
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU 

a plecat în HP. Polonă pentru a lua parte 
la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat marți, după- 
amiază. în R.P. Polonă, pen
tru a lua parte la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de Ia Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan’ Andrei, membru 
supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, și 
general maior Constantin Ol- 
teanu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării na
ționale.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de to
varășa Elena Ceaușescu. de to
varășii Iosif Banc, Emil Bobu, 
Ion Coman, Nicolae Constan
tin, Constantin Dăscălesc*!, Ja
nos Fazekas. Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Ghcorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Aneta Spornic, 
Virgil Trofin, Ștefan Voitec, 
Mihai Gere, Suzana Gâdea, 
Ion Ioniță, Ana Mureșan, Ele
na Nae, Ion Ursu, Richard 

Winter, Ilie Rădulescu, pre
cum și de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, ge
nerali.

Au fost prezenți Jerzy Ku- 
siak, ambasadorul R.P. Polone 
la București, și membri ai am
basadei.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit, marți după-amiază, la 
Varșovia.

Pe aeroportul Okencie, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
persoanele oficiale care îl înso
țesc au fost salutați de tova
rășii Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P„ 
Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Po
lone, Edward Babiuch, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, de alți conducători de par
tid și de stat polonezi.

Au fost prezenți Ion Cosma, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Varșovia, 
membri ai ambasadei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost oferite buchete de 
flori.

După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Polone, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trecut în revistă 
garda militară aliniată , in 
onoarea sosirii sale.
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La Tg. Jiu, sub genericul „DACIADEI"

CUPE DE CRISTAL PENTRU FETELE GORJULUI
Ploaia căzută peste noapte, 

ploaie în rafale, cu tunete, de 
primăvară, a purificat aerul și 
în dimineața cu adieri răco
roase, venite de peste Lunca 
Jiului, văzduhul este încărcat 
cu miresme de liliac și flori 
de măr. în plopii grei de 
frunze din jurul stadionului, 
concertul păsărilor — fermecă
tor concert — pare un fond 
muzical la spectacolul de pe 
gazon, unde cîteva zeci de fe
te sprintează, fac tumbe, exe
cută rostogoliri pe brațe : în
călzirea obișnuită dinaintea 
startului. Pe o pancartă fixată 
la tribuna I, citim : „A VII-a 
ediție a Cupei fetelor gorjene, 
organizată sub genericul Da- 
c iadei".

„Cupa fetelor gorjene”. o 
Inițiativă a Consiliului jude

Campionatele europene de lupte de la Prievidza

DE LA ȘANSE LA... MEDALII OLIMPICE
MAI ESTE UN DRUM DESTUL DE LUNG

• Reprezentantele Liceului industrial nr. 2, ciștigătoare ale trofeu
lui „Cupa fetelor gorjene" ® Au lipsit de la start — din păcate — 

fetele din întreprinderi și instituții.

țean pentru educație fizică și 
sport, care s-a bucurat de la 
început de un succes deosebit 
— poate și datorită numelui, 
în care vibrează, parcă, mîn- 
dria de a locui pe aceste me
leaguri de legendă și dor — 
și-a cîștigat tradiție. Ea adu
nă, aici, la Tg. Jiu, cele mai 
frumoase... flori ale sportului 
gorjean : fete din ținuturile 
Tismanei și de pe valea Gi- 
lortului. de la Hobița și Pa- 
deș, de pe Jiu in amonte. 
Spunem cele mai frumoase, 
pentru că acestea s-au dove
dit. acolo, in întrecerile pe 
școli și comune, pe centre, 

cele mai bune sportive și au 
venit la finala competiției să 
lupte pentru splendidele cupe 
de cristal expuse în vitrina 
Sălii sporturilor.

Urmărim disputele de pe 
pista de atletism și din grosul 
plutonului ne rețin atenția 
două fete, prin splendida lor 
evoluție : Anatolia Barna, de 
la Liceul industrial nr. 2 din 
Tg. Jiu — ciștigătoarea probei

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag 2-3)

iNCHEIEREA VIZITEI
TOVARĂȘULUI

După vizita pe oare a efec
tuat-o în țara noastră Ia invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare De
mocrate Coreene, a părăsit Ca
pitala.

Ceremonia plecării a avut 
loc pe aeroportul Otopeni.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen au sosit îm
preună Ia aeroport.

Numeroșii bucureșteni pre
zenți aici au ovaționat înde
lung pe cei doi conducători de 
partid și de stat. Ei și-au ex
primat profunda satisfacție fa
ță de rezultatele rodnice ale 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, față de înțelegerile impor
tante convenite, care vor im
pulsiona șl mai puternic dez
voltarea bunelor relații dintre

KIM IR SEN
partidele, țările și popoarele 
noastre, vor conferi dimensiuni 
tot mal largi, un conținut tot 
mai bogat conlucrării lor atît 
pe plan bilateral, cît și in sfe
ra vieții internaționale, în in
teresul comun, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Cei doi conducători de par
tid și de stat au răspuns cu 
căldură aclamațiilor mulțimii.

Tovarășul Kim Ir Sen și-a 
luat apoi rămas bun de la 
persoanele oficiale române ve
nite să-1 conducă — tovarășii 
Ilie Verdeț, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Ludovic Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Fană, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Andrei, Minai Gere.

Un grup de pionieri au ofe
rit buchete de flori celor doi 
conducători de partid și de 
stat.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen și-au luat un călduros ră
mas bun, stringindu-și miinile 
cu cordialitate, îmbrățișîn- 
du-se cu prietenie.

Programate cu numai trei 
luni înaintea J.O. de la Mos
cova, campionatele europene

După verificarea potențialului valoric, eforturi sporite in ultima 
perioadă - decisivă - a pregătirilor pentru J.O.

Festivitate de premiere. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului — 
ȘTEFAN RUSU (România), campion european al categoriei 68 kg. 
Pe locurile următoare : A. Kravcenko (Uniunea Sovietică), T. Sipila 
(Finlanda). L Atanassr-v (Bulgaria), R. Hartman (Austria), P. Thătner 
(R. D. Germană) Foto: Milan PALUS-Prievidza

de lupte, desfășurate în loca
litatea cehoslovacă Prievidza, 
au avut — tocmai de aceea, 
spre deosebire de alte ediții 
— un caracter aparte, marea 

majoritate a echipelor folosind 
acest prilej pentru o necesară 
și extrem de utilă verificare 
a potențialului olimpic de 
care dispun la această oră. A 
fost și principalul obiectiv al 
echipelor noastre reprezenta
tive, îndeosebi a celei de 
greco-romane, antrenorii și, 
mai ales, sportivii români par- 
ticipanți la întreceri avînd po
sibilitatea să aprecieze, în con
dițiile acestei „repetiții gene
rale", stadiul de pregătire, pro
gresele înregistrate, ca șl u- 
nele minusuri care, fără îndo
ială, vor constitui punctul de 
plecare pentru PERFECȚIO
NAREA PROCESULUI DE 
INSTRUIRE ÎN PERIOADA 
URMĂTOARE.

După aceste precizări, cî
teva date generale despre în
trecerile de la Prievidza. La 
fiecare dintre cele două sti
luri, pe listele de concurs au 
fost înscriși sportivi din 20 de 
țări — 125 la greco-romane și 
131 la libere. Scontat, recenta 
ediție a campionatelor euro
pene a fost dominată de 
luptătorii din Uniunea Sovie
tică (locul I în clasamentul 
pe națiuni cu 49 p la greco- 
romane și cu 54 p la libere) șl

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2-3)

Prin turneul rugbyștilor irlandezi din Leinster

S-A MAI DESCHIS O POARTĂ...
S-a mai deschis o poartă 

pentru rugbyul românesc. Una 
dintre națiunile fondatoare ale 
celei mai prestigioase compe
tiții din lumea „ovalului", Ir
landa, și-a trimis zilele trecu
te o redutabilă reprezentantă 

Imagine din aprigul meci Selecționata de sud a României — Leinster, 
disputat recent la București : Anton, cel care a intrat in locul lui 
Paraschiv (accidentat). încearcă să-și deschidă trcisferturile, sub pri
virile lui Pena. Glennon, Borș. Wallace, Slattery, Kearney, Ort 

Foto : Ion MIHAICA

— selecționata provinciei Lein
ster — pentru a evolua. In 
premieră absolută, pe melea
gurile noastre. Prefațind, în 
fapt, turneul autumnal al tri
colorilor în Irlanda, apariția 
în București și pe litoral a 

rugbyștilor de dincolo de Ca
nalul Minerii s-a constituit în- 
tr-o nouă convingătoare punere 
in temă asupra manierei de 
joc și a posibilităților acesto
ra. Fără a arăta chiar lucruri 
formidabile, Leinster Branch 
s-a dovedit o echipă cuprin- 
zînd individualități remarcabi
le (Slattery, Orr, Robbie, Mc 
Lennan, Burns, Gibson, D’Ar
cy, Dean, McNeill), unii dintre 
ei numârîndu-se printre re- 
cenții învingători ai formației 
Țării Galilor. Dacă în prima 
partidă, de pe Giulești, ea s-a 
lăsat surprinsă de replica dîr- 
ză a Selecționatei de sud a 
României, părînd — spre mi
rarea noastră — descunjpănită 
de ploaia aprig căzută, dar 
mai ales de defensiva română 
aproape fără fisură, la Constan
ța a făcut tot ce a fost posi
bil să cîștige. Și a reușit, mul
țumită superiorității pe gră
madă, a unei gîndiri _ tactice 
sensibil diferită de cea din 
meciul inițial (în marginea

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

CORNEL DURAU: „PUTEM CUCERI
TITLUL OLIMPIC!"

Mai erau doar trei se
cunde de joc cînd Cornel 
Durău a înscris golul vic
toriei în meciul cu Unga
ria, disputat în cadrul cam
pionatului mondial din Da
nemarca. victorie care des
chidea echipei masculine 
de handbal a României ca
lea spre Jocurile Olimpice 
de la Moscova.

Cornel Durău era atunci, 
in 1978. debutant intr-o 
competiție de asemenea an
vergură. Poate de aceea cu
rajul său de a șuta intr-un 
moment decisiv a surprins, 
nu mai puțin decît execuția 
sa de mare rafinament teh
nic, precisă, extrem de pu
ternică. în acea clipă, dina- 
movistul și-a cîștigat locul 
de titular — extremă 
dreaptă — în națională, 
menținîndu-1 grație nu nu-

Hristoche NAUM

(Continuare In pag 2-3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII 

LA LUPTE GRECO-ROMANE
BACAU, 13 (prin telefon), In 

Sala sporturilor din localitate s-au 
desfășurat duminică, luni și marți, 
finalele campionatelor republica
ne de lupte greco-romane ale Ju
niorilor. Un număr impresionant 
de luptători (321) — tineri dor
nici de afirmare și, deopotrivă, 
ambițioși, s-au întrecut eu deo
sebită ardoare. Meciuri echili
brate, victorii spectaculoase obți
nute cind nimeni nu se mal aș
tepta, tușuri finalizate la capă
tul unor procedee tehnice exe
cutate cu măiestrie, sîr.t doar 
citeva sublinieri de la aceste 
finale. Atlf in competiția juniori
lor mari (18—20 ani) cit și a 
Juniorilor mici (15—17 ani) cele 
mal multe succese le-au realizat 
eoncurențil din secțiile bucureș- 
tene.

iată primii clasați la confrun
tarea Juniorilor mari : categ. 48 
kg : -1. Marian ștefan (Mușcelul 
C. Lung), 2. D. Grosu (Steaua),
3. M. Cișmaș (Ceahlăul P. 
Neamț) ; categ. 52 kg : 1. Florin 
Diaconescu (L.C. Dacia Pitești), 
». N. Fasolă (Steaua). 3. Gh. 
Șerban (C.S.M. Reșița) ; cat. 57 
kg : 1. Doru Spetcu (Dinamo 
Buc.), 2. A. Teodorescu (Vultu
rii textila Lugoj) ,3. D. Staudt (Ra
pid Buc.) ; cat. 62 kg : 1. Gheor- 
ghe Păduraru (Dinamo Buc.), 2. 
V. Tudor (Dunărea Galați), 3. C. 
Vardonllp (Ceahlăul P.N.) ; cat. 
63 kg : 1. Costel Boată (C.S.M. 
Craiova), 2. G. Bumbac (Delta

Și în etapa a II-a a Diviziei A 
de floretă fete, echipa Steaua 
încheie fără nici o înfrîngere în
trecerea î 16—0 cu I.E.F.S., 15—1 
cu Progresul București, 12—4 cu 
Dinamo București, 10—6 cu Farul 
Constanța și, într-un meci al că
rui rezultat s-a aflat pe... mu
chie de cuțit, 9—7 cu C.S. Satu 
Mare. La fel ca și în etapa I, 
formația care a încercat să țalc- 
neze echipa campioană a fost tot 
cea din Satu Mare. Dispută strin- 
Bă (la un moment dat scor egal, 
6—6), apoi se părea că floretis- 
tele Stelei vor cîștiga lejer, au 
condus cu 8—6. Dar, Magdalena 
Chez an a făcut figurație în asal
tul cu Otilia Hochdorf er (1—5 !), 
astfel că scorul a redevenit echi
librat, 8—7 pentru campioane. In 
ultimul asalt, pe planșe, s-au a- 
flat mezinele echipelor, Guzganu 
și Oros. A condus Oros, a ega
lat Guzganu, asaltul rămînînd 
foarte strîns. La 4—3 pentru Guz
ganu s-a consumat timpul re
gulamentar (!), astfel că repre
zentanta Stelei a cîștigat cu ...
5—4. De notat faptul că în 
caz de victorie, Oros ar fi 
adus egalitatea și victoria ar 
fi fost de partea echi
pei C.S. Satu Mare, care deținea 
un avantaj net la tușe... Un 
meci frumos, în care Coretistele 
din Satu Mare s-au ... repetat, 
după ambițioasa lor comportare 
din partida cu Farul ; victorie 
la 4 tușe ’. Oricum, C.S. Satu 
Mare ocupă locul secund în cla
sament, realizînd în afara vic

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
(Urmare din nao. I)

de cei bulgari, clasați pe locul
2 — cu 38 p și, respectiv, 49
p. Dealtfel, echipele Uniunii 
Sovietice și Bulgariei au cu
cerit 17 (10—7) din cele 20 de 
titluri europene, celelalte trei 
revenind, după cum se știe,
luptătorului nostru Ștefan 
Kusu (categ. 68 kg), sportivu
lui polonez Roman Kierpaez 
(categ. 48 kg) — la greco-
romane și, in mod cu totul
surprinzător, vest-germanului 
Martin Knosp (categ. 74 kg.)
— la libere. Evoluții bune și 
chiar unele creșteri spectacu
loase au realizat sportivii din 
Polonia, Suedia, R.F. Germa
nia (greco-romane) și R. D. 
Germană (libere). Surprinde, 
poate, clasarea modestă a e- 
chipelor Ungariei, dar trebuie 
«ă arătăm că de data aceasta 
ele au' inclus .speranțe", ma
joritatea titularilor continuin- 
du-și pregătirile olimpice. 
După cum, să notăm și pre
zența a 5 tineri, juniori. in 
echipa de lupte libere a Uniu
nii Sovietice.

Comportarea și bilanțul 
luptătorilor români sînt bine 
cunoscute : O MEDALIE DE 
AUR. UNA DE ARGINT ȘI 
UNA DE BRONZ LA GRECO- 
ROMANE, O MEDALIE DE 
BRONZ LA LIBERE, locurile
3 și, respectiv, 6 în clasamen
tele pe puncte. Este. desigur, 
mai puțin decit se așteptau 
mulți dintre iubitorii sportu
lui, dar, cum spuneam, obiec
tivele participării luptătorilor 
români Ia recent încheiata e- 
diție a campionatelor europe
ne au fost diferite de anii tre- 
cuți. să nu insistăm, așadar, 
numai asupra numărului de 
medalii...

A fost, credem, foarte bine 
că, la Prievidza, luptătorii 
noștri au întîinit marea majo
ritate a celor mai puternici 
adversari în compania cărora 
se vor întrece pentru meda
liile olimpice. Spre satisfacția 
noastră, Ștefan Rusu — cam

Tulcea), 3. St. Simlon (Steaua) ; 
cat. 74 kg : 1. Ion Băbălean 
(Steaua), 2. Tr. Cercel (Viitorul 
Buc.), 3. I. Marin (Dunărea Ga
lați) ; cat. 82 kg : 1. Petre Ursu 
(Dunărea Galați), 2. Gh. Costin 
(C.S. Satu Mare), 3. A. Pătrașcu 
(Steaua) ; cat. 90 kg : 1. Ilie
Matei (C.S.M. Suceava), 2. M. 
Rotaru (C.S.S. Suceava). 3. C. 
Pirjoleanu (Ceahlăul P.N.) ; cat- 
100 kg : 1. Ion Stignei (Steaua),
2. S. Movllaru (Rapid Fetești), 3. 
E. Zacsewski (Dinamo) ; cat.
4-100  kg : 1. ion Hanu (Farul
Constanța), 2. O. Nicoară (C.F.R. 
Timișoara), 3. C. Gherasim (C.S.S. 
Botoșani). Clasamentul pe muni
cipii și județe : 1. București 67 
p, 2. Galați 18 p, 3. Argeș 16 p,
4. Suceava 16 p, 5. Neamț 14 p, 
6. Satu Mare 13 p.

Campionii la juniorii mici (In 
ordinea categoriilor) : M. sandu 
(C.S.S. Constanța). Fi. Păduraru 
(C.S.S. Constanța), D. Onuț 
(C.S.S. Suceava). A. Arghira 
(Mușcelul C. Lung), D. Sima 
(C.S.S. Energia Buc.). I. Balcan 
(Dinamo Buc.). V. Ciocan (C.S.S. 
Suceava), S. Herta (C.S.S. Con
stanta), M. Constantin eseu (Pe
trolul Ploiești), A. Caravana 
(C.A. Alexandria) șl D. Holus 
(C.S.S. Rădăuți). Clasamentul pe 
municipii și județe : 1. București 
41 p, 2. Constanța 28 p, 3. Su
ceava 22 p, 4. Argeș 15 p, 3. Dolj 
14 p, 6. Galați 13 p.

Costin CHIRIAC

DIVIZIILE A DE FLORETĂ (F) Șl SPADĂ
toriei asupra constănțencelor, Al
te trei : 14—2 cu I.E.F.S., 12—4 
cu Progresul și 10—6 cu Dinamo.

Pe locul 3, Farul Constanța, 
tot cu trei victorii : 14—2 cu Pro
gresul, 11—5 cu I.E.F.S. și 9—7 
cu Dinamo. Fără eșecul nescon
tat din partida cu C.S. Satu 
Mare (în care Farul a contat 
doar pe Țurcan și Moldovan), 
Coretistele de pe Litoral și-ar 
fi reconsiderat șansele pentru o- 
cuparea locului 2 ; acum, lucru
rile se complică, nici chiar locul 
3 nu mai este sigur, fiindcă din 
urmă vine și Dinamo București, 
în această etapă cu două victo
rii : 12—4 la I.E.F.S. și 12—4 Ia 
Progresul. I.E.F.S., cu o singură 
victorie în etapă (10—6 Ia Pro
gresul) ocupă locul 5, în timp ce 
Progresul București rămîne sin
gura echipă fără nici o victorie l

Sintetic, clasamentul se prezin
tă astfel : 1. Steaua 10 meciuri 
— 120 asalturi cîstigate = 20 p., 
2. C.S. Satu Mare 8 — 107 = 16 
p, 3. Farul 5 — 88 = 10 p., 4. 
Dinamo 5 — 85 = 10 p., 5.
I.E.F.S.  2 — 43 = 4 p., 6. Pro
gresul Buc. 0 — 37 = 0 p.

In Divizia B, echipa Clubului 
sportiv școlar Energia București 
a mai făcut un pas spre promo
varea în primul eșalon, terminind 
în avantaj toate partidele : 16—0 
cu A.S.U. Tg. Mureș, 15—1 cu 
C.S.M. CIuj-Napoca, 10—6 cu Cri- 
șul Oradea și 12—4 cu C.S.S. Sa
tu Mare.

La spadă, tot Steaua se men
ține în frunte și după asalturile

pionul european Ia categ. 68 
kg. — a dovedit o formă ex
celentă, impunîndu-și superio
ritatea în fața tuturor concu- 
renților pe care i-a întîinit, 
sportivi printre care s-au nu
mărat Andrjez Supron (Polo
nia), campionul mondial de la 
San Diego, Ivan Atanasov 
(Bulgaria) și Anatoli Krav- 
cenko (Uniunea Sovietică). Cu 
succese remarcabile a trecut 
citeva grele examene și Ion 
Păun (categ. 62), învingător 
detașat în meciul cu Panaiot 
Kirov (Bulgaria) și, de ase
menea, cîștigător In partida 
cu Nelson Da vidian (Uniunea 
Sovietică), campionul euro
pean de la... Prievidza. Verifi
cări utile au susținut și Va- 
sile Andrei (categ. 100 kg), 
Petre Dicu (categ. 90 kg.) și 
alți luptători români din echi
pa de greco-romane. Neeon- 
cludente, din acest punct de 
vedere, au fost evoluțiile lui 
Constantin Alexandru și Mi
hai Boțilă, care — prezen- 
tindu-se sub așteptări — nu 
au mai avut prilejul să se 
întîlnească cu adversarii cei 
mai puternici ai categoriilor 
48 kg și 57 kg. In ceea ce-1 
privește pe Nicu Gingă. el a 
cîștigat lejer partidele din pri
mele 3 tururi, cind a avut 
adversari evident sub valoarea 
lui, dar le-a pierdut pe cele 
susținute cu Vahtang Blahize 
(Uniunea Sovietică) și Mladen 
Mladenov (Bulgaria), adică...

Dintre reprezentanții noștri 
in întrecerile de libere, in a- 
fara lui Aurel Neagu, meda
liat cu bronz, am notat buna 
comportare a lui Octavian 
Dușa (categ. 68 kg.) și Vasile 
Țigănaș (categ. 82 kg.), în 
contrast evident cu evoluțiile 
lui Gheorghe Rașovan (categ. 
48 kg.), Ion Arapu (categ. 52 
kg.), Angliei Gigei (categ. 62 
kg.).

Cu cîteva zile în urmă, în 
cadrul lucrărilor plenarei co
mitetului federației noastre de 
specialitate, antrenorul emerit 
Ion Corneanu a prezentat o

DIVIZIA A DE RUGBY
Abia Încheiat sezonul interna

țional de rugby, se reia princi
pala întrecere internă — campio
natul Diviziei A, cu o nouă eta
pă „intermediară'*. Lidera joacă 
acasă, cu Știința Petroșani (stadion 
Steaaa, ora 9,30), Dinamo — pe 
„Giulești“ (ora 16), cu Rapid, Fa
rul pe propriul teren, cu Poli
tehnica Iași, mai echilibrat anim- 
țîndu-se însă meciul din Par • 
cui copilului (ora 9,30), In care 
R.C. Grivița Roșie primește re
plica Științei Baia Mare. Celelalte 
partide: „U“ Timișoara — C.F.R. 
Brașov, Rulmentul Bîriad — 
C.S.M. Sibiu și Vulcan — R.C. 
Sportul studențesc (stadion 
Steaua, ora 16).

înaintea etapei a 21-a, clasa
mentul se prezintă astfel :
1. STEAUA 20 18 1 1 705-113 57
2. Dinamo 20 17 0 3 556- 99 54
3. Farul 20 15 1 4 424-166 51
4. R.C. Gr. R. 20 14 2 4 258-122 50
5. Șt. B. Mare 20 12 1 7 272-172 45
6. Șt. Petr. 20 11 1 8 224-199 43
7. Polit. iași 20 8 3 9 154-279 39
8. C.S.M. Sb. 20 8 3 9 170-258 *
9. Univ. Tim. 20 8 0 12 184-182 36

10. Sp. stud. 20 G 2 12 313-256 33
11. Rul. Bîriad 20 5 1 14 87-356 31
L2. Rapid 20 5 0 15 159-408 30
13. C.F.R. Bv. 30 2 2 16 84-278 26
14. Vulcan 20 2 1 17 91-403 24

Notă : R.C. Sportul studențesc 
și Vulcan sînt sancționate cu scă
derea unui punct.
• Aflăm cu tristețe vestea în

cetării din viață a maestrului 
sportului Florian Ghiondea, fost 
rugbyst de frunte și apoi antre
nor în cadrul clubului Dinamo.

etapei a H-a. Din nou 5 victorii 
(12—4 la C.S. Satu Mare, 11—5 
la Farul și 10—6 la C.T.A.S., 
A.S.U. Tg. Mureș și Eleciropu- 
terc Craiova), după' o comportare 
frumoasă a întregii echipe. Prac
tic, Steaua nu mai poate fi ai un
să, ultima etapă a competiției 
reprezentând pentru ea mai mult 
o simplă formalitate ...

Disputa, în schimb, rămîne des
chisă* pentru locurile 2 și 3. Deo
camdată locul secund îl ocupă 
Farul Constanța (10—5 cu A.S.U. 
Tg. Mureș, 10—6 cu C.T.A.S. și 
8—8, 65—63, cu Electro putere), dar 
A.S.U. Tg. Mureș, care a realizat 
și ea tot atîtea victorii (12—4 cu 
C.T.A.S., 10—6 cu Electroputere
și 9^-1 cu C.S. Satu Mare) păs
trează șansele unei răsturnări de 
poziții. In această etapă, C. S. 
Satu Mare a obținut două vic
torii (11—5 ia Farul și C.T.A.S.), 
La fel ca și Electroputere (11—5 
Ia C.S. Satu Mare și S—7 la 
C.T.A.S.) ieșind, pentru un mo
ment, din zona retrogradării. 
C.T.A.S. București a rămas doar 
cu... victoria din prima etapă. 
Clasament : 1. Steaua 10—107=20 
p., 2. Farul 7—85=14 p., 3. A.S.U. 
Tg. Mureș 6—84=12 p., 4. C. S. 
Satu Mare 4—76=8 p., 5. Electio- 
putere Craiova 2—68=4 p., 6. 
C.T.A.S. 1—52=2 p.

In Divizia B, lider la spadă, 
I.E.F.S. (18 p.), urmată de Pro
gresul București (16) și C.S.S. 
Olimpia Craiova (12).

Tiber! u STAMA

analiză realistă a șanselor 
sportivilor români la Întrece
rile olimpice de greco-romane, 
arătînd că. în pofida unor re
zultate mai slabe obținute la 
Prievidza — „europenele" con
stituind, în primul rînd, o e- 
tapă de pregătire și verificare 
pentru J.O. — ORICARE DIN
TRE COMPONENȚII ECHIPEI 
ARE ȘANSA UNEI MEDALII.

Firește, unii se află mai a- 
proape, alții mai departe de 
podiumul olimpic, dar OBLI
GAȚIA TUTUROR ESTE SA 
MUNCEASCĂ STĂRUITOR, 
SA DOVEDEASCĂ RESPON
SABILITATE ȘI DISCIPLINA, 
O MARE PUTERE DE DĂ
RUIRE. Printre candidați se 
află : Ștefan Rusu. Constantin 
Alexandru, Nicu Gingă, Ion 
Păun, Ion Dralca, Vasile An
drei, dar așteptăm... surprize 
plăcute din partea oricărui alt 
luptător. Cu același prilej, an
trenorul Vascul Popovic! a a- 
preciat că rezultate bune pot 
fi obținute și la stilul libere. 
Firește. în primul rînd, prin 
Aurel Neagu, cel mai constant 
dintre componenții lotului. Pro
grese substanțiale pot. însă, 
realiza și Marin pircălabu, Ion 
Ivanov, Vasile Pușcașu și An
drei Ianko. Cu aceleași condi
ții: MAI MULTA SIRGUINTA 
IN PREGĂTIRE ȘI O PARTI
CIPARE CONȘTIENTA, TO
TALA, LA ANTRENAMENTE.

Ne-a bucurat să ascultăm și 
euvîntul unora dintre sportivii 
noștri fruntași : Constantin A- 
lexandru, Ion Draica, Roman 
Codreanu. Gheorghe Ciobotaru, 
Mihai Boțilă, fiecare dintre ei 
angajîndu-se să facă totul pen
tru a realiza la Jocurile Olim
pice de la Moscova perfor
manțe pe măsura așteptărilor. 
Să le cerem muncă. MULTĂ 
MUNCĂ sportivilor noștri, și 
să le urăm, succes în această 
ultimă perioadă — decisivă — 
de intense pregătiri, la finele 
căreia dorim cu toții să con
semnăm un succes de presti
giu al sportului luptelor din 
țara noastră.

CONCURSUL REPUBLICAN LA PROBE COMBINATE ‘
Concursul republican de primă

vară la probe combinate, desfă
șurat pe Stadionul Republicii, a 
prilejuit doar cîteva rezultate 
interesante într-^in ansamblu de 
cifre mediocre. La pentatlon se
nioare Corina Țifrea. (CAU) și-a 
realizat recordul personal cu 
4202 p (100 mg — 13,8, greutate 
— 12,47 m, înălțime — 1,69 m, 
lungime — 6,00 m, 800 m — 
2:24,7), 2. Ccculeana Bucătarii 
(.știința C-ța) 4117 p — ~ec. per
sonal, 3. Eva Palfi (CȘSA CTuj- 
Napoca) 3640 p ; junioare : 1.
Liliana Alexandru (CSȘ I Galați) 
3516 p, 2. Maria Spulber (CSȘ 
Bacău) 3454 p. 3. Rodi ca Mureșan 
(CSȘ A Cluj-Napoca) 3437 p.

în întrecerea de decatlon la 
seniori s-a clasat primul, fără 
probleme, clujeanul! Vasile Bog
dan care se dovedește încă fără 
rival. Un adversar potențial i-ar

DiVIZIA A LA TENIS DE MASĂ
în cea de-a doua etapă a cam

pionatului Diviziei A la tenis de 
masă echipele fruntașe au obți
nut victorii categorice. C.S. Arad 
H, Progresul Buc. — la fete și 
C.S.M. Cluj-Napoca — la băieți 
au învins fără să cedeze măcar 
un singur set, ceea ce le conso
lidează pozițiile în clasamente. 
Este, desigur, lăudabilă munca 
acestor colective, care domină de 
ani de zile tenisul nostru de 
masă dar, în același timp, este 
îngrijorătoare replica palidă pri
mită de la celelalte echipe, care 
nu reușesc să se apropie de va
loarea acestora.

Iată ’rezultatele, feminin : C.S. 
Arad I — C.S.Ș. Rm. Vllcea 5—1, 
5—1 ; Progresul Buc. — Spartac 
Buc. 5—0, 5—0 ; C.S. Arad II — . 
Politehnica Buc. 5—0, 5—0 ; Me-

IN DIVIZIA A
în campionatul Diviziei A de 

popice s-a disputat etapa a 
XVII-a, în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate ;

FEMININ • Olimpia București
— Laromet București 2312—2301 p
d (scor individual 2—1). O par
tidă viu disputată și interesantă, 
în care după două și patru 
schimburi, conducea echipa La
romet. Jocul ultimelor două pe
rechi a decis soarta meciului, cu 
toate că cea mai bună jucătoare 
de la Olimpia — Florica Filip 
(403 p d) — a fost întrecută de 
adversara ei. Silvia Raiciu (405), 
dar concurenta de pe postul nr. 
5 al Larometului — Rodica Pă- 
durețu — a evoluat foarte slab 
(359) și astfel Olimpia a termi
nat învingătoare. Echipa gazdă a 
cucerit două puncte foarte pre
țioase, care o ferește de zona pe
riculoasă a clasamentului, asigu- 
rlndu-i, în continuare, locul în 
campionat (T.R.) a Voința Ti
mișoara — Electromureș Tg. Mu
reș 2347—2356 (2—4). Jucătoarele
mureșenee au format o echipă 
mai omogenă, cîștigînd pe merit. 
Cele mai precise concurente au 
fost Emilia Ebel — 405 și, respec
tiv, Erica Szasz — 396. (ST. 
M ART ON-cores p.). O Voința
Ploiești — Gloria București 2373— 
2366 (3—3). Ploieștencde au cîș
tigat cu greu acest meci în care 
bucureșteanca Ana Petrescu,

■ componenta lobului național, a 
fost performera reuniunii cu 431 
p d. De la gazde s-a impus Mi- 
nela Dan cu 419 p d. (A. CRIS- 
TEA-coresp.). > Petrolul Băicoi
— Rapid București 2413—2321
(4—2). Gazdele au evoluat, ca și 
în ultimele partide, bine, dispu
nând la scor de Rapid, care lup
tă pentru râmînerea în Divizie. 
Cele mai bune jucătoare au 
fost : Eufrosina Dumitru — 429, 
Elena Ilie — 416 de la gazde, și 
rapidista Ioana Dogaru — 416.
(R. BRlNZEA-ooresp.). a Textila 
Timișoara — Voința Oradea 2171— 
2235 (3—3) • C^JW. Reșița —
Voința Cluj-Napoca 2341—2282 
(3—3). Principalele realizatoare : 

POIANA BRAȘOV
este o stațiune pitorească, modernă — rezervată în exclusivitate 
iubitorilor de frumos !

Rivaliizînd prin condiții naturale, climat și farmec cu muMe 
stațiuni europene celebre — Zakopane, Cortina d’Ampezzo, 
Chamonix — Poiana cunoaște an după an o impresionantă 
dezvoltare.

Sportul și agrementul raportate direct la sezon fac poate — 
pe neavizați — să aibă nostalgia zăpezii, dar apropierea sezo
nului estival înseamnă posibilitatea practicării sporturilor indi
viduale sau de echipă : tenis, volei, handbal, minigolf ; se pot 
face scurte excursii pe biciclete, plimbări cu barca, hidrobici
clete sau iole.

T’iriștii au La dispoziție saune, piscine acoperite (in curând 
vor putea fi folosite și cele descoperite), seri distractive, spec
tacole folclorice, concursuri sportive.

Și un argument de mare importanță ptintru cei care se pre
gătesc să poposească la Poiana Brașov : microclimatul
stațiunii; care asigură un regim termic ideal pentru odihnă, 
refacere, relaxare, fortificare. Efectele terapeutice naturale de 
excepție, în decorul splendorilor carpatine, fac din această 
„Perlă a Carpaților", o permanentă tentație.

Filialele întreprinderii de Turism Hoteluri și Restaurante 
București, din Str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii nr. 68, Bd. 
1018 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. Griviței nr. 13&, vă 
așteaptă.

© ÎNCERCAȚI-VA ȘANSEUE ! 
; Numai astăzi și mîine se mai 

pot procura bilete pentru trage
rea LOTO de vineri 16 mai 1930 
prilej de noi cîștiguri în AUTO
TURISME și MARI SUME DE 
BANI. Agențiile Loto-Pronosport 
vă așteaptă pentru a vă încerca 
și dv. șansele la acest tradițional 
și avantajos sistem de joc. MAI 
MULTE BILETE JUCATE — MAI 
MULTE POSIBILITĂȚI DE A VA 
NUMĂRĂ PRINTRE MARII CÎȘ- 
TIGATORI !

© TRAGEREA PRONOEXPRES 
de astăzi, 14 mai 1980, se televi
zează în direct inceplnd de la 
ora 17,10.

putea fi coneiiadfiml său Aurel 
Aștiiean, junior, dar acesta, în 
prezent, este deficitar la a- 
runcări. La ytr»îert H .Ion Buligă 
a mai stabilit un record național. 
Seniori : 1. V. Bogdan (U Cluj- 
Napoca) 7290 p (100 m — 11,3, 
lungime — 6,68 m, greutate — 
18,41 m, înălțime — 1,85 m, 400 
m — 52,3, 110 mg — 15,5, disc — 
39,48 m, prăjină — 4,50 m, suliță 
— 60,20 m, 1500 m — 4 41,9), 2. 
C. Halichias (CSU Brașov) 6851 p,
3. P. Văduva (CAU) 6287 p ; ju
niori : 1. A. Aștiiean (CSȘA Cluj- 
Napoca) 7167 p (111,1 s, 6,70 m, 
11,16 m, 2,03 m, 51,9 s, 15,2 s, 
32,68 m. 4,30 m, 50,88 m, 4:29.7),
2. I. Buligă (CSȘ Drobeta Tr. 
Sev.) 6369 p — record (11,5 s, 
6.92 m, 12.50 rn, 2.09 m, 55.6 S, 
17.9 s. 34,82 m. 2.60 m, 55,64 m, 
4:46.6), 3. M. Durbac (CSȘ Plo
iești) 6144 p.

talurgistul Cu gir — Gloria Buzău 
4—5. 1—5 ; C.S.Ș. Craiova —
Voința Buzău 4—5, 1—5 ; C.S.Ș.
Slatina — C.S.M. Lași — amînat; 
masculin : Locomotiva Buc. — 
C.S.M. Cluj-Napoca 0—9, 0—9 ; 
Universitatea Craiova n — Pro
gresul Buc. 3—9, 5—9 ; Tractorul 
Brașov — Tricodava Buc. 8—9, 
1—9 ; C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc — 
Constructorul Tg. Mureș 6—9, 
9—7 (!) ; C.S.Ș. Bistrița — C.S.Ș. 
Craiova 9—0, 9—7 ; Gloria Buzău 
— Universitatea Craiova I — 
amînat. (Rezultate transmise de 
corespondenții : N. Străjan, C. 
Gruia, I. Toma și A. Pialoga).
• De joi pînă duminică, în 

Sala sporturilor din Cluj-Napoca 
se vor disputa întrecerile turului 
campionatului republican de ju
niori pe echipe.

DE POPICE
Eugenia Lăcătușu — 420 (R) și 
Catalina Borș — 408 (C). (D.
PLAVlTU-coresp.). a Metrom 
Brașov — Voința Galați 2353—2325 
(4—2). întâlnirea a prilejuit un 
joc frumos, ambele formații a- 
vînd cîteva jucătoare cu rezul
tate bune, printre care Maria 
Bleandă — 418 și, respectiv, Aris- 
tița Dob-e — 406. (C. GRUIA-
coresp.).

MASCULIN • Gloria București
— Voința București 4930—4825
(4—2). Derbyul t/ucureștean a ofe
rit un joc frumos, câștigat, în 
final, la un scor concludent de 
către gazde. Cele mai mari 
punctaje le-au obținut Al. Căti- 
neanu — 879 pentru Gloria și C. 
Voicu — 869 pentru Voința. 
(O. GUȚU-coresp.). o C.FJR. Ti
mișoara — Chimica T im ă veni 
4939—4746 (6—0). Oaspeții, care
pe a’ena lor din Tîrnăveni obțin 
rezultate în jur de 6000 de popice 
doborâte, 1a Timișoara nu s-au 
văzut... De la gazde s-a eviden
țiat, in mod special, Luncan ei 
839 p d. De la Chimica, Nițoiu a 
doborît 800 de popice. (C. CREȚU 
-coresp.). Q Electromureș Tg. 
Mureș — Industria slrmei C. 
Turzii 5309—5026 (5—1). Foarte
bine a jucat de La gazde Șt. Or- 
dog — notat pe foile de arbiSaj 
cu 957 p d. (I. PAUȘ-coresp.). a 
Rafinorul Ploiești — Flacăra Bra
șov 4950—4840 (4—2) • _ Carpați
Sinaia — Rulmentul Brașov 4838 
—4934 (2—4) a Aurul Baia Mare
— Metalul Hunedoara 5173—4924 
(5-1).

ÎN MECI INTERNATIONAL 
AMICAL : Aurul Baia Mare — 
Chemie Linz (Austria) 5743—5305 
p d. La Bala Mare, campioana 
țării. Aurul, a susținut un joc a- 
mlcal în compania formației 
Chemie Linz, campioana Austriei, 
pe care a întrecut-o la scor. Th 
ambele formații au evoluat cîte 
șapte jucători, cel mai buni 
fiind : St. Boariu (junior) — 876 
pd, Gh. Vuță — 834 și, respectiv, 
W. Rauber — 785 șl H. Gruber — 
774. (L. CHERA-coresp.).

PERFOI
(Urmare al 

mai talentull 
contestat, ca 
pasiunii rcal| 
bal. ___I

Născut la 3 
în comuna 9 
dețul Dolj. 1 
cunoștință cui 
lativ tirziu. I 
Școala profl 
torul din Brl 
șit în arena I 
anul 1973, ii] 
profesorul Ta 
I-a plăcut, ] 
trăgeau și fo| 
tismul. și gir]

— Cum se | 
tat, totuși, p]

— In print 
erm văzut la I 
misia finali 
lui mondial J 
la Berlin. 3 
cului, măiestl 
Ga(u, Birtalal 
turor compa 
cucerit defl 
handbal. | 

în 1975 s-al 
Universitatea I 
cind - pe la I 
Eugcir l'rofinl 
din 1976 să 4 
secția haa 
lui sportiv d 
rești. Cu acel 
sub îndrumai 
lui emerit CI 
cunoscut o sa 
se, la loc del 
du-se cîștigarl 
mâniei" și al 
național. I

Veritabil atl 
ză de alergări 
ție debordantl 
șut și cu o I 
nică în cont 
Cornel Durătd 
vină... extrem 
ales în conca 
handbalului 
cu apărări în 
disloca sistea 
poate ajungel 
șiri — pe s 
înscrie goluri 
multe cît uni 
parte din 
handbalului d

CUPE DE (
(Urmare ă:

de 400 m p^x, a 
in proba 
reia Stoica, de ■ 
gogic din locali 
intii în
m plat Calității 
vedesc și Daniel 
ciștigătoarca prol 
cări și Ana An] 
la săritura în lil 
de la Liceul diil 
cat că nu sînt I 
de la C.S. Șco9 
vadă“ — își da 
profesorul lor, V

O nouă răpăil 
ne alungă în sl 
Dar și aici ne 1 
ceri la fel de el 
pe stadion: intilil 
bal și tenis de nl 
la tenis de masl 
tiță de-o șchioaj] 
o adversară cu I 
mare. Și micuța! 
din Padeș se lai 
vinsă. Cîți ani a 
o întrebăm. „10 ] 
rău că ai pierd 
antrenez pentru 
Cupa revin» Ma 
la Liceul indust 

întrecerile de 
deosebit de disj 
ția concursului < 
chipa din Pești 
de prof. Ion Nis 
chipă omogenă, 
luptă exemplară, 
chipe, cu repre; 
ceului industrial 
mare luptă și îi 
mă gazdele riști 
fost cea mai fi 
vență din suita 
reunite In „Cup 
jene“.

întrecerile de 
șurate în sala : 
Vladimirescu, sîi 
echipa „Sănătate

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 11 MAI 
1980. Cat. I : (13 rezultate) 1 va
riantă 25% autoturism „DACI A 
1300“ ; cat. a. Il-a : (12 rezultate) 
99 variante 25% a 2.419 lei ; cat. 
a IH-a : (11 rezultate) 389,50 va
riante a 922 lei. Report cat. I : 
129.539 lei. Autoturismul „DACIA 
1300“ de la cat. 1 a fost obți
nut de IORGA ȘTEFAN din Bucu
rești.

© SIMPLU, OPERATIV, AVAN
TAJOS ! în mediul urban și ru
ral, agențiile Loto-Pronosport, 
vinzătorii volanți, unitățile din

comerț și coopere 
precum șl oficiile 
treaga țară vă o

L A LOZ h

BANI 
AUTOTURISM
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nență șanse de 
facții la cel mal s 
Iar sistem de joc



|TE, PERFORMERI... rB este de mirare că se înțe-
I------ lege — așa după cum măr-
I ne- turisește — de minune cu
linței, Vasile Stingă și Măricel
kand- Voinea. Și să nu uităm,
I primul este la Steaua, cel
I I?5? de al doilea la H.C. Minaur
II _îu" Baia Mare...
I făcut jn echipa olimpică a Ro
ll re- mâniei, Cornel Durau are
ev la acum un contracandidat :
■Trac- Adrian Cosma. Semnificativ
p pă- pentru modul său de a gîn-
Bci- în di este reflecția pe care am
id de auzit-o deunăzi : „Acum
Brban. sintem doi jucători tuni
lai a- pentru același post. Din in-
I atle- trecerea noastră, echipa va
I cîștiga, sper, o extremi
li op- foarte bună...“
IdbaJ ? In acțiunea de revenire a 
Li ’74 reprezentativei României în
[trans- fruntea ierarhiei mondiale
țmatu- — și aceasta chiar cu pri-
laZ de lejul Jocurilor Olimpice de
la jo- la Moscova — Cornel Durau
iPenu, pune mult sirg. ambiție, o
la tu- evidentă dăruire. „Sfrif ccn-
I m-au vins — ne spunea el — că
pentru putem cuceri titlul olimpic.
■ Echipa noastră este acu-r.
Lat la alta, față de... Danemcrca
|, tre- anului ’78, fi asta o simt și

lui ±4n timpul pregătirii și in e- 
I ca ' voluțiile cu formații de per
le din te hotare. Ea are acu—, a-
cluta*---- - proape tot ce ii trebuie, si.
IBucu- față de adversare, ber.efi-
Imație, ciază de jucători cu fante-
enoru- zie, de oameni care pot re-
Lse, a zolva fazele nu după șc-
Isucce- blpane, ci in chip surprtn-
fituîn- zător pentru toți cei care
fi Ro- cunosc handbalul. Și, apoi,
latului există în noi mindria de c

fi cei care să dăm naționc- 
vite- tei din nou faima pe care

kxecu- a avut-o pir.ă nu de mult.
rță de Seria de la J.O. este grea,
f teh- dar pentru a ajunge in vir-
pștere, ful ierarhiei trebuie să fii
lă de- cel mai bun. Tocmai asta
I. Mai vrem să dovedim !“.
uâ a Și pentru a dovedi. Cornel 
Ițional, • — împreună cu colegii săi 

poate — se antrenează uneori
ensive, șapte ore pe zi, cu toții
depă- muncesc fără preget pentru
poate a întări credința că hand-

lit de balul nostru și-a cucerit —
Facind și își va mai cuceri — ono-
1“ al rurile prin muncă, foarte

nu multă muncă.

BADMiNTONUL IȘI CAUTĂ
UN LOC SUB SOARE
Printre competițiile care au 

omagiat recentul forum ai ti
neretului s-a numărat și 
„Cupa Viața Studențească- la 
badminton, organizată sub e- 
giăa revistei 'jniversitare a 
Consiliului Uniunii Asociației 
Studenților Comuniști din 
București și a organului si
milar din cadrul Institutului 
Politehnic din Capitală. Com
petiția — desfășurată in noua 
sală de sport de pe platfor
ma modernului așezămint de 
învăță mint politehnic buci- 
reștean, reunind reprezentanți 
a 5 centre universitare (Cluj- 
Napoca, Tg. Mureș, Timișoara, 
Petroșani și București) — re
flecta „priza- pe care această 
disciplină sportivă o are, de o 
bună bucată de vreme. in 
mediul studențesc. Despre a- 
ceasta ne-au și vorbit prof, 
loai Op rișes cu, șeful cate- 
drei de educație fizică și sport 
ctn LP.B., studentul Mureș 
VUcea de la Facultatea de 
mecanică din responsa
bilul comisiei studențești de 
badminton. Ioan Feșnic, lec
tor ia Politehnica dm Ouj- 
Napcca.

^Departe de a fi an sim
plu joc de copii, tn simplu 
agrement adiacent plajei, 
badmimonul es'e un mijloc

PENTRU FETELE GORJULUI
p__

I peda- 
I locul
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tate, iar cele de șah — de 
Paula Scorțaru (Liceul indus
trial Bălteni). Trofeul pus in 
joc pe echipe revine repre
zentantelor Liceului indus
trial nr. 2 și aplauzele spec
tatorilor sînt adresate, firește, 
și celui care le-a pregătit pen
tru această acțiune : prof. A- 
drian Puianu. Competiția s-a 
bucurat de o bună organizare. 
Din păcate, au lipsit de la 
start (cu excepția echipei de 
volei „Sănătatea" și a citorva 
fete din Padeș) tinerele spor
tive din întreprinderi și insti
tuții: Cu participarea lor. bu
chetul de flon ale sportului 
gorjan ar fi fost mai com
plet și, fără îndoială, mai fru
mos.

important tmpouiva sedaita- 
riuniaiui, ua Joc sportiv toane 
accesibil și deloc costisitor 
(terenurile, simple, pot ti a- 
meuujate pe orice sol: la 
munte, pe nisipul mării, pe 
zguri sau >1 sală), adresta- 
du-se in egală măsuri băie
ților și tetelor, lata de ce, 
la noi. la Politehnica bucu- 
reșteana. avem o rețea de te
renuri de badminton — 4 pe 
zguri — amenajate prii 
mtmea patriotica a studenților 
pe platforma Grozăvești, iar 
pxaeta cânți ai badminton ulm 
avem și U A-S.E-, Construcții, 
Arhitectură, Medicină- — 
ne-a spus Mureș VDcea, prin
cipals animator al acestei 
(fcsctpline sportive. Prof. Ioan 
Oprșescu a adăugat că în 
programa orelor de educație 
fîzărâ și sport figurează și 
badmnxonuL care beneficiază, 
de asemenea, de un cerc de 
inițiere, de 3 ori pe săptă
mână. în schimb, la Cluj-Na- 
poca — ne-a spus loan Feș
nic — badmmtonui ocupă un 
ioc periferic ea sprijin, invers 
proporțional audienței în rin- 
dul studenților.

In acest sezon, alte două 
competiții au animat această 
disciplină sportivă : „Cupa Ti
miș", organizată de C.J.E.F.S., 
Comitetul municipial U.T.C. și 
Asociația sportivă Gloria din 
Timișoara (la care au parti
cipat jucători și jucătoare din 
București, Cluj-Napoca, Sf. 
Gheorghe, Miercurea Ciuc, 
Reghin, Reșița, Tg. Mureș și 
Timișoara) și „Turneul cam
pionilor" (în organizarea co
misiei județene Caraș-Seve
rii de badminton), care a 
reunit primii 8 jucători și 
jucătoare din țară, pe baza 
P'-mctajulul obținut In con
cursurile anterioare. Ceea ce 
dovedește un efort salutar și 
care trebuie sprijinit, în pri
mul rînd pe pUn local, de 
organele de resort, pentru ca 
bad mint co ul să-și găsească 
im loc sub soare. Nn numai 
al exercițiului fizic și al a- 
grementului. ci și al perfor
manței.

Paul SLAVESCU
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DUMINICĂ, IA BRNO, IRICOIOHII VOR Mill 
PRIMA ECHIPĂ A CEHOSlOVACIfl!

Astăzi, la Plopeni, joc de verificare cu Metalul

Schimbare de ultimă oră a 
adversarului tricolorilor noștri. 
O telegramă sosită, ieri, de la 
Praga, face cunoscut federației 
noastre de fotbal faptul că — 
duminică, la Brno — partenera 
echipei de fotbal a României 
va fi prima echipă a Ceho
slovaciei. campioană en-titre. șl 
nu selecționata olimpică, cum 
fusese stabilit inițial.

Reuniți, după cum se știe, 
luni in Capitală, components 
lotului reprezentativ de fot
bal au avut ieri o zi 
plină de pregătire. Dimi
neața. pe terenul IV al com
plexului sportiv .23 August", 
ei au participat la un antre
nament cu un program variat 
si util. Portarii au lucrat, tot 
timpul, separat, cu M. Luces- 
ra. lordache. Cristian și Bucu 
au suportat „bombardamen
tul" unui atacant in plină ac
tivitate. Ceilalți 16 selecționați, 
adică Tîlihoi. Boloni. Nicola®.
Sameș. Ștefănescu 
lonescu. Cămătaru 
si Bălăci, Grigore.
Tieleanu. Stoica. M.

Liră A. 
(grupa I) 

Cimpeanu. 
Râdocann.

Crișan. Munteanu (grupa a 
n-a), împărțit’ astfel, au par
ticipat La un interesant joc. 
urmărind perfecționarea lovi
turii cu capul și. in același
timp, fortificarea angajamen
tului în lupta pentru balon. 
„Regulamentul" acestui joc 
permitea transmiterea, numai 
cu capul, a balonului între
componenții fiecărei echipe (4 
la 4). Acest moment instructiv
al ședinței de pregătire a fost

precedat de exerciții fizice, pro
gram condus de V. Stănculeseu 
și urmărit cu toată atenția de 
Șt. Covaci și V. Stănescu. între
gul corp tehnic al iotului a 
participat permanent la con
ducerea acestei ședințe de pre
gătire care, așa cum a fost 
concepută, a solicitat intens 
pe jucători, fără ca aceștia să 
resimtă efortul, tocmai pen
tru că antrenamentul a pre
zentat multă varietate.

„Urmărim, prin aceste cit 
mai ingenioase, mai diverse 
antrenamente, ne spunea Șt. 
Covaci — coordonatorul pre
gătirilor lotului — să obținem 
• ieșire din starea de obo
seală. fizică și nervoasă, ma
nifestată de majoritatea selec
ționaților. Antrenamentul de 
după-amiază (n.n. marți după- 
amiază) iși propune să perfec
ționeze jocul cu și fără ba
lon. deci o obișnuire a jucă
torilor in combinațiile dintre 
ei. ținind seama eă provin din 
multe cluburi, mulți fiind des
tul de noi ia lotnl reprezenta
tiv. Un prim moment de veri
ficare a formației il va con
stitui partida de antrenament 
de la Plopeni, de miercuri. 
Următoarele antrenamente, pină 
la jocul de la Brno, se vor axa 
pe accentuarea părților bune 
ale intilnirii de antrenament și 
— mai ales — pe efortul de 
eliminare a deficiențelor con
statate".

Așa cum am mai anunțat, 
astăzi, la Plopeni, lotul va în- 
tîlni într-un joc de verificare 
divizionara „B“ Metalul,
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ȘTIRI... ȘTIRI...!
• ASTAZI, LA SOFIA, BUL

GARIA — ROMANIA (echJpe de 
tineret). Astăzi după-amiază, la 
Sofia, reprezentativa noastră de 
tineret va întîlni formația si
milară a Bulgariei. Meciul face 
parte din campania de definiti
vare și pregătire a unui lot co
respunzător, care să atace cu suc
ces, în toamnă, Campionatul eu
ropean rezervat echipelor de ti
neret.

Pentru meciul de astăzi, an
trenorii C. Drăgușin și I. Votcă 
s-au fixat asupra următorului 
„11“ : Boldici — Andreicuț, Vlad, 
C. Solomon, Mincu — FI. Pop, 
Mureșan, Bozeșan — Suciu, Ter- 
heș, Cioban u.

Mai reamintim că, a doua zî 
după întoarcerea din capitala 
Bulgariei, echipa națională de ti
neret va pleca la Perugia 
pentru o nouă verificare, care 
va avea Joc duminică, în com
pania formației cu același nume 
din prima ligă italiană.

• ASTAZI, RETURUL FINA
LEI BALCANICE INTER CLU
BURI. Astăzi se va disputa la 
Rijeka meciul-retur al finalei bal
canice int ereiuburi între formația 
locală N. K. Rijeka și Sportul 
studențesc. în prima manșă, dis
putată la 2 aprilie la București,' 
echipa noastră a învins cu 2—0,' 
prin gol-irile marcate de O.
Iooescu și CățoL După jocul de 
astăzi. Sportul studențesc va
evola sfmbătă la As coli, în com
pania formației cu același nume 
din campionatul Italian.

e MUNE, LA PITEȘTI, ftF.C. 
ARGEȘ 1572“ — „F.C. ARGEȘ 
1373“. Miine. de la ora 17,30, va 
avea loc pe stadionul „1 Mai“ din 
Pitești o întilnire între cele două 
formații ale clubului argeșean 
care au cucerit titlurile de cam
pioane. în formația primului ti
tlu (1972) vor evolua : Nicujescu; 
Stan (portari). Ciolan, Piguleâ, 
C. Olteanu, Barbu, Vlad (fun
dași), Prepurgel, M^ Popes ea,’ 
Roșu, D. Emil (mijlocași), HaduL'l 
Jercan, Frățilă, Dobrin (atacanți).’1 
F.C. Argeș 1979 va fi alcătuită ! 
din actualii titulari. Antrenorul 
ambelor echipe : FI. HalagianJ 
Tot cu ocazia partidei de mîîne 
vor fi sărbătoriți, pentru retrage
rea din activitatea competițională? 
foștii jucători piteșteni Radu L 
m. Popescu, Jercan, Prepurgel, 
C. Olteanu.

ÎNLĂTURAT, CHIAR Șl DUPĂ

0 VICTORIE IN DEPLASARE..:
Ne propusesem să urmărim, 

săptămina trecută, un antre
nament al fotbaliștilor de la 
,,1’rogresul Vulcan". Dar, in 
drum spre arena ..albaștrilor", 
l-am tntEnit pe antrenorii P. 
MoMoveanu, care ne-a spus 
următoarele : „Cu puține mi
nute in urmă, cind mă pre
găteam să Încep lecția de pre
gătire, programată astăzi 
țnx. miercuri 7 mai), am fost 
informat de conducerea clu
bului că stnt desărcinat din 
funcție. Am rămas total sur
prins deoarece, de cind am 
luat conducerea tehnică a e- 
chipeă — in ianuarie 1379 — și 
pînă in prezent, ir nici o șe
dință de analiză, la nici o în
cheiere a unei asemenea șe
dințe, nu ml i-a imputat ceva

care ar putea justifica « ase
menea măsură. Menționez că 
am preluat echipa pe locul 
ÎS, pentru ca azi ea să SC a- 
fle pe o poziție fruatașă. Și 
chiar dacă ar fi să ne gîndim 
la un prost obicei al condu
cerilor de duhuri — de * în
locui antrenorul după o tn- 
frîngere — nici măcar acesta 
nu poate ti invocat, duminică 
Progresul-Vulcan Inviaglnd pe 
«Carpați» la Mîrșa 1 Mă simt 
cu atlt mai afectat, cu. cit am 
muncit cu toată convingerea 
șl pasiunea la această echipă, 
efedutnd șl sarcini adminis
trativ-organizatorice care nu 
Îmi reveneau. Cred că înlă
turarea mea se face pentru a 
•e da satisfacție unor jucători 
cu o comportare dăusrjtoare

atmosferei din echipă, Împo
triva cărora luasem măsuri 
disciplinare “.

Acestea sînt spusele antre
norului P. Moldoveana. Am 
mens pe teren, unde l-am gă
sit pe secundul său. Gh. Cris- 
toloveanu, etectuînd ședința 
de pregătire. Acest tinăr și 
harnic antrenor a fost pro
movat la prima echipă după 
ee a activat cu excelente re
zultate Ia copii și juniori. El 
nu știa nimic despre hotărîrca 
clubului. Suporteri al „albaș
trilor", prezentl la acel antre
nament, erau șl el nedumeriți 
<Je absența antrenorului prin
cipal care — in treacăt fie 
spus — a continuat să acti
veze chiar și după o criză 
cardiacă. Nedumei'ițt sîntem 
șd not Și tocmai de aceea, aș
teptăm explica title clubulU.

RmCUFEN

A

REZULTAȚELE ETAPEI A 24 a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA I

I.M. Piatra Neamț — Ceahlăul 
P. Neamț 0—2 (0—1), Cetatea Tg. 
Neamț — Danubiana Roman 3—2 
(2—1), Șiretul Bucecea — Avin- 
Uil T.C.M. Frasin 3—1 (1—1), Zim
brul Suceava — Metalul Botoșani 
0—0, Laminorul Roman — Ci
mentul Bicaz 1—0 (G—•), A.S.A.
Cîmpulung Moldovenesc — Me
talul Rădăuți 6—1 (3—0). Cristalul 
Dorohol — Foresta Fălticeni 3—1 
(1—0), Dorna Vatra Dornei — 
Celuloza Piatra Neamț 2—1 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XXIV-a : i. CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 37 p (53—16),
2. Foresta Fălticeni 32 p (43—15),
3. Avîntul Frasin 29 p (46—18) 
... pe ultimele : 15. I.M. P. Neamț 
18 p (31—51). 16. Danubiana Ro
man 14 D (35—54).

SERIA a n-a
Rulmentul Bîrlad — C.S.M. Bor- 

zești 1—0 (1—0), A.S.A. iași —
Constructorul iași 4—1 (2—1). Mi
nerul Comănești — demar Mă- 
rășești 5—0 (1—0), Luceafărul 
Adjud — Relonul Săvinești-Roz- 
nov 2—0 (0—0), Partizanul Bacău
— Textila Buh uși 3—1 (2—0), Con
structorul Vaslui — Letea Bacău 
1—0 (0—0), Petrolul Moinești —
Nicolina iași 5—0 (2—0), Hușana 
Huși — C.F.R. Pașcani 1—0 (0—C).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
BORZEȘTI 39 p (57—8), 2. Con
structorul Iași 29 p (50—30), 3. 
Partizanul Bacău 29 p (41—28) ... 
pe ultimele : 14. Luceafărul Ad
jud 20 p (27—42). 15. Hușana
Huși 20 p (23—44), 16. A.S.A. Iași 
12 p (19—54).

SERIA A III-a
C.S.U. Galați — Oțelul Galați 

5—1 (2—0), Petrolul Băleol —
Foresta Gugești 2—0 (0—0), Ca- 
ralmanul Bușteni — Victoria Te
cuci 7—1 (2—0), Carpațl Nehoiu
— Olimpia Rm, Sărat 1—0 (0—0), 
Chimia Brazi — Dinamo C.PJj.

Focșani 4—1 <2—0), Carpațl Sina
ia — Ancora Galați 4—o (3—0) — 
s-a Jucat la Ploiești, F.N.C. Să- 
hăteni — Prahova Ploiești 2—4 
(1—«), Petrolul Berea — Chimia 
Buzău 3—3 (2—1).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. 
GALATI » P («—U). î. Praho
va Ploiești ÎS p (10—27), 3. Ca- 
raimanul Bușteni 28 p (41—20) ... 
pe ultimele : 15. Petrolul Bălcol 
17 p (34—36), 16. Chimia Buzău 
16 p (28—621.

SEBIA A IV-a
IJ4.U. Medgidia — Dacia Uni

rea Brăila 5—1 (3—1), Pescărușul 
Tulcea — Șoimii Cernavodă 2—3 
(0—2). Rapid Fetești — Amonit 
Slobozia 2—3 (1—2), Victoria Țăn- 
dărei — Progresul Isaccea 3—0 
(1—0), Unirea Eforie — Voința 
Constanța 5—1 (3—0), Chimpex
Constanța—Ș.N. Brăila 1—6 (0—0), 
Chimia Brăila — Granitul Baba- 
dag 1—0 (1—0), Electrica Constan
ța — Marina Mangalia 1—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. I.M.U.
MEDGIDIA 36 p (43—15), 2. Anto
nii Slobozia 31 p (57—29). 3. Șoi
mii Cernavodă 30 p (42—22ț ... pe 

* ultimele : 15. Unirea Eforie 18 p 
(29—44). 16. Granitul Babadag 11 
p (16—55).

SERIA A V-a
Sirena București — Electronica 

București 1—0 (0—0). Automatica 
București — FEROM Urzlcenl 2—2 
(1—2), Automecanica București 
— Dunărea Călărași 0—1 (0—1),
Voința București — Ș. N. Olte
nița 0—0, Vîscoza București — 
Abatorul București 0—2 (0—1),
T.M. București — Tehnometal 
București 1—0 (0—0), Viitorul
Chimogl — LC.S.I.M. București 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. SIRENA 
35 p (40—15), 2. Dunărea Călărași 
34 p (30—17), 3. Automatica 33 
p (41—20) ™ pe ultimele : 15. Au

tomecanica 19 p (25—31), 16. VIs- 
coza 12 p (22—57).

SERIA A VI-a
ROVA Roșiori — Metalul Mija 

2—0 (1—0), Recolta Stolcănești
— Petrolul Bolin tin 1—0 (0—0),
Constructorul Pitești — Electro
nistul Curtea de Argeș 1—0 <0—0), 
Progresul Corabia — Cimentul 
Flenl 1—0 (0—0), Petrolul Tirgo- 
viște — Dacia Pitești 3—2 (1—2), 
Sportul muncitoresc Caracal — 
Dinamo Alexandria 4—0 (0—0),
Petrolul Videle — LO.B. Balș 
0—0, Progresul Pucioasa — I.P.C. 
Slatina 5—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 37 p (49—16), 2. Pro
gresul Pucioasa 29 p (37—16), 3. 
Metalul Mija 28 p (43—27) ... pe 
ultimele : 15. Petrolul BoUntln
17 p (25—43), 16. Constructorul
Pitești 15 p (23—47).

SERIA A Vll-a
Minerul Lupeni — Metalul Ro- 

vinari 3—0 (1—0), Minerul Motru
— Metalurgistul Sadu 4—0 (2—0),
Constructorul T.C. Ind. Craiova — 
Dierna orșova 2—1 (1—1), Viito
rul Drăgășani — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 3—0 (2—0), Lotru
Brezoi — Progresul Băilești 4—0 
(2—0), Unirea Drobeta Tr. Seve
rin — Dunărea Calafat 3—1 (2—1). 
Electroputere Craiova — Chimis
tul Rm. Vilcea 5—1 (3—1), Gloria 
Strehaia — C.F.R. Craiova 2—0 
(1-0)-

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL LUPENI 35 p (50—25), 2.
Minerul Motru 33 p (65—23), 3. 
Electroputere Craiova 32 p 
(43—25) ... pe ultimele : 14. Me
talul Rovlnari 18 p (15—32), 15. 
Gloria Strehaia 18 p (27—50), 16. 
Chimistul Rm. Vilcea 16 p (13—41).

SERIA A VUI-a
Minerul Oravița — C.F.R. Ti

mișoara 1—2 (0—2), Explorări De
va — C.F.R. Simeria 1—0 (0—0), 
Știința Petroșani — Victoria Că-

lan 1—1 (1—0), Minerul Vulcan — 
Minerul Ghelar 2—1 (1—0), Lami
norul Nădrag — Minerul Deva 
(1—0 (0—0), Metalul Bocșa — Vul
turii textila Lugoj 3—1 (2—0),
Electromotor Timișoara — Meta
lul Oțelu Roșu 1—2 (0—0), Gloria 
Reșița — C.P.L. Caransebeș 6—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. CiF.R.
TIMIȘOARA 38 p (48—14), 2. Mi
nerul Deva 32 p (55—23), 3. Vul
turii Lugoj 28 p (38—27) ... pe ul
timele : 15. Explorări Deva 20 p 
(29—43), 16. Știința Petroșani 12 p 
(35—531.

SEBIA a IX-a
Rapid Arad — Armătura Zalău 

5—0 (2—0), Minerul Sunculuș —
Voința Oradea 1—0 (0—0). Biho
reana Marghita — Victoria lneu 
7—1 (2—1), Victoria Elcond Za
lău — Unirea Dej 2—2 (1—1).
Tricolorul Beluș — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 4—0 (2—0), Unirea
Oradea — Recolta Salonta 4—1 
(2—0), Unirea Sînnicolau — C.F.R. 
Arad 3—1 (2—0), Unirea Tomna
tic — Construcții Electrometal 
Cluj-Napoca 3-jrl (2—0).

Pe primele locuri ; 1. RAPID 
ARAD 33 p (40—21), 2. Armătura 
Zalău 33 p (36—20), 3. Bihoreana 
Marghita 32 p (48—23) ... pe ul
timele : 15. Minerul Suncuiuș 17 
p (22—44), 16. Unirea Oradea 15 
p (23—35)

SERIA A X-a
C.I.L. Sighet — CUPROM Ba

ia Mare 4—2 (4—0), Hebe Sîn-
georz Băi — Victoria Cărei 4—2 
(2—1), Foresta Bistrița — Oașul 
Negrești 4—2 (1—2), Metalul Cărei 
— Minerul Băluț 2—0 (1—0), Mi
nerul Bălța — Bradul Vișeu 2—0 
(2—0). Simared Baia Mare — Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 5—2 (3—1), Mi
nerul Ilba-Seini — Minerul Baia 
Sprie 4—0 (1—0), Silvicultorul Ma
seru — Minerul Rodna 3—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. C.I.L.
S1GHET 37 p (75—21), 2. Victoria

Cărei 34 p (44—25), 3. Mineriși 
Bala Sprie 27 p (58—41) ... pe ut-, 
tlmele : 14. Simared Bala Mare 
20 p (35—39), 15. Minerul Bâiuț 
20 p (31—38), 16. Lă puștii Tg.!
Lăpuș 20 p (25—Ui

SERIA A Xl-a
Metalul Copșa Mică — Avîntol 

Reghin 3—2 (2—1), I.P.A. Sibiu
— C.I.L. Blaj 1—1 (0—0). Otelul 
Reghin — Construcții Sibiu 2—0 
(0—0), Automecanica Mediaș — 
Metalul Sighișoara 3—1 (0—0).'
Mureșul Luduș — Vitrometan Me
diaș 5—0 (2—0), IMIX Agnița — 
C.P.L. Sebeș 2—0 (1—0), Faianța 
Sighișoara — Sticla Arleșul Tur
da 0—0. Sticla Timăveni — Me
talul Alud ămînat.

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 35 p (64—13) — din 23 
de jocuri, 2. Metalul Sighișoara 
29 p (44—21), 3. Sticla Turda 29 
p (48—26) ... pe ultimele : 15. Sti
cla Tlrnâvenl 19 p (30—42) — din 
23 de jocuri. 16. Faianța Sighi
șoara 5 p (14—61).

SERIA A XU-a
Tractorul Miercurea Ciuc — Ol

tul Sf. Gheorghe 0—0, Chimia Or. 
Victoria — Metalul Tg. Secul.sc 
1—3 (0—3), Carpațl Covasna —
Mureșul Toplița 2—1 (1—1), Mi
nerul Bălan — Torpedo Zămești 
0—1 (0—1), Minerul Baraolt —
C.S.U. Brașov 1—0 (0—0). Progre
sul Odorhei — Precizia Săcele 
3—0 (1—0), Metrom Brașov —
Măgura-Mobila Codlea 1—1 (0—0),' 
Carpați Brașov — Utilajul Făgă
raș 3—0 — Utilajul fiind ex
clusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GIIEORGHE 37 p (44—15), 2. 
Progresul odorhei 30 p (41—12), 
3. Mureșul Toplița 30 p (40—27) ... 
pe ultimele : 14. C.S.U. Brașov 
17 p (23—38), 15. Carpați Covasna 
15 p (15—52).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localității® respec
tive



. •

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE TENIS ALE ROMÂNIEI

BRAȘOV, 13 (prin telefon), 
într-o bună organizare asigurată 
<ie club'll Dinamo, în municipiul 
de sub Tîttipa au început Cam
pionatele internaționale de tenis 
ale României, la start fiind pre- 
zenți, cu excepția reprezentanți
lor R.D. Germane, toți concurențil 
care au evoluat, cu o săptă- 
mînă in urmă, la turneul de la 
București. Pe tabloul feminin stat 
înscrise numele Luciei Romanov 
— campioana țării, al Florenței 
Mihai și al Măriei Romanov. Re
zultate din prim'll tur : Lucia
Romanov — Beatrice Buinoschl 
(12 ani) 6—0. 6—0 ; Luminița 
sălăjan — Elena Trifu 6—0, 6—3; 
Yvona Kukztaska (Polonia) — 
Cristina Cazacliu 6—3, 6—3 ; Li 
Xin J1 (R.P Chineză) — Marl- 
lena Totoran 7—5, 7—5 ; Katalin 
Fagyas (Ungaria) — Dana Beleu-

CUPA ȚARILOR LATINE Șl GRECIEI LA TIR
De astăzi, la Sevilla (Spa

nia), cîțiva dintre trăgătorii 
noștri fruntași vor participa la 
încă un concurs internațional 
important, ale cărui rezultate 
vor contribui la definitivarea, 
în mare măsură, a loturilor o- 
limpice de tir pentru arme cu 
glonț. Este vorba despre „Cu
pa țărilor latine și Greciei**, 
competiție tradițională, la care 
trăgătorii români au avut tot

PRIMUL CALIFICATE ÎN TURNEUL OLIMPIC DL BASCHf I
Turneul feminin preolimplc de 

baschet de la Vama a programat 
noi meciuri din cadrul grupelor 
semifinale. In prima grupă, echi- 

! pa Bulgariei a Învins cu 81—60 
«. (46—39) selecționata Cubei șl a 
! obținut calificarea pentru J.O. de 
) la Moscova. R. P. Chineză a in
ii trecuț cu 62—60 (33—32) echipa
F Italiei. Echipa S.U.A. care joacă 
! în grupa a 2-a a dispus cu 102—65 
r (41—44) de Cehoslovacia, obțintnd 
| la rindul el calificarea. Alte re- 
i zultate : Ungaria — coreea de 
1 Sud 87—71 (38—32) ; Jugoslavia — 
^Franța 61—54 (32—33) ; canada — 
^Polonia 67—66 (28—38). Marți a
p fost zi de odihnă.

• La Geneva au continuat me- 
j clurile turneului preollmpic mas- 
l culta de basche». Rezultate teh

„EUROPENELE" DE LA LYON 
AU LANSAT 0 NOUĂ STEA 
A GIMNASTICII ROMÂNEȘTI

Despre evoluția gimnastelor românce la cea de-a doua ediție 
a campionatelor europene de junioare s-a relatat pe larg in zia
rul nostru, subliniindu-se — cu deosebire — performanța rea
lizată de noua speranță a gimnasticii noastre feminine, Ecate- 
rina Szabo, cîștigatoare a titlului de campioană absolută, precum 
și a trei medalii de aur în finajele pe aparate. Cu evident suc
ces a concurat și Lavinia Agachi, clasată pe locul trei la indi
vidual compus. Pentru alte observații, mal ample, asupra acestei 
competiții, mai ales în ce privește orientarea și nivelul tehnic, 
ne-am adresat tovarășei MARIA SIMIONESCU, antrenoare fe
derală, vicepreședintă a Comisiei tehnice feminine a F.I.G., pe 
care am rugat-o să ne ofere mal multe amănunte.

„Este mai presus de orice în
doială că a doua ediție a Cam
pionatelor europene feminine 
de junioare s-a situat, din 
toate punctele de vedere, la 
un nivel superior ediției pre
cedente, de la Milano — sep
tembrie 1978. cu mindrie tre
buie să subliniez că ambele 
întreceri au avut o trăsătură 
comună : SUPERIORITATEA 
NETA A GIMNASTELOR RO
MANCE, care au dominat lup
ta atît la Milano (prin Emilia 
Eberle), cît și la Lyon (prin 
Ecaterina Szabo). Nivelul teh
nic crescut al concursului de 
la Lyon s-a exprimat, in pri
mul rînd, prin conținutul e- 
xercițiilor prezentate de tine
rele sportive : frecvență ridi
cată a dublu-salturilor înapoi 
la sol, apariția Tsukaharei in 
această probă, salturi înainte 
și Tsukahara cu 360 de grade 
la sărituri, serii de salturi 
(grupate sau întinse) pe bîr- 
nă, ca și coborîri cu dublu 
salt., iar la paralele — legări 
de gigantice cu elemente de 
mare dificultate. Nu este nici 
o exagerare cînd afirm că 
unele exerciții ale junioare
lor (în vîrstă de 12—15 ani) 
au depășit ca valoare exerci
țiile de senioare din alte 
concursuri mondiale prece
dente 1 Faptul este cu atit 
mai semnificativ in ceea ce 
privește orientarea de bază a 
gimnasticii pentru etapa ur
mătoare, cu cît nivelul cres
cut și notarea superioară a 
gimnastelor s-au realizat în 
condițiile cerințelor noi ale 
codului de punctaj. cu exi

ță 6—2, 6—0 ; Naoko Sato (Ja
ponia) — Suzana Kingstone (An
glia) 6—0, 6—0 ; Adriana Velceva 
(Bulgaria) — Dorina Brăștln
6—3, 6—1 ; Sun Jing Huan (R.P. 
Chineză) — Gabriela Szbkd 6—1, 
6—1 ; Maria Romanov — Mihaela 
Răduea 5—7, 6—0. 6—1 ; Mariana 
Hadglu — Angela Szbrenyl (Un
garia) 7—6, 6—3 ; Alice Dănilă
— Debble Gale (Anglia) 6—3, 6—4; 
Hu Na (R.P. Chineză) — Daniela 
Moise 6—2, 7—6 ; Wan Ping (R.P. 
Chineză) — Oana Oprea 6—1, 
6—1 ; Dora Ranghelova (Bulgaria)
— Gabriela Precup 6—3, 6—1 ; 
Marzena Sleracka (Polonia) — 
Liliana Pop 6—2. 6—1 ; Florența 
Mihai — Mihaela Testiban 6—1, 
6—2. Tot marți au început șl în
trecerile băieților, dar competiția 
a fost. Întreruptă din cauza ploii. 
(C. GRUIA — coresp.).

deauna comportări lăudabile. 
Lotul nostru este alcătuit din 
următorii țintași : Corneliu Ion 
și Marin Stan (pistol viteză), 
ilie Codreanu și Florin Cristo- 
for (pușcă liberă), Constantin 
Țîrioiu șl Ilie Petru (pistol li
ber), Anișoara Matei (pistol 
standard) și Dumitra Matei 
(pușcă standard). Anunțăm că, 
la ediția din acest an, în pro
gram figurează și probe de 
pușcă și pistol 10 metri.

nice : Franța — Suedia 93—30 
(39—39) ; Italia — Cehoslovacia 
76—69 (39—38) ; Polonia — Israel 
89—74 (28—43) ; Spania — R. F. 
Germania 35—59 (45—20).

„CURSA PĂCII",
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — 

Cea de-a patra etapă a „Cursei 
Păcii", desfășurată marți, a pur
tat caravana de la Karpacz la 
Jelenia Gora. Animatorul între
cerii a fost elvețianul Kilian 
Blum, un bun cățărător, care a 
reușit să se desprindă din pluton 
șl să-și creeze un avans de patru

gențe sporite la compoziție, 
dificultate și execuție.

Deși a prezentat o echipă 
complet diferită de cea de a- 
cum doi ani, țara noastră a 
dominat, mai clar chiar decît 
la prima ediție, această com
petiție a speranțelor, Ecateri
na Szabo, Lavinia Agachi și 
Mariana Radu dovedindu-se 
realmente printre cele mai 
bune din cele 57 de sportive 
din 22 de țări (55 de gim
naste din 21 de țări la pri
ma ediție), cu exerciții al că
ror conținut tehnic a fost 
unanim apreciat de către 
brigăzile de arbitraj. Și nu 
întâmplător Ecaterina Szabo a 
primit, atît în concursul ge
neral, cît și în finalele pe 
aparate, cele mai ridicate 
note din concurs. Pe un alt 
plan, acest fapt relevă orien
tarea bună a federației noas
tre și a antrenorilor care au 
pregătit echipa română pen
tru campionatele europene. 
Cu excepția severității ne
justificate de car» au dat do
vadă arbitrele de la paralele, 
probă în care cîștigătoarea 
concursului a fost narat:, 
doar cu 9.35, deși a avut un 
exercițiu bun și o execuție 
corectă, se poate aprecia că 
arbitrajul a fost satisfăcător, 
departajând în mod obiectiv 
valorile.

Mergînd pe aceeași linie de 
pregătire, există motive să 
sperăm că. peste doi ani. r 
mânia va putea da o nouă 
campioană europeană de ju
nioare".

SPORTIVI ROMÂNI
ȘASE VICTORII LA „REGATA 

TATA*
In cadrul „Regatei Internațio

nale Tata- canotorii români au 
dominat întrecerile, obțlnlnd vic
toria în șase probe. Schifistele, 
care au luat startul numai în 
cursele de rame, au cîștigat fi
nalele la 2 f.c„ < + 1 rame și 
8 + L Tot trei victorii au rea
lizat și băieții • la 2-i-l, 2 f.c. și 
<4-L Sîmbătă șl duminică, vis- 
lașele noastre vor evolua la Vîe- 
na, de data aceasta în probele 
de simplu, 2 visle șl 44-1 visle.

„TROFEUL IUGOSLAVIA"
LA VOLEI

La Zagreb, în ziua a doua a 
competiției internaționale mascu
line de volei „Trofeul iugoslavia" 
echipa României a întrecit cu 
3—0 (3, «. 7) pe cea a Italiei, 
vicecampioană mondială. într-o 
altă partidă, formația Iugoslaviei 
a depășit pe cea a Bulgariei cu 
3—1 (6, —13. 11, 13). Câștigătoarea 
trofeului 4 va fi stabilită în urma 
întâlnirii dintre echipele Iugosla
viei și României.
CONCURSUL DE PENTATLON 
MODERN DE LA BUDAPESTA

Concursul de pentatlon modem 
de la Budapesta a continuat cu 
desfășurarea probei de tir care 
a fost cîșttgată de sportivul so
vietic Pesonov cu 979 p. Dumitru 
Spirlea (România) a ocupat locul 
3—6, cu 937 p. In clasamentul ge
neral, după disputarea a două 
probe, pe primul loc se află Te- 
sonov cu 2037 puncte, urmat de 
cehoslovacul Adam — 1999 p. și 
de Dumitru Spirlea cu 1991 p. 
Pe echipe conduce RJ. Ger
mania — 5 683 p, urmată de 
U.R.S.S. — 5 641 p și Ungaria — 
5 623 p.

TURNEUL DE ȘAH 
DIN UNGARIA

ta turneul maeștrilor de la 
Zamardi (Ungaria), după 12run
de, conduce cehoslovacul Tanc, 
cu 8*/, p, urmat de Emil Un- 
gureanu (România) și Mista 
(Cehoslovacia) — cite 8 p, Lllien- 
thal (Ungaria), Mokhy (Ceho
slovacia) — cite 6‘/, p etc.

ETAPA A 4-a
minute, dar plutonul, în care se 
afla șl Mircea Romașcanu, a ac
ționat puternic reușind sâ-4 aj'm- 
gă pă fugar. Sprintul final a fost 
cîștigat de polonezul Sukja, cro
nometrat pe 158 km cu timpul 
de 4h 26:01. In același timp cu 
învingătorul, pe locul 12, a sosit 
Mircea Romașcanu. în clasamen
tul general: I. Barinov (U.R.S.S.)
— 17h 04:47, Morozov (U.R.S.S.)
— la 17 sec., Henke (Cehoslova
cia) — la 21 sec., Petermann 
(R.D. Germană) — la 30 sec. M. 
Romașcanu se află pe locul 21, 
la 2 48. Pe echipe conduce selec
ționata U.R.S.S. Miercuri este zi 
de repaus.

TELEX • TELEX
ATLETISM • In concursul de 

la Kingston (Jamaica), englezul 
Steve Ovett a terminat Învingător 
pe 1 500 m, în 3:38,7, America
nul Rod Milburn a cîștigat proba 
de 110 m.g. cu 14,1, iar vest-ger- 
manul Harold Schmidt a alergat 
400 m.g. in 49,4. Sportiva cana
diană Debble Brill a ocupat prl- 
mult loc la înălțime, cu 1,90 m.

CICLISM „ T jirul Italiei va 
începe joi la Genova cu o etapă 
„prolog". Vineri 16 mai, caravana 
va parcurge etapa I: Genova — 
imperia (123 km). • Competiția 
„Circuitul așilor" desfășurată la 
Trente a fost clștigată de italia
nul Giovanni Battaglin care a 
parcurs un trass'! in lungime de 
100 km ta 2h20.

fotbal • Restanță in cam
pionatul Angliei' Wolverhamp
ton — Nottingham Forest 3—1. In 
clasament, conduce Liverpool cu 
60 p, urmată de Manchester Uni
ted — 53 p șl Ipswich — 50 p.

PENTATLON MODERN • Du
pă patru probe, ta concursul de 
la Helsinki, pe primul loc se află 
Arno Bauhaus (R. F. Germania) 
cu 4 216 p, urmat de santanen 
(Finlanda) — 4 184 p șl Plckel 
(R. F. Germania) — 4 090 p.

ȘAH • După două runde, ta 
turneul de la Bugojno (Iugo
slavia) conduce Liubojevicl — 
2'1, p, urmat de Karpov, Po- 
lugaevskl (ambii U.R.S.S.), Tim- 
man (Olanda), Larsen (Danemar
ca), Andersson (Suedia) — cu cile 
1 p. In runda a doua, campionul 
mondial Anatoli Karpov a remi
zat cu Bojan Kurajița, rezultat 
consemnat șl ta partidele Larsen 
— Polugaevski, Gligorici — Hort 
șl Andersson — Liubojevicl.

TENIS O La Hamburg, au în
ceput campionatele internaționale 
ale R. F. Germania. Primele re
zultate : Glicksteta — Blmer
7—5, 6—4 ; Orantes — Beutel 6—3, 
6—1 ; Slozll — Cox 7—5, 6—4 ;
Teltscher — Sorensen 6—4, 4—6, 
6—3 ; Glldemeister — Kodes 6—i, 
6—0 ; Frawley — Meller 6—2 6—4: 
Gomez — GUnthardt 6—2, 6—2.
• „Marele premiu al orașului 
Florența" a programat primele 
.meciuri : Zugarelll — Proisy 4—6, 
6—3, 6—4 ; Fritz — Drewett 7—5, 
6—7, 6—1 ; Caujolle — Parrtai 
6—3. 6—4.

TIR • In „Marele premîUț.al 
Europei" la skeet (talere), care 
are loc la Suhl (R.D.G.), după 
două zile de întreceri ta clasa
ment conduce Italianul Andrea 
Benelll cu 149 t.d. din 150 Con
cursul se va Încheia cu ultima 
serie de .,25“ talere. Proba femi
nină a revenit polonezei Dorota 
Chytrovska cu 138 t.d.

PESTE HOTARE
în grupa marilor maeștri, du

pă 11 runde, pe primul loc a. 
clasamentul'ii a trecut Dorfman 
(U.R.S.S.) — 7 p, urinat de 
Uhlmann (R.D. Germană) — 6 Va 
(1), Hausner (Cehoslovacia) — 
6 p (1), Theodor Ghițescu (Ro
mânia), Gareia (Cuba) și Mak- 
ropoulos (Grecia) — cite 6 p.
„PATRULATERUL* DE FLORETA 
FRANȚA - ITALIA - ROMÂNjA 

- UNGARIA
Joi, la Legnano, ta Italia, se 

va desfășura tradiționalul „pa
trulater" feminin de floretă care 
reunește echipele Franței, italiei, 
României șl UngarieL Echipa 
României este alcătuită din flo- 
retlstele Suzana Ardeieanu, Mag
da Chezan, Aurora Dan, Mar
cela Moldovan șl Ecaterina Stahl.

La Turneul de juniori U. E. F. A. ’80

SELECȚIONATA ROMÂNIEI, lNTR-0 GRUPĂ
PE CARE 0 POATE CISTIGA

Tabloul rezultatelor din chena
rul de mal jos — rezultatele du
blelor partide din preliminariile 
celui de-al 33-lea Turneu 
U.E.F.A. rezervat echipelor na
ționale de juniori — oferă co
mentatorului, la o primă privire, 
trei constatări : L Nouă selecțio
nate de speranțe de pe bătrinul 
nostru continent s-au calificat 
„fără probleme" pentru faza fi
nala a competiției. Este vorba 
de Franța (ta singura grupă de 
trei candidate). Irlanda de Nord. 
Anglia, R.F. Germania, Portugalia, 
Spania, Italia, Polonia șl ROMA
NIA. Nu-1 mal puțin adevărat că 
șl unii adversari tatUnlțl de aces-

Grupa I : FRANȚA 2—0 și 1—1 cu Irlanda, 2—0 și 3—2 cu 
Belgia ; Irlanda : 2—1 și 8—0 cu Belgia. Grupa a 2-a : IRLANDA 
DE NORD 2—0 și 0—0 cu Țara Galilor. Grupa a 3-a : NORVE
GIA 1—1 ți 4—1 cu Suedia. Grupa a 4-a : FINLANDA 3—1 șl 
0—2 cu Irlanda. Grupa a 5-a : OLANDA 2—1 și 1—2 (6—8 la 
penalty-uri) cu Scoția. Grupa a 6-a : ANGLIA 3—1 șl 4—8 cu 
Danemarca. Grupa a 7-a: R.F. GERMANIA 5—1 șl 6—1 cu 
Luxemburg. Grupa a 8-a : PORTUGALIA 3—0 șl 2—0 cu Malta. 
Grupa a 9-a ; SPANIA 3—# și 2—0 cu Elveția. Grupa a 10-a • 
ITALIA 5—1 șl 1—1 cu Austria. Grupa a 11-a : POLONIA 5—0 
șl 1—0 cu Cipru. Grupa a 12-a : BULGARIA 2—1 șl 1—1 cu 
Cehoslovacia. Grupa a 13-a : UNGARIA 3—1 și 0—1 cu Grecia. 
Grupa a 14-a : IUGOSLAVIA 1—0 șl 2—0 ca U.R.SJS. Grupa a 
15-a : ROMANIA 1—8 și 3—0 CU
Germană, calificata din oficiu, 
petiției.

te formații au fast de o slabă 
valoare. 2. In patru grupe preli
minare disputele au fost deose
bit de echilibrate, deciziile fiind 
obținute cu mare dificultate. Așa 
s-au tatlmplat lucrurile in con
fruntările Finlanda — Islanda, 
Bulgaria — Cehoslovacia, Unga
ria — Grecia și, îndeosebi. Olan
da — Scoția, urmașii iul Cruylt, 
Neeskens șl Rep calltlclndu-se ca 
urmare a loviturilor de la 11 m. 
3: In sfirșit, preliminariile ediției 
anului ’80 au fost punctate și de 
im rezultat surpriză : Norvegia 
a reușit să depășească fără drept 
de apel selecționata unei țări. 
Suedia, cu un fotbal mult mal 
bine cotat. Iar juniorii iugoslavi, 
deținătorii actuali al titlului, au 
scos din cursă .U“-le Uniunii So-

TURNEUL RUGBYSTiLOR
(Urmare din pag. 1)

„clasică", spre pildă, văzînd 
că FI. Constantin e imbatabil, 
Robbie a cerut mereu tușă în 
doi la repunerea talonerului 
său, Gibson jucînd înșelător 
pentru prinzătorii noștri șl 
eficace pentru el), dar și unor 
„numere" personale. Cu totul 
deosebită a fost știința oaspe
ților de a se mobiliza, care i-a 
uluit pe spectatorii constăn- 
țeni. Aproape în fiecare mo
ment de respiro, veteranul 
Jackman își strîngea înaintașii 
în jurul său, aplicînd un veri
tabil— ritual de îmbărbătare. 
Și am mai văzut încă o dată 
ce înseamnă un căpitan de e- 
chipă. Temperamentalul Rob
bie a condus pe Leinster nu 
doar în timpul jocurilor, în te
ren ; el și-a comandat, cu a- 
tenție șl autoritate, echipa în 
toate momentele, încă de la 
primul antrenament, din Par
cul copilului^ făcut imediat 
după sosirea in România.

Așadar, „premiera irlande
ză" a oferit tehnicienilor noș
tri suficiente posibilități de e- 
dificare asupra calității rugby- 
ului din această țară. Și, dacă 
cei patru ziariști oaspeți care 
i-au însoțit au avut cuvinte 
de aleasă apreciere asupra 
sportului românesc cu balonul 
oval (ei au urmărit și meciul 
cu reprezentativa Uniunii So
vietice), nu înseamnă, evident, 
că trebuie „să ne îmbătăm cu 
apă rece" — cum spune o 
vorbă de-a noastră. In octom
brie, irlandezii vor opune tri
colorilor tot ce au mai bun. Și 
au multe resurse I Este ade
vărat, acel 10—4 de pe Giu- 
lești a fost obținut printr-un 
admirabil consum de energie, 
printr-o tactică Ireproșabilă șl

UN NOU MEMBRU
AL C. I. O., 
ZIMBABWE

LAUSANNE, 13 (Agerpres). — 
După cum se anunță de la secre
tariatul C.I.O., noul stat indepen
dent african Zimbabwe a fost 
primit ca membru al Comitetului 
Internațional Olimpic. Președin
tele Comitetului olimpic din Zim
babwe, Frank Lincoln, a decla
rat că sportivii din această țară 
stat gata să participe la Jocurile 
Olimpice de la Moscova ta con
cursurile de atletism, tir. yachting 
și tir cu arcuL 

vletlce, câștigătorul a două din 
ultimele cinci ediții ale competi
ției. Privite din acest unghi al 
laureatelor, iată Învingătoarei» 
deceniului 8 : Republica Demo
crată Germană (1970), Angli» 
(1971, 1972, 1973 și 1975), Bulgarul 
(1974), U.R.S.S. (1976 șl 1978). ' 
Belgia (1977), Iugoslavia (1979), 

în această perioadă de timp, 
selecționata de juniori a Româ
niei nu a mal jucat ta competi
ție rolul de prlm-plan din dece
niul 6 șl începutul celui urmă
tor. Din 1974 speranțele fotbalu
lui nostru nu s-au mai calificat 
pentru faza finală. Interesant d» 
a fi subliniat nl se pare, însă.

Turela. A 16-a echipă este R.D. 
ca țară organizatoare ă com-

faptul că atunci, ta *74, califlca- 
rea a fost obținută ta fața unul 
„11" valoros, formația vest-ger
mană (0—1 la Passau, 2—0 la Pi
tești). Iar acum, ta grupa a III-a 
(C), a turneului ’80, selecționata 
R. F. Germania ni se pare a a 
adversarul cel mal puternic. Nu 
trebuie uitat, tasă, că nld junio
rii polonezi șl finlandezi (deși ta 
preliminarii aceștia au avut d» 
înfruntat echipe modeste) nu vor —<
fi obstacole ușoare pentru Alexa, 
Gabor, D. Zamfir, Bolba et. 
comp. Dimpotrivă. Dar, ptnă la 
prima confruntare, cu Finlanda 
(vineri 16 mai, ora 18, 1a wol- 
fen) n-au mal rămas decît două 
zile.

Laurențiu DUMITRESCU

IRLANDEZI
o apărare excelentă. Numai 
că. s-a văzut, la Constanța, în 
condiții de timp ceva mai bu
ne (și acolo au căzut rafale 
de ploaie, dar nu așa de ne
cruțătoare ca în Capitală), teh
nica foștilor șl viitorilor noș
tri adversari este superioară. 
Acolo, pe litoral, selecționata 
locală a pierdut (9—15) la a- 
cest capitol, neavînd, în plus, 
un catalizator al jocului — ca 
Paraschiv la București — în 
stare să tragă înaintarea după 
el.

In consecință, trebuie lucrat 
fără menajamente pentru îm
bunătățirea tehnicii individua
le, pentru desăvârșirea perso
nalității rugbyștilor noștri. A- 
ceștia au multe calități, dar 
ele riscă uneori să rămînă ne
exploatate din simplul motiv că 
jucătorii români s-au caim obiș
nuit să aștepte „soluția salva
toare" de la unul sau altul din
tre coechipieri.

S-a mai deschis o poartă pen
tru rugbyul românesc. După 
ce am tot bătut zadarnic In ea, 
e cazul să pășim acum cu gri
jă și siguranță. Turneul din 
toamnă al tricolorilor in Ir
landa. trebuie pregătit... DE 
ASTAZI!

Marea favorită a actualei ediții 
a C.E. de rugby organizat de 
F.I.R.A., echipa Franței, își va 
încheia în această săptămină par
tidele, întilntad joi la Lodz for
mația Poloniei, Iar duminică, la 
Moscova, reprezentativa U.R.S.S. 
Primul dintre aceste meciuri va 
fi condus de arbitrul român 
Theodor witting, al doilea de 
galezul Rowlands.

în vederea jocurilor cu Polonia 
și U.R.S.S., federația franceză a 
hotărît să alinieze prima repre
zentativă, din care nu lipsesc cu- 
noscuțil Rives, Galion, Paparem- 
borde, Codomiou, Joir.el etc.
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