 
pportantă.
APE
bele — Elec- 
3; în frunte:
2. C.F.R. 46, 

L Politehnica 
b un joc mal 
t-a: Chimia

H Birlad 
ba — Rapid 
J.R.A. Tecuci 
i 12—20; con- 
S.M. cu cîte 

I 4. Automo- 
R.IA A IV-a
3, — Portul 
— Farul n

art — Meta- 
Dacia — Pes- 
t—17, Rapid
• C-.—3M1. Ml- 
: 1. Cbnstruc- 

i (un meci mal 
50, 4. Pes- 
confirmă !)

conducerea întreprinde
rii, apreciindu-le Ini
țiativa, le-a acordat-o. 
Folosind acest spațiu 
neutilizat, motocicliștii 
au transformat încăperea 
la parter în trei boxe, 
iar deasupra lor în ma
gazie de piese și echi
pament, vestiare și o 
mică, sală de forță. Mo
dalitățile prin care 
s-au realizat aceste com
partimentări ? Totul iși 
are seva în valorifica
rea resurselor interne : 
adunate de unde nu mai 
aveau întrebuințare, de- 
șeurile metalice au fost, 
bucată cu bucată, sudate 
cap la cap, de către 
sportivi și pasionații lor 
suporteri din întreprin
dere (în frunte cu ing. 
Cornel Stroie, Vasile 
Cahnită și ing. Ion Lean- 
cu din conducerea secți
ilor prototipuri și sculă- 
rie), amenajînd împreună 
un frumos atelier moto 
cu... etaj. Gîndiți-vă ! E 
ceva muncă, nu 7 Avînd 
un evident instinct al so
luțiilor, antrenorul Tra
ian Moașa intenționează 
să doteze noul atelier 
cu strung, freză, aparate 
de găurit și sudură, poli
zor și banc de probă, 
toate aceste instalații fă
cute din mașini uzate și 
recondiționate. Sint am
biții demne de un an
trenor cu mult spirit 
gospodăresc pe care do
rește să-1 ridice la ran
gul de atitudine colecti
vă a elevilor săi.

Traian IOANIȚESCU

C. M. DE
(Urmare din pag I)

I
I
I
I
I

• JIUL nu-i poate utiliza pe 
Busu și Miculescu (au cîte două 
cartonașe galbene). In rest, nici 
o indisponibilitate • POLITEH
NICA IAȘI are și ea un „colec
ționar" 
D&iilă.
prezența 
sciatică.
cu — I. 
goviște),
• La 

reintră, 
timp ce 
este incertă _ 
LĂȚI, două indisponibilități: Ol
tean u și Moțoc. Nesigură și uti
lizarea lui Vlad, care a fost bol
nav. ARBITRI • V. Tătar (Hune
doara) — O. ștreng și C. Lăcra- 
ru (ambii din Oradea).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA, 

liderul campionatului, mizează 
pe o victorie clară, care să-i ne
tezească drumul spre titlu, deși 
folosirea lui Cămătaru, acciden
tai. este incertă. Nu va 
Balati. care, acxnul&xl 
cartonase galbene, are o etapă 
suspendare • F.C. OLT va uti
liza oei mai bun „U- al său vl- 
zînd rrarele punct care s-o în
depărteze de locurile retrogra- 
dante. Martines cu are două car
tonașe galbene ARBITRI : C. Dl- 
auiesca — L Pop, D. Nicclae 
(toți din București).
• GLORIA BUZĂU nu poate 

conta nici pentru această etapă 
pe aportul lui Petrache, acciden
tat • OLIMPIA SATU MARE nu 
anunță indisponibilități. ARBI
TRI: N. Rain ea (Bîrlad) — T. 
Balanovfci (Iași), L Vas£e (Bucu
rești).
• C.S. T1BGOVIȘTE s-a pre

gătit minuțios și intens pentru 
meciul extrem de important de 
mîine. Se speră In reintrarea ti
tularilor Pitaru și Sava, ambii 
mai vechi accidentați • STEA
UA nu are nici o Indisponibili
tate, a efectuat antrenamente in

de cartonașe galbene: 
Sub semnul întrebării, 
lui Costea, suferind de 
ARBITRI: C. Teodores- 
Tănase (ambii din Tîr- 
V. Topan (Cluj-Napocal. 

SPORTUL STUDENȚESC 
probabil, Chihaia, în 
folosirea lui M. Marian

• La F.C.M. GA-

mod normal și va sosi la Tlrgo- 
viște în ziua meciului, arbitri: 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Seve
rin), R. Petrescu (Brașov), I. 
Bîră (Agnita).
• La F.C. ARGEȘ nu joacă si

gur Moiceanu (2 cartonașe gal
bene) și Iovănescu, care are o 
smulgere de ligamente și va fi 
indisponibil, probabil, pină la 
sfirșitul campionatilul. Este in
certă șl utilizarea iul Bărbules- 
cu • UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA nu contează pe Do- 
brău, Moldovan și Suciu — acci
dentați. Folosirea lui L. Mihai 
șl a lui Batacliu - sub semnul 
întrebării. ARBITRI : “
zan — N. Georgescu, 
(toți din București).
• F.C. BAIA MARE a

Gh. 
P.

Rete-
Balaș

D.

_ urmat 
eld'll de antrenamente obișnuit. 
La pregătiri a participat și Mu- 
reșan, absent în ultima vreme 
din cauza unei rupturi muscu
lare, dar se pare că ei nu este 
restabilit complet • DINAMO 
axxmță echipa care a ciștigat cu 
FX. OIL Nu sint indisponibilități. 
ARBTTRI: L Igna — L Bungău 
(ambii din Timișoara), D. OJo- 
geanu (Arad).e ---------------------- ------------------
are, 
tul 
tr.d 
RM.
neață spre Timișoara, fără Bas- 
no, în continuare indisponibil, și 
Carabageac, suspendat pentru 2 
cartonașe galbene. ARBlTifl: V. 
Ciocilteu (Craiova) — Gh. Jucan 
(Mediaș), M. Stoica (Ineu).
• SPORT CLUB BACAU anun

ță alinierea celei mal bune e- 
chlpe, toți Jucătorii fiind valizi 
• A.S. armata tg. mureș 

■ pleacă în cursul dimineții de azi 
spre Bacău cu efectivul complet, 
inclusiv Boloni șl Bozeșan, care 
și-au efectuat suspendarea. AR- 
BITRI: C. Bărbulescu — C. Jîîr- 
ja, G. Mihăilescu, toți din Bucu
rești.

POLITEHNICA TIMIȘ O ABA 
cu excepția ?ii VoUru, Jo- 

valid, singura problemă fi- 
alegerea „U“-lui • CHL5UA 
VÎLCEA a plecat azi dimi-

I DERBY DE SERIE ÎN DIVIZIA C
I
I
I
I

Colaboratorul nostru ing. Aurel 
Du la a surprins pe peliculă mo
mentul cel 
meciului de 
peni, dintre 
localitate șl 
rea unicului__  __ ____  _
prin jucătorul Petre Popa. Acest 
meci, derbyul seriei a Vil-a, dis
putat duminică, a fost de bun 
nivel tehnic, cel peste 7000 de 
spectatori părăsind mulțumiți 
tribunele stadionului din Lupenl.

mal important al 
Divizia C de la Lu- 
echipele miniere din 
din Motru: marca- 
gol de către gazde.

POPICE

îl acestei
„23 Au- 

lală va fi 
[i publicu
lui pro- 
, între o- 

17—19, iar 
intre orele

LA PE- 
le seară, 
scena Tea- 
[Valea Jlu- 
nl, va avea 
□solută a 
caii verzi", 
onescu, în 
F&tulescu.

II-a valorică) — 1. Franța, 2. 
Italia, 3. Elveția, 4. Polonia, 5. 
Suedia (grupa I valorică) — 6. 
Austria, 7. Ungaria, 8. Româ
nia, 9. Iugoslavia. 10. R. F. 
Germania. 11. Cehoslovacia ; 
perechi, feminin — 1. Austria, 
2. Ungaria, 3. România, 4. Ita
lia, 5. Elveția, 6. Cehoslovacia, 
7. Polonia, 8. R. F. Germania, 
9. Suedia, 10. Iugoslavia, 11. 
Franța ; masculin — 1. Suedia, 
2. Italia, 3. Cehoslovacia, 4. Po
lonia. 5. Elveția, 6. Franța, 7. 
Ungaria, r 
stria, 10. 
Iugoslavia.

Primele 20 de fete și tot ati- 
ția băieți care vor obține în în
trecerile pe echipe și perechi 
cele mai mari rezultate se vor 
califica în turneul final indivi
dual, intrînd pe arenă în ordi
nea inversă a clasamentelor. 
Jucătoarea și jucătorul care vor 
totaliza cele mai multe popice

8. România, 9. Au- 
F. Germania, 11.R.

doborite cuceresc titlul de ram- 
pion al lumii. Se joacă la pro
bele clasice de 100 bile mixte 
femei și 200 bile mixte bărbați, 
in cele trei evoluții jucătoarele 
lansind în total 300 
mixte, iar jucătorii 600 
mixte.

Ca arbitru principal 
desemnat Oskar Rossi 
avînd ca locțiitori pe 
Saga (Cehoslovacia) și 
nand Popescu (România), 
ca „secunzi" vor funcționa 24 
de arbitri români, majoritatea 
foști și actuali jucători și ju
cătoare de divizie.

La ediția anterioară a C. M. 
de la Lucerna, medaliile de aur 
au fost cucerite de echipa R. F. 
Germania la feminin, reprezen
tativa României la masculin, 
cuplurile Liuba Teolcici — Pa- 
vica Galosevici (Iugoslavia) și 
L. Zieher — T. Holzmann 
(R. F. Germania) la perechi, 
Zsuzsa Kristyăn (Ungaria) și 
Iosif Tismănar, la individual.

Cele două formații, Minerul 
Lupeni și Minerul Motru, sint 
angajate de aproape două luni 
In lupta pentru șefia seriei. In 
momentul de față, după etapa a 
23-a, conduce Minerul Lupeni cu 
două puncte avans, dar mai 
sint... șapte confruntări pînă la 
încheierea campionatul'ii. Iată șl 
jocurile pe care le mai au de 
susținut fruntașele seriei a Vll-a: 
Minerul Lupc-ii — cu Metalul 
Rovinari (acasă), cu Dunărea Ca
lafat (în deplasare), cu Viitorul 
Drăgășanl (a), cu Lotru Brezoi
(a), cu ‘ C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
(d), cu C.F.R. Craiova (a) și ci 
Chimistul Rm. Vîlcea (d). Mi
nerul Motru — cu Metalurgistul 
Sadu (a), cu C.F.R. Craiova (d), 
cu Progresul Băilești (a), cu U- 
nirea Drobeta Tr. Severin (d), 
ci Lotru Brezoi (d), cu Electro- 
putere Craiova (a) și cu Dierria 
Orșova (d).

de 
de

bile 
bile

fO6ta
G talia), 

Oskar 
Ferdi- 

iar

SI PIIIID DIN CAUZA IJ\OII INTERESE MĂRUNTE'^
Invitatul rubricii noastre de astăzi este Em. Mițaru, fosta extremă 

a echipei Știința și, apoi, Politehnica Timișoara. A jucat 17 ani la 
această echipă, legîndu-se trup și suJlet de clubul de pe Bega, 
acum, hotărît să MUNCEASCĂ, cu devotament și abnegație, pen-
tru a căuta și forma tineri jucători, care să poată fi promovați cu 
succes la „Poli-, în primul eșalon al fotbalului nostru.

— Divizionara de juniori Poli
tehnica Timișoara s-a numărat, 
în anii trecuți, printre protago
nistele campionatului. în ’77—’78 
l-a ciștigat chiar. Cum se explică 
„refluxul" din actuala ediție ?

— Vorbind sincer, trebuie să 
spun că și pe mine mă intere
sează locul 
nu fac din orice meci jucat un 
cap de țară. Obiectivul principal 
pe cai% mi l-am propus este a- 
cela de a COLABORA BINE cu 
antrenorii de la echipa de se
niori în scopul promovării celor 
mai talentati juniori pe care- A- 
VEM DATORIA SA-I GĂSIM Șf 
SA-I PREGĂTIM CORESPUN
ZĂTOR. în acest sens, eu imi 
pun mari speranțe in mijlocașul 
ofensiv M. Circi umaru, în ex
trema dreaptă Alex. Erdos, In 
portarul FI. Iancu. Trebuie să 
mai spun, in al doilea rînd, că 
in campionatul care se va în
cheia nu peste mult timp Poli
tehnica n-a reușit să concentreze 
In lotul ei pe cei mai buni 
niori din zonă.

— Cauzele ?
— Cauze sint 

replica pe care 
gulă de la cei ____ _____ ____
să transferăm juniori buni este 
următoarea : „Și noi avem ne
voie de ei". Și, astfel, talente de

rămîn „legate" de echiJ 
nu au posibilități de a 
se pierd. Ceva trebuie 

această privință, pentru 
păcat să

din clasament. Dar

excepție 
pe mici, 
progresa, 
făcut in 
că este ___ ___
tăblie talente din 
interese mărunte.

— în ce relații 
tehnica șl Clubul 
unitate care caută 
ze valorile eșalonului 
de juniori ?

— Foarte bune, ca

pierdem 
cauza

veri- 
unor

Poli-se află 
sportiv școlar, 
să concentre- 

timișorean

ju-

dar
re-

mai multe, 
o primim de 
de Ia care vrem

dealtfel cu 
toate școlile din oraș și din zona 
noastră. Aceste relații trebuie 
să existe intre toate cluburile di
vizionare A și școlile respective, 
pentru că pe această FILIERA 
POT APAREA MULȚI JUCĂTORI 
ÎNZESTRAȚI. Noi am mers pu
țin mai departe, colaborind și cu 
școli din județ. Am căutat să 
mărim mult sfera selecției, or- 
ganizînd trialuri pe zone de co
mune la Șandra, Sînnicolau Mare 
și Voiten. Am descoperit, la a- 
ceste acțiuni de selecție, cîțiva 
băieți zdraveni, puternici, care, 
bine șlefuiți, pot urca treptele 
fotbalului. Sigur că cei care DE
CID, pină la urmă, soarta lor 
sintem tot noi, antrenorii de Ia 
juniori, deoarece în miinile noas
tre se află instruirea și educarea 
lor corespunzătoare. Important e 
să-i privim și să-i tratăm ca pe 
copiii noștri...

Laurențiu DUMITRESCU

1 I)
(din cu- 

l comenta
rii fot- 
| ' Florența 
himpice Șl

ora 18,50 : 
(ă de la 
| a Il-a a 
il juniori 
da, din ca- 
al U.E.F.A.

ȘTIRI
• NE VIZITEAZĂ VORWARTS 

FRANKFURT PE ODER (R.D.G.) 
La invitația divizionarei „A“ 
A.S.A. Tg. Mureș, formația Vor- 
wărts Frankfurt pe Oder, din pri
ma ligă a campionatului din Re
publica Democrată Germană (lo
cul VII în clasament), va între
prinde un turneu de cîteva 
jocuri în țara noastră. In primul 
meci, formația oaspete va în- 
tîlni, vineri 16 mai, pe Șoimii 
Sibiu, pe stadionul cu același nu
me, cu începere de la ora 18.
• LUNI 12 MAI, la ora 18, in 

sala I.S.B. din str. Berzei, va 
avea Ioc plenara antrenorilor de 
fotbal bucureșteni de toate ca
tegoriile.

F.C. ARGEȘ 
Uni». Craiova 
Steaua
A.S.A. Tg. M. 
Sportul stud. 
Polii. lași

7. F.C.M. Galați

1.
2.
3.
4.
5. 
«.

31 
31 
31
31 
31
31
31

18 
18
16
12
14
13
14

10
6
9

14
8

10
8

3 60-15
7 73-25
6 68-26
5 52-29
9 60-33
8 50-34
9 46-36

46
42
41
38
36
36
36

• Univ. Craiova a ciștigat, con
form regulamentului, cu 3—0 partida 
cu Politehnica lași.

8. „U“ Cj.-Nap. 31 13 7 11 47*53 33
9. Olimpia 31 11 10 10 46-41 32

10. S.C. Bacâu 31 13 6 12 38-40 32
11. Dinamo 31 11 9 11 42-30 31
12. „Poli* Tim. 31 10 10 11 28-30 30
13. F.C. Baia M, 31 10 7 14 48-68 27
14. C.S. T-vișEe • 31 9 5 17 33-55 23
15. Gloria 31 1 9 15 35-60 23
16. Jiul ’4 9 3 19 31-64 21
17. Chimia 31 6 7 18 30-80 19
18. F.C. Olt 31 5 2 24 28-96 12

IA COMISIA Dl DISCIPLINA, OII CAZ NEOBIȘNUIT
Săptămîna trecută. Comisia de 

disciplină s-a văzut descumpă
nită, cînd a trebuit să judece ca
zul jucătorilor Șoacăte și Preda 
(Poiana Cîmpina), cărora arbi
trul, P. Regep, le reținuse car
netele, după terminarea meciului 
cu Metalul» Plopeni. Cum foaia 
de arbitraj nu sosise încă, nu 
putea fi cunoscut motivul pen
tru care arbitrul făcuse acest 
lucru. Să fi avut jucătorii res
pectivi o atitudine ireverențioa
să față de arbitru, după termi
narea meciului ? Asemenea lu
cruri s-au mai văzut, cînd echipa 
în chestiune a pierdut, dar de ce 
ar fi procedat așa jucătorii de 
la Poiana, din moment ce în
scriseseră golul victoriei în min. 
89, cînd nici nu mai sperau T In 
acele momente, aveau toate mo
tivele să se bucure și nicidecum 
să tabere asupra arbitrului. Este 
ceea ce au susținut — logic •— 
și cei de la Cîmpina, prezenți la 
Comisia de disciplină. Dealtfel, 
după meci, la cabine, ei îl ruga
seră pe arbitrul P. Regep să le 
spună care este motivul reținerii 
celor două carnete, dar arbitrul 
refuzase să dea vreo explicație.

Cazul apărînd extrem de cu
rios, Comisia de disciplină s-a 
abținut să ia fie și o hotărire 
provizorie, întrunindu-se din nou 
a doua zi și căutîndu-I între timp, 
la telefon, pe arbitru. Explicațiile 
acestuia erau foarte ciudate. Ar-

• j

bitrul afirma că, în min. 65, Ia 
acordarea unei lovituri 
împotriva echipei Poiana 
pina, jucătorii Șoacăte și Preda 
l-ar fi insultat, dar că nu l-a 
eliminat pentru a nu da peste 
cap meciul. De aici însă și pînă 
la neacordarea măcar a unor 
cartonașe galbene jucătorilor 
respectivi este o cale mult prea 
lungă, la care P. Regep nu poa
te da nici o explicație.

Aceasta fiind situația, pe bună 
dreptate, Comisia de disciplină 
a scos din cauză pe cei doi jucă
tori. Cu aceasta, credem că po
vestea nu s-a terminat însă. Co
legiul central al arbitrilor trebuie 
să ANALIZEZE temeinic acest 
caz pentru a ști precis despre ce 
este vorba. Despre o gravă gre
șeală a arbitrului, determinată 
de teamă ? De incompetență î 
Sau, pur și simplu, de actul 
de șicană, de răzbunare, a unui 
arbitru nemulțumit, poate, de 
faptul că gazdele nu i-au acor
dat onorurile așteptate ? Oricare 
ar fi realitatea, — procedeul ar
bitrului P. Regep contravine nor
melor de arbitraj și, firesc, fr®* 
buie ca arbitrul sa fie sancțio
nat. Dacă cerem jucătorilor să 
aibă o comportare ireproșabilă, 
cu atît mai mult trebuie să pre
tindem acest lucru de la un ar
bitru, de la acel pe care ne pla
ce să-1 numim un „cavaler al 
fluierului". (B.V.).

libere
Cîm-

PROGRAMEI ȘI ARBITRII ETAPEI DE MlINE A DIVIZIEI B
SERLA I: Portul Constanța — 

Nitramonia Făgăraș: Șt. Dinu
(București), Muscelul Cîmpulung 
— Viitorul Vaslui* Gh. Go na ea 
(Arad); Delta Tulcea — Tracto
rul Brașov: C. Voicu (București), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Ci
mentul Medgidia: A. '
(Gherla), LCJ.M. Brașov 
nerul ’ ' ’
des cu 
c.sjd.
(Iași), 

F.CJd. _ _ _ ____
dea), Unirea Focșani — Progresul 
Brăila: Gh. Manta (București). 
C.S. Botoșani — F.C. Constanța* 
Al. Iomță (București).

SERIA A n-a: Gaz metan Me
diaș — Petrolul Ploiești: V. lanul 
(Lași), Rulmentul Alexandria — 
Rapid Bricureșt!: M. Fediuc (Su
ceava), Progresul Vulcan Bucu-

Hirta 
• Mi- 

Gura Humorii ui: V. Măn- 
(Bucureștl). F.C. Brăila — 

Suceava: M. Stănescu 
Viitorul Gheorgheni — 
Brașov : O. UyheU (Ora-

rești — Pandurii Tg. Jiu: P. Ar- 
năutu (Timișoara), Luceafărul 
București — Șoimii Sibiu: amî- 
nat, Metalul Plopeni — Flacăra 
Moreni: Gh. Dumitrașcu (Con
stanța), Chimica Tîrnăveni — Po
iana Cîmpina* E. Călinescu (Re
șița), Mecanică fină Bucirești — 
Carpa ți Mîrșa: E. Icoescu (Pi
tești), Energia Slatina — Meta
lul București: Gh. ispas Con
stanța), Chimia Tr. Măgurele — 
F.C.M. Giurgiu: Em. Păunescu
(Craiova).

SERIA A III-a: Metalurgistul

Cugir — Gloria Bistrița: A. Bă- 
dutescu (Ploiești), C.F.B, ChuJ- 
Napoca — F.C.M. Roșița: M. A- 
bramiuc (Sacoava), Unirea Alba 
Iulla — Corvlnul Hunedoara: Gh. 
Dragomir (București), Aurul 
Brad — Strungul Arad: C. Ma
ghiar (București), U.T. Arad — 
ind. sîrmei C. Turzil: C. Ignat 
(București). F.C. Bihor Oradea
— Minerul Anina: C. Braun 
(Brașov), Minerul Moldova Noriă
— înfrățirea Oradea: D. Preo
țescu (Craiova), Dacia Orăștie — 
Minerul Cavnlc: FI. Tăbircă (Hm. 
Vîlcea), U.M. Timișoara — So
meșul Satu Mare- S. Necșulescu 
(Tîrgoviște).

SLĂNIC MOLDOVA : ADRESĂ PENTRU CURĂ BALNEARĂ

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MIINE PUTEȚI CIȘTIGA... • 

Astăzi este ultima zi de partici
pare la tragerea LOTO 2 de mîi
ne, 11 mai 1980, la care se pot 
obține mari cîștiguri în autotu
risme și importante sume de 
bani. MAI MULTE BILETE JU
CATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES I (Tragerea va avea 
loc la ora 16,30 în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovicl nr. 43 ; nume
rele cîștigătoare vor fi transmi
se în cursul serii la radio șl te-

leviziune) • Un nou prilej de 
frumoase satisfacții vă oferă și 
atractivul concurs PRONOSPORT 
de mîine, 11 mai 1980. Agențiile 
Loto-Pronosport vă mai stau 
tăzl la dispoziție pentru a vă 
cerca și dv. șansele.

lei, din care : 234.117 lei 
la cat. 1.

report

ȘI CONCEDIUL DUMNEAVOASTRĂ DE ODIHNĂ
Situată la 12 km de Tîrgu Ocna» la o altitudine de 530 metri, 

stațiunea SLănic Moldova este așezată pe 
lui, care o străbate pe toată lungimea.

Izvoarele de apă minerală, cu calitățile 
baza de tratament din stațiune, precum și 
na de la Tîrgu Ocna (cu o capacitate de 
gamă largă de posibilități pentru tratarea

Valea apei Slănicu-

as- 
ln-

LA• NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 9 MAI 
1980. EXTRAGEREA I : 48 38 81 
87 59 3 57 22 33. EXTRAGEREA 
a n-a : 1 89 13 7 58 35 82 63 81. 
Fond total de ciștigurl ; 972.053

TRAGERII• CIȘTIGURILE 
LOTO 2 DIN 4 MAI 
2 : 1 variantă 1000/n a 
șl 2 variante 25% a ___  __ .
cat. 3 : 11,25 variante a 4.676 lei ; 
cat. 4 : 102 a 516 lei ; cat. 5 : 
244,50 a 200 lei ; cat. 6 : 1.551,50 
a 100 Iei. Report cat. 1 : 53.271 lei. 
Clștigul de cat. 2, In valoare de 
35.068 lei, a revenit participantei 
BALȚATU TUDORA din Brăila.

Cat.
i
§
CU

lor bine cunoscute, 
sanatoriul din sali- 
400 locuri) oferă o 

_____ __ ______ __ _______ _________ _________ unor afecțiuni cum 
ar fi: afecțiuni ale tubului digestiv și ale glandelor hepato- 
biliare; afecțiuni respiratorii; ORL; boli de nutriție și me
tabolism ; afecțiuni neurologice periferice ; post-traumatice, ale 
rinichilor și căilor urinare.

Stațiunea dispune de hoteluri și mai ales vile oferind turiș
tilor confortul dorit.

Mijloace pentru divertisment sint prezente zilnic: spectacole 
de film, expoziții, spectacole de teatru, club, popicărie, jocuri 
mecanice, bibliotecă, precum șl excursiile și drumețiile ce se 
organizează.

Obținerea biletelor și informații suplimentare: la toate agen
țiile și filialele oficiilor județene de turism, precum șl cele 
ale I.T.H.R. București.



Miine după-amiazâ, pe stadionul Ciulești

ROMÂNIA - U.R.S.S,
DE RUGBY DE MARE

r

Rugbyștii tricolori se află în 
preziua partidei care va figura 
In palmares în dreptul nr. 132, 
O partidă importantă (pentru 
noi ultima), din cadrul actua
lei ediții a campionatului eu
ropean, cu reprezentativa Uniu
nii Sovietice, una dintre echi
pele care, în ultimii ani, a rea
lizat remarcabile progrese, pro- 
movînd în grupa A a competi
ției dotate cu Cupa F.I.R.A. 
Partida apare și mai interesan
tă dacă ținem seama că rug
byștii sovietici vor debuta cu 
acest prilej în fața publicului 
bucureștean. în anii trecuți, 
B-au organizat întîlniri bilate
rale între formațiile noastre 
fruntașe (Steaua. Grivița Roșie, 
Dinamo, Sportul studențesc) și 
echipe sovietice din prima ligă. 
Formațiile A ale celor două 
țări s-au întîlnit șl în ediția 
trecută a competiției, la Har
kov, succesul surîzînd rugbyști- 
lor noștri (cu 15—9), după o 
partidă în care superioritatea 
a fost de partea sportivilor 
români. în același oraș ucrai
nean a mai jucat, în 1978, și e- 
chipa B a României care și ea 
a întrecut primul XV al Uniu
nii Sovietice cu 16—4, în cadrul 
unei competiții amicale, pe 
care a cîștigat-o.

Așadar, totul ne conduce 
spre concluzia că echipa noas
tră se prezintă și în partida de 
miine de pe stadionul Giulești 

l (ora 15), nu numai cu un cert 
' avantaj de palmares, ci și cu 
'realitatea unei experiențe mult 
[mai bogate, a unei concepții de 
joc superioare, rezultat al tot 

[mai numeroaselor partide in
ternaționale cu adversari iluștri 
dintre cei mai diverși (neo-ze- 
elandezi, galezi, englezi, fran
cezi, irlandezi etc).

I Firește, în condiții normale,

Corespondență din Ungaria

Intr-o recentă ședință a Comi
tetului Olimpic ungar s-a hotărlt 
ca Ungaria să fie reprezentată la 
J.O. de vară de la Moscova de 
aproape 500 de sportivi. Este un 
adevărat record in ce privește 
numărul de reprezentanți ai țării 
noastre la vreo ediție a Olimpia
dei,

Din capul locului trebuie să 
subliniem faptul că din nume
roasa delegație prezentă la Mosco
va vor tace parte sportivi reprezen- 
tind aproape toate disciplinele, cu 
excepția hocheiului pe iarbă, fot
balului și voleiului. In rîndurile 
ce urmează vom schița In Unii 
generale punctele forte ale loturi
lor care se vor deplasa în U.R.S.S. 
Da atletism, principalele vedete 
yor fl sâritoarea în înălțime An
drea Matay, pentatlonista Mar- 
git Papp șl sulițașul Paragi. An
trenorul echipei de lupte greco- 
romane, Csaba Hegediis, a de
clarat că va deplasa la Olimpia
dă pe cel mal buni sportivi, pe 
care l-a pregătit în mod special 
în vederea celui mai mare eve
niment sportiv al anului (din a- 
ceastă cauză, cîțlva dintre el nici 
nu au participat la C.E. de la 
Prievldza). Și la judo. Ungaria 
va alinia o formație completă, 
eveniment unic în istoria acestui 
sport din țara noastră. La tir cu 
arcul, călărie și yachting, disci
pline sportive cu mal puțină pri
ză la noi nu putem emite mari 
pretenții. La ciclism, sportul un
gar va fl prezent atît în probele 
pe velodrom, cît șl la cele pe 
șosea, dar aici concurența va fl 
extrem de mare. Mă refer desi
gur la cicliștii sovietici, la cel 
din R. D. Germană, Polonia etc.

In unele discipline însă privim 

• ROLAND-GARROS VA AVEA, LA 
DESCHIDEREA TRADIȚIONALULUI TUR
NEU INTERNATIONAL DE PRIMĂVARA 
(26 mal), un teren central... bis, care se 
va alătura celor 10 terenuri descoperite 
de pe celebra arenă pariziană de la Porte 
d’Auteuil. In proba masculină, Borg, Con
nors, Villas și Gerulaitis au confirmat în 
scris participarea, iar McEnroe verbal, tn 
proba feminină Chris Evert și Evonne Goo- 
Iagong vor ji prezente cu certitudine, în 
timp ce Tracy Austin nu va participa, după 
cîț se pare, fiind reținută In S.U.A. de stu
dii. • DIN NOU ARCONADA. Spania — 
Cehoslovacia 2—2, la Gijon, portarul de la 
Real Sociedacl, Luls Arconada, fiind cel 
mai bun jucător spaniol In fața echipei 
campioane a Europei, după cum, nu cu 
mult timp înainte, tot goal-keeper-ul a fost 
jucătorul nr. 1 al echipei Spaniei în meciul 
cu Anglia (tot pe teren propriu 1). Echipa 
cehoslovacă a dominat mai mult, ambele 
sale goluri fiind opera căpitanului forma
ției, Nehoda. » ASCENSIUNEA TiNARULUI 
JUCĂTOR CEHOSLOVAC DE TENIS IVAN 
LENDL este evidentă în acest sezon. Fost 
campion mondial de juniori în 1978, acum 
în vîrstă de 20 de ani, Lendl se află pe 
locul IV în clasamentul F.I.L.T. (după a- 
merioanil McEnroe, Connors și G. Mayer), 
victoria sa din turneul de la Houston pro-

pulsîndu-1 și în finala W.C.T. de la Dallas 
(un adevărat campionat mondial indoor), 
alături de McEnroe, Scanlon, Connors, 
Kriek, Gunthardt, Amritraj și Sadri. Ș1 
cel mai tinăr concurent la această ediție 
jubiliară — a x-a — a ajuns plnă In semi
finală, unde a pierdut în fața ciștlgăto- 
rului actualei ediții, Connors, acesta din 
urmă reușind la 27 de ani un puțin scon

tat come-back prin victoria in fața lui 
McEnroe, deținătorul trofeului in anul tre
cuta „LUPTA A FOST DE O RARA VIO
LENTA, cei doi boxeri încheind-o însin- 
gerați" — iată ce notau ziarele după me
ciul de box dintre spaniolul Roberto Cas
tanon șl compatriotul său „Torițo" Gomez, 
în care primul și-a apărat pentru a opta 
oară consecutiv titlul european profesionist 
la categoria pană. • SULIȚA TOT MAI 
DEPARTE. Două noi recorduri mondiale la

aruncarea suliței, lncununmd eforturile atle
tei Ruth Fuchs (R.D.G.) — 69,96 m (v.r. 
— 69.52 m) șl aruncătorului Ferenc Paragi 
(Ungaria) — 96,78 tn (vj. — 95,54) tn). 
Aceste performanțe excelente, realizate în 
sezonul preolimpic, i-au plasat pe cel doi 
atlețl pe podiumul onorific al tradiționalei 
anchete organizate de „Sport Bratislava" 
pentru desemnarea celor mal buni sportivi 
ai lunii aprilie din țările socialiste. Cei doi 
sulițași 11 încadrează în această anchetă 
pe halterofilul bulgar Janko Rusev, recent 
autor a trei noi recorduri mondiale • 
ARSENAL PENTRU A TREIA OARA 
CONSECUTIV IN FINALA CUPEI ANGLI
EI. pe care o va disputa la 10 mal, pe 
Wembley, în compania echipei West Ham, 
din liga a doua, pentru ca numai după 
patru zile să susțină o nouă întllnire de 
anvergură, pe stadionul Heysel, din Bruxel
les — finala Cupei Cupelor, Împotriva e- 
chipei spaniole Valencia. Iar Brian Talboț, 
autorul calificării în finală a „tunarilor" 
londonezi, după cea de a treia manșă cu 
Liverpool, speră să dobindească azi pe 
Wembley, cea de a treia medalie decernată 
învingătorilor Cupei Angliei, tn 1978 ciștl- 
gînd cu Ipswich finala contra... Arsenalului, 
iar anul trecut cu Arsenalul contra echipei 
Manchester United !

Paul SLÂVESCU

victoria nu poate scăpa echipei 
noastre. Suporterii echipei na
ționale de rugby o așteaptă și 
speră ca ea să fie clară, rezul
tat al unui joc frumos, specta
culos, menită a-i reabilita, în- 
tr-o măsură, pe tricolori, care 
în acest sezon au avut compor
tări mult prea contradictorii, a- 
desea sub nivelul pretențiilor 
și posibilităților reale afișate 
atît de pregnant nu mai de
parte decît în octombrie tre
cut în Țara Galilor. Pentru că, 
rugbyștii nu trebuie să uite, 
meciul excelent de pe Arms 
Park obligă !

Echipa sovietică a sosit în 
Capitală încă de joi la amiază 
(dovadă cît preț pune, la rîn- 
du-i, pe jocul de la București), 
deplasînd 18 jucători, majori
tatea de la Academia de avia
ție Iuri Gagarin, și de la clu
burile moscovite Slava (campi
oana actuală a U.R.S.S.). și 
Lokomotiv. Cei mai cunoscuți, 
fundașul Gonianîj (15), cel care 
la Toulouse a marcat un eseu 
Franței, după o „cursă cu ob
stacole" de 60 m absolvită cu 
bine; Șapovalov (5) și Alioșin 
(8), cei mai vechi internațio
nali ; cei mai înalți... cei doi 
pilieri Cevelev (cu ai săi 2,01 
m) și Toropov (2,03 m). Igor 
Zorin, comentatorul sportiv al 
TV sovietice, ne spunea că an
trenorul Evghenii Antonov i-a 
declarat înainte de plecarea 
spre București: „Echipa noas
tră are deja autoritate interna
țională, ceea ce-i dă dreptul să 
privească spre victorie. Va fl 
un rugby frumos !“

Echipa României a efectuat 
șl ea zilele acestea pregătiri 
asidue, sub îndrumarea antre
norului federal Valeriu Irimes- 
cu și a Iul Teodor Rădulescu. 
Ea nu va beneficia de astă

cu mult optimism evoluția spor
tivilor unguri. De pildă, echipa 
de polo, precum și înotătorii 
Hargitay, Verraszto șl Wladar, 
care pot obține medalii. Speranțe 
mari ne punem în scrimerl, în 
frunte cu Imre Gedovarl, Pal Ge- 
revich, Ildiko Totdasi șl alții. 
Lotul de gimnastică a fost mult 
întinerit, dintre cei vechi rămî- 
nînd Zoltan Magyar, campionul 
mondial la cal cu minere, Marta 
Egervari șl Erika Csănyi. La tir 
contăm mal mult pe trăgătorii 
de la talere și skcct, pentru că 
din păcate la celelalte probe țin- 
tașll noștri au rămas in urmă. 
La haltere vom prezenta o echi
pă completă, care va aduce cu 
siguranță multe puncte și poate 
2—3 medalii, ca și la caiac-ca- 
noe, disciplină la care întotdea
una la marile competiții sportive 
ungurii s-au Impus cu strălucire, 
alături de cel români, sovietici 
șl cei din R. D. Germană. La 
Moscova vom deplasa 17 caiaclștl 
șl canoiști, dar deocamdată doar 
cîțiva pot fl considerați titulari 
din lotul celor 30 care se antre
nează cu perseverență in locali
tatea Tata. In timpul iernii, în
treg lotul s-a pregătit la Zako
pane, lâ schi, și se pare că an
trenorul Janos Parii a avut o 
inspirație fericită atunci cînd a 
decis că pentru o comportare bu
nă în timpul verii trebuie să te 
pregătești cu perseverență -în se
zonul rece.

Dar, deviza aceasta nu au fo- 
loslt-o numai caiaciștli, ci șl spor
tivii tuturor loturilor care se pre
gătesc pentru Moscova.

DEZSO VAD
„Nepsport" — Budapesta 

UN MECI 
INTERES 

dată de serviciile lui Murariu 
și Munteanu, ambii de la 
Steaua (la care s-a renunțat 
momentan din motive de indis
ciplină) și Mircea Paraschiv, 
accidentat destul de serios în 
partida cu rugbyștii irlandezi. 
Dr. Neculai Gheracopol face a- 
cum eforturi spre a-i recupera 
pe fundașul constănțean Holban 
(ușoară întindere) și pe atleti
cul înaintaș, tot de la Farul, 
Dumitru (durere lombară).

Arbitrul francez St. Guilhem 
va conduce următoarele for
mații probabile.

ROMÂNIA : Holban (Tudose)
— Aldea, Constantin. Lungu, 
Fuicu — Podărescu, V. Ion — 
Stoica, Borș, Pena (Rădulescu)
— Pintea, Dumitru (Caragea) — 
Scarlat, Ortelecan, Bucan. Re
zerve : Dinu, Corneliu, Alexan
dru, Vărzaru, Anton.

U.R.S.S. : Gonianii — Vasî- 
liev, Ivan Mironov, $alavatov, 
Igor Mironov — Prosin, Klue- 
nikov — Jurvliev, Aliosind, Ba- 
rionov — Șapovalov, Ositkov — 
Cevelcv, Severev, Toropov.

Dimitrie CALLIMACHI

VIRGINIA RUZICI 
ÎN SFERTURI 
LA PERUGIA

în cadrul optimilor de finală 
ale campionatelor internaționale 
feminine de terns ale Italiei, 
oare se desfășoară la Perugia, 
Virginia Ruzici a învins-o pe He
lena Anliot (Suedia) cu 6—7, 6—1, 
6—1. Intr-o fază anterioară. Flo
rența Mihai fusese Învinsă de 
Jo Durie (Anglia) cu 7—6, 6—L 
Alte rezultate din optimi: Chris 
Evert — Yvonne Vermaak 6—2, 
1—6, 6—0; Laura Dupont — Chris
tiane Jolissalnt 6—4, 6—1; Hana 
Mandlikova — Carmen Perea 
6—1, 5—7, 6—3; Bettina Bunge — 
Patrizia Medrado 7—6, 6—2; Vir
ginia Wade — Jo Durie 5—7, 6—4, 
6—2; Ivana Madruga — Rosalyn 
Fairbank 6—1, 3—6, 6—3.

VOLEIBALISTELE 
ROMÂNCE 

ÎN CEHOSLOVACIA 
în cadrul turneului inter

național feminin de volei care 
se desfășoară în localitatea ce
hoslovacă Most, echipa Româ
niei a întîlnit prima s repre
zentativă a Cehoslovaciei. După 
ce au condus cu 2—0 la se
turi, voleibalistele românce au 
pierdut cu scorul de 2—3 (15— 
13, 15—9, 10—15, 6—15, 9—15).

Alte rezultate : R. D. Ger
mană — Bulgaria 3—0 (15—11, 
15—9, 15—6) ; U.R.S.S. — Ceho
slovacia (B) 3—0 (15—10, 17— 
15, 16—14) ; Cuba — Ungaria 
3—0 (15—7, 15—5, 15—3).

ATLETISM • La Berlin, Ilona 
Slupianek a aruncat 22,34 m la 
greutate, la 2 cm de recordul 
mondial pe care îl stabilise re
cent • Maratonul de la Milton 
Keynes (Anglia) a revenit en
glezului Ian Thompson în 
2h 14:00, urmat de compatriotul 
său David Black 2h 14:28.

BASCHET • 19 echipe partici
pă la turneul preolimpic mascu
lin care a început în Elveția. 
Primele rezultate : Austria — 
Norvegia 78—74, Franța — Israel 
85—81 (după prelungiri). Polo
nia — Ungaria 90—58, Spania — 
Anglia 125—63, Elveția — Lu-

„CURSA PĂCII4 
LA A XXXIII a EDIȚIE
Eveniment sportiv de deose

bită importanță, „Cursa Păcii" 
reprezintă anul acesta, la a 
33-a ediție, și un edificator test 
al viitorilor competitori olim
pici. Mulți dintre cel care au 
parcurs ieri primii 7 km ai 
cursei, in cadrul unui prolog 
menit să dea caravanei un șef 
de pluton, un purtător al ..tri
coului galben", poartă in ini
mă dorința de a urca. în vară, 
treptele podiumului olimpic.

De-a lungul a peste 2 000 km, 
împărțlți în 14 etape, aproape 
100 de rutieri vor încerca pe 
traseul Varșovia — Berlin — 
Praga să-și probeze talentul, 
veleitățile de mari performeri 
ai sportului cu pedale. Nu nu
mai titlul de învingător, ci și 
cel de rfștigător de etapă re
prezintă o performanță auten
tică în acest adevărat campio
nat mondial de lung kilome
traj al rutierilor. Vedetele 
„Cursei Păcii”, să ne amintim 
de Gustav Schur, Ryszard Szur- 
kowski, Serghei Suhurucenko. 
au fost sau sînt și mari ve
dete ale ciclismului amator in
ternațional. Iată de ce unii a- 
lergători revin de nenumărate 
ori la startul competiției (nu
meroși sînt cei care însumea
ză 5—6—7 sau chiar 10 par
ticipări !)> chemați de dorința 
manifestă de a reuși într-o zi 
obținerea victoriei.

Anul acesta, cu șanse mari 
la ocuparea primelor locuri — 
atît la echipe, cît și la indi
vidual — se prezintă rutierii 
sovietici, polonezi și cei din 
R. D. Germană. Firește, este 
posibilă interferarea între 
fruntași a altor alergători, mal 
mult sau mai puțin cunoscuți, 
dar „prim-planul” competiției 
va fi al favoriților amintiți.

Echipa României participă 
pentru a 33-a oară la această 
mare competiție a primăverii, 
performanță pe care o mai de
țin doar reprezentativele Bul
gariei și Poloniei. Echipa con
dusă de antrenorul Vasile Se- 
Iejan este alcătuită din Teodor 
Vasile. căpitanul formației. Mir
cea Romașcanu, Costică Bonciu, 
Nicolae Savu, Traian Sirbu și 
Constantin Căruțașu. Este (ex- 
ceptîndu-1 pe Cornel Nicolae, 
pe care l-am fi văzut cuprins 
în această selecționată, dar pe 
care antrenorul său — Nicolae 
Voicu — îl socotește încă prea 
tînăr) cea mai bună reprezen
tativă pe care ciclismul nostru

VARȘOVIA, 9 (Agerprcs). — 
Etapa-prolog (6,5 km), disputa
tă, ieri, contracronometru in
dividual. la Varșovia, a revenit 
rutierului sovietic Iuri Bari
nov, înregistrat cu timpul de 
8:55. urmat la o secundă de 
Petermann (R.D.G.), I. Barinov 
va purta tricoul galben în pri
ma etapă, ce se va desfășura, 
astăzi, pe circuit, la Wroclaw, 
și va măsura 157 km. Etapa a 
2-a va avea loc. duminică, în
tre orașele Wroclaw șl Polianița 
Zdroj (170 km).

TELEX • TELEX
xemburg 89—60, Cehoslovacia — 
Grecia 80—73.

CICLISM • După 16 etape în 
„Turul Spaniei" conduce spanio
lul Faustino Ruperez, urmat de 
compatriotul său Pedro Torres 
la 2:15 șl italianul Vlsentlnl la 
2:30.

FOTBAL • Surpriză la G5te- 
borg : Suedia — Danemarca 0—1 
(0—1) I Unicul gol a fost marcat 
de Steffensen tn mln. 14. • Se
lecționata olimpică a U.R.S.S. a 
susținut un joc de verificare tn 
compania formației Ț.S.K.A. Mos- 

o poate alcătui. Atît Vasile și 
Romașcanu, cit și Bonciu și 
Savu s-au distins anul acesta 
în întrecerile internaționale, 
iar ceilalți doi — Sirbu și că
ruțașu — au dat și ei, la un 
anumit nivel, satisfacție. Este 
firesc să așteptăm de la aceas
tă formație o bună prestație. 
Mai ales anul acesta, cînd 
„Cursa Păcii" programează doar 
un singur contratimp indivi
dual de lung kilometraj (la 18 
mai. în etapa a VIII-a, rutie
rii au o alergare solitară de 
40 km). iar primele etape sînt 
de plat, tocmai bune pentru a-i 
acomoda cu ritmul competiției 
și a-i pregăti pentru secvențele 
montane.

Porțiunea cea mai grea a 
cursei este a doua, de pe teri
toriul R. D. Germane, care — 
înaintea contratimpului indivi
dual — programează trei eta
pe. în jur de 200 km fiecare 5 
a V-a — 201 km, a Vl-a — 
197 km și a VII-a — 202 km. 
Va fi examenul de mare re
zistență al alergătorilor, după 
care urmează cel de viteză ! Se 
poate spune că a 33-a ediție 
a „Cursei Păcii" îi va „exa
mina" pe rutieri la toate ca
pitolele : probe de circuit, con
tratimp individual pe plat și 
pe munte, etape maraton și e- 
tape de viteză. Neîndoielnic, un 
examen greu, pe care-1 vor ab
solvi cu brio numai acei con
curent! care sînt multilateral 
pregătiți.

Pentru „tricolori", pe care în 
iunie îi așteaptă Balcaniada (în 
Iugoslavia) și în iulie Jocurile 
Olimpice, „Cursa Păcii” poate 
și trebuie să însemne o confir
mare a ascendenței valorice 
înregistrate în acest sezon. Fi
rește, printr-o contribuție ge
nerală, a tuturor membrilor săi, 
și nu numai a lui Teodor Va
sile și Mircea Romașcanu cum 
s-a Intîmplat în edițiile ante
rioare ale acestei mari curse.

Hristache NAUM

TURNEE DE ȘAH
In turneul masculin de șah 

de la Zamardi (Ungaria), după 
9 runde conduce marele maes
tru Uhlmann (R.D.G.) cu 5‘A P 
(1), urmat de Dorfman (U.R.S.S.) 
cu 5*/3 p, Theodor Ghițescu 
(România), Garcia (Cuba) și 
Makropoulos (Grecia) cu cite 
5 p. în turneul secund, după 
9 runde, lider este Mista (Ce
hoslovacia). cu 6 p. urmat de 
Ungureanu (România) cu 51.', p.

înaintea ultimei runde, in 
turneul feminin de la Budapes
ta conduce Lidia Semenova 
(U.R.S.S.) cu 9 p. urmată de 
compatrioata sa Valentina Koz- 
lovskaia 8*/s p, Klimova (Ceho
slovacia) 7 p, Margareta Mu- 
reșan (România) și Grosz (Un
garia) cu cîte 6 p etc. In ul
timele două runde, Mureșan a 
remizat cu Kovacs și Honfi 
(ambele din Ungaria).

cova, pe care a tntrecut-o cu 
2—0 • Selecționata de fotbal a 
Argentinei, deținătoarea titlului 
de campioană mondială, a sosit 
m Europa unde va susține trei 
meciuri amicale, tn partida inau
gurală a turneilui. fotbaliștii ar
gentinieni vor întîlni, la 13 mai, 
pe stadionul ,,Wembley**. din 
Londra, reprezentativa Angliei, 
urmtnd ca In continuare să joace 
cu formațiile Irlandei și Austriei.

HANDBAL • In prima zi a 
turneului masculin de la Ma
astricht (Olanda) : Elveția — 
Norvegia 21—18, Olanda — Bul
garia 21—17. • La Copenhaga, în 
meci amical masculin : Dane
marca — Suedia 24—14 (12—7).

NATAȚIE o Competiția de 
Înot de la Nancy a fost ciștlga- 
tă de Bulgaria cu 147 p, urmată 
de Italia (B) 138 p. Franța (B)
124 p, Elveția 81 p șl Portugalia 
54 p.

SCRIMA • Trofeul „ Gustavo 
Marzi- la sabie pe echipe a re
venit pentru a 4-a oară conse
cutiv formației U.R.S.S., urmată 
de Ungaria, Italia șl Polonia.

TENIS • In „Cupa Națiunilor" 
la DUsseldorf : Argentina — I- 
talia 2—1 (Vilas — Barazzuttl 
6—3, 6—3, Panatta — Clerc 6—3. 
o—6, 7—5, Vllas, Clerc — Panatta, 
Bertolucci 6—1, 7—5) ; Cehoslo
vacia — R. F. Germania 3—0 
(Lendl — Gehring 6—2, 6—3. Smid
— Fassbender 6—1, 4—6, 6—2,
Lendl, Smid — Gehring. Fassben
der 6—3, 6—2) ; • La New York, 
Indianul Vijay Amritraj l-a În
trecut cu 6—4, 4—6. 6—3 pe Con
nors ! Alte rezultate : Peccl — 
Pattison 6—1, 6—4. Gerulaitls — 
Mc. Namara 6—4. 7—6, Ramirez
— Dibbs 6—4. 6—3.

VOLEI • Finala turneului fe
minin de la Nankin se va dis
puta între echipele R. P. Chine
ze și Japoniei. în semifinale : 
R. P. Chineză — S.U.A. 3—J (9, 
5, —11, 8), Japonia — Sei. Nan
kin 3—0 (13, 7. 14).
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