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AZI LA GALAȚI, 7 ECHIPE REPREZENTATIVE
IAU STARTUL ÎN „CUPA DUNĂRII" LA HALTERE
• MARE INTERES IN ORAȘUL GAZDĂ • NUMEROȘI 
SPORTIVI DE VALOARE IN RÎNDURILE ECHIPELOR 

PARTICIPANTE
Azi, la Galați, în Sala spor

turilor din localitate, va începe 
cea de a 16-a ediție a Cupei 
Dunării la haltere, competiție 
la care vor participa echipe din 
șapte țări : Austria. Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.F. Germania, 
Iugoslavia, Ungaria și România.

După ce v-am prezentat for
mațiile Bulgariei și Ungariei, 
care vizează primul loc, iată 
amănunte și despre alte partici
pante. CEHOSLOVACIA va a- 
îinia. în ordinea categoriilor, pe

J. Otava (197,5 kg), B. Pachol 
(232,5 kg), F. Edved (260 kg), D. 
Drska (297,5 kg), O. Heckel 
(312,5 kg), L. Srsen (305 kg). L. 
Pasztor (315 kg), R. Strejcik 
(367,5 kg), P. Pavlasek (390 kg) ; 
R.F. GERMANIA va prezenta 
o serie de sportivi tineri : K. 
Fechter (187,5 kg), P. Buhleier, 
G. Decker, R. Radschinsky, K. 
Groh (315 kg), H. Appel, St. 
Reiss (320 kg), D. Westpfal (325 
kg). H. Stovhase (330 kg).

PROGRAMUL REUNIUNILOR

Vineri : ora 17,3#, cot. muscă 
ți cocoț.

Simbătă : ora 10,13, cat. 
pană ți ușoară ; ora 16,15, 
cat. semimijlocie, mijlocie ți 
semigrea.

Duminică : ora 10.15, cat. 
grea ți supergrea.

Cel mai spectaculos asalt : Munoz (Cuba), în stingă fotografiei, 
cu sovieticul Kosenko. Foto : V. BAGEAC

Ediția a X-a a „Turneului Prietenia" dedicat tineretului

Azi, lupta se anunță foarte 
echilibrată la categoriile muscă 
și cocoș. Ion Hortopan va avea 
de înfruntat la cat. muscă pe 
bulgarul Gheorghi Gheorghiev, 
pe cehoslovacul Josef Otava, pe 
maghiarul Ferenc Hornyak. La 
cat. pană, misiunea tînăru- 
lui V. Lucaci este cu mult mai 
dificilă în fața lui Pachol 
(Cehoslovacia), Mustafov (Bul
garia), Stefanovics (Ungaria), 
Pittner (Austria), toți creditați 
cu rezultate în jur de 240 kg !

Prezența în rînduriie echipe
lor participante a unor spor
tivi de certă valoare interna
țională a făcut să crească con
siderabil interesul gălățenilor 
pentru întrecerea pe care o 
găzduiesc în aceste zile. Orga
nizatorii, la rîndul lor, au luat 
toate măsurile pentru buna des
fășurare a acestei ediții a „Cu
pei Dunării".

LA FLORETA BĂIEȚI, 
REZULTATE SCONTATE
• POLONEZUL ȘTEFANCZUK - ÎNVINGĂTOR
• ASTĂZI, PROBA INDIVIDUALA DE SABIE

Cea de a XTa ediție a com
petiției dedicate tinerilor scri- 
meri, „Turneul Prietenia", ca
re reunește în Sala Floreasca 
concurenți din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germa
nă, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România, a debutat ieri cu 
proba masculină de floretă. Pe 
cele șase planșe au intrat în 
concurs 55 de floretiști. împăr- 
țiți în 12 grupe. După cele trei 
tururi preliminarii au urmat 
eliminările directe cu recalifi
cări. iar după-amiază s-a dispu
tat finala de șase.

Singurele „satisfacții" vizînd 
reprezentanții noștri au con
stat în calificarea lui Mătușan, 
Roșu și Roca în primii 16 tră
gători. fapt nerealizat Dină a- 
cum — după cum spunea an-

Un aspect de la un antrenament al lotului, înaintea Cupei 
Dunării. La bară, Dragomir Cioroslan, urmărit de colegii de 
echipă.

De miine, la București și Ploiești

De azi pină duminică

DOUĂ ECHIPE EEMINIIUE DE GIMNASTICA 
EVOLUEAZĂ ÎN II. F. GERMANIA Șl BDIGARIA

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE HOCHEI 

PENTRU JUNIORI, 
GRUPA B

Revenită în Europa din tur
neul efectuat în Canada Și 
Statele Unite, prima echipă de 
gimnastică a României va sus
ține. azi și miine, la Russel- 
heim, lingă Frankfurt, o întîl- 
nire cu reprezentativa R. F. 
Germania, angajată în meciu
rile de calificare pentru J.O. 
de la Montreal. După evoluțiile 
excelente din turneul ameri
can, apariția Nadiei Comăneci, 
a Teodorei Ungureanu și a ce
lorlalte gimnaste românce este 
așteptată cu multă nerăbdare 
de iubitorii de sport din R. F. 
Germania.

O altă selecționată feminină 
de gimnastică a țării noastre a 
plecat ieri spre Sofia, unde 
urmează să întîlnească echipa 
similară a Bulgariei, pentru 
care acest meci constituie tes
tul de calificare pentru Jocurile 
Olimpice de la Montreal. Sîmbă- 
tă sînt programate exercițiile im
puse, iar duminică, cele liber 
alese. Antrenorii Marta Karoli 
și Gheorghe Gorgoi au selec
ționat pentru această întîlnire 
următoarele sportive : Rodica 
Sabău, Paula Ioan, Cristina Iiu, 
Luminița Milea, Iuliana Marcu 
și Călina Hosu.

trenorul Haukler — în istoria 
competiției. Roca fiind. Ia cei 
15 ani ai săi, printre cei mai 
tineri competitori. Cam palidă 
consolare, mai ales în perspec
tiva campionatelor mondiale 
de tineret...

Reputatele școli poloneză și 
sovietică din floreta masculină 
nu și-au dezmințit tradiția bu
nelor rezultate la „Cupa Prie
tenia" (de altfel, la ediția de 
anul trecut, de la Pleven, pri
mele trei locuri în această pro
bă au fost ocupate de flore- 
tiștii polonezi). în finala de la 
București au fost prezenți din 
nou trei reprezentanți ai Polo
niei și doi sovietici. Cel de-al 
șaselea finalist : cubanezul Mu
noz, revelația fazelor anterioa
re. Ultimul act al probei a 
fost deosebit de echilibrat. încă 
de la jumătatea finalei nemai- 
fiind nici un scrimer neînvins. 
Și dacă inițial pronosticurile 
îl indicau ca favorit pe sovie
ticul Kosenko, recent clasat pe 
locul IV la „Floreta Leningra
dului", într-o puternică com
panie internațională de seniorii 
sufragiile s-au îndreptat apoi 
spre coechipierul acestuia, Is
kakov care. întrecîndu-1 pe po
lonezul Ștefanczuk (5—4), pă
rea că s-a desprins în cîștigă- 
tor. Iată. însă, că în ultimul 
asalt el pierde la Kuzma (4—5) 
și astfel polonezul Ștefanczuk 
termină învingător. Cubanezul 
Munoz, care a susținut cel mai 
spectaculos asalt în compania 
lui Kosenko, a obținut un me
ritoriu loc 3.

Clasamentul final : 1. W. Șle- 
fanezuk (Polonia) 4 v, 2. R. 
Iskakov (U.R.S.S.) 3 v, 3. C. 
Munoz (Cuba) 3 v. 4. M. Kuz
ma (Polonia) 2 v, 5. S. Kosen
ko (U.R.S.S.) 2 v, 6. A. Ban- 
dach (Polonia) 1 v.

întrecerile continuă azi. cil 
proba individuală de sabie.

Paul SLAVESCUȚara noastră găzduiește din 
nou o importantă competiție 

It hocheistică internațională : sîm- 
bătă, Pe patinoarele artificiale 
din București și din Ploiești, 
vor începe întrecerile grupei B 
a Campionatului european pen
tru juniori. Este pentru a treia 
oară cînd L.I.H.G. încredințea
ză organizarea întrecerii Fede
rației române.

La actuala ediție iau parte 
selecționate din nouă țări. îm
părțite în două serii prelimi
nare. după cum urmează :

SERIA I (la București) : Ita
lia, Franța, Norvegia. Spania 
și România ;

SERIA A II-A (Ia Ploiești) : 
Austria, Danemarca, Iugoslavia 
și Ungaria.

Se va juca inițial sistem tur
neu, apoi echipele se vor în- 
tilni două cîte două, în ordinea 
locurilor ocupate în serii, pen
tru stabilirea clasamentului fi
nal. Ciștigătoarea va evolua a-

nul viitor în grupa de elită a 
campionatului.

Ieri au sosit primii oaspeți, 
loturile Franței și Spaniei, ce
lelalte echipe fiind așteptate în 
cursul zilei de astăzi. Tinerii 
hocheiști vor fi cazați la Baza 
sportivă de la Snagov.

Ca delegat al L.I.H.G. la 
campionat a fost desemnat 
Marjan Luxa (Iugoslavia). De 
asemenea, au fost stabiliți cei
10 arbitri care vor conduce par
tidele : A. Gobetzky (Austria), 
H. Willekens (Belgia). B. E- 
wald (Danemarca), F. Remond 
(Franța), E. Krisch (Iugo
slavia). B. Tortelli (Italia), J. 
Haraldsen (Norvegia), R. Mes
singer (Ungaria), C. Sgîncă și 
Gh. Tașnadi (România).

Și o ultimă informație care
11 va bucura pe micii iubitori 
ai hocheiului : ELEVII AU IN
TRARE GRATUITA LA ME
CIURI.

LA C.S. „ELECTROPUTERE" CRAIOVA

EXPLICAȚII ALE RÂMINERII IN
SI LUPTELOR CRAIOVENE

Președintele repartizează banii clubului

URMĂ A BOXULUI

ÎN „CUPA 8 MARTIE" LA TENIS,
MARIANA SOCACIU ÎNVINGE PE LUCIA ROMANOV!

în sala Steaua din Capitală 
se desfășoară în aceste zile 
turneul feminin de tenis pen
tru „Cupa 8 Martie". Ieri, în 
optimile de finală ale probei 
de simplu, Mariana Socaciu a 
furnizat o surpriză, reușind să 
elimine cu 2—6, 6—3, 7—6 pe 
campioana națională de juni
oare Lucia Romanov. Alte re

zultate : Iudit Dibar Gohn — 
Lunela Orășanu 6—1, 6—1 ; Va
leria Balaj — Sanda Proca 
6—0, 3—6, 6—2 ; Elena Popescu 
— Gabriela Dinu 6—2, 6—1 ; 
Adriana Caraiosifoglu — Flori- 
ca Butoi 2—6, 6—-2, 6—1 ; Ma
ria Romanov — Laura Gran
berg 6—0, 6—1 ; Elena Trifu— 
Rodica Gheorghe 6—3, 6—i.

după bunul
Cu cîtva timp în urmă con

statam la Craiova o evidentă 
rămînere în urmă la două din
tre principalele discipline olim
pice — boxul și luptele — spor
turi cu care craiovenii se mîn- 
dreau cîndva. De aici porniseră 
spre loturile naționale boxeri 
ca Petre Zaharia, Mihai Stoian, 
Petre Deca, Constantin Iorda- 
che, Florea Pătrașcu, Mihai 
Goanță, luptători ca Ion Stoica, 
Constantin Bușoi, Gheorghe 
Berceanu și mulți alții, spor
tivi care și-au adus o contri
buție însemnată la creșterea 
prestigiului sportiv al patriei 
noastre. Zilele trecute am fost 
din nou la Craiova să vedem 
cum merg boxul și luptele la 
clubul Electroputere, unitate 
sportivă de performanță în care

său plac I
sînt concentrate (sau ar trebui 
să fie) toate valorile locale din 
box, lupte și scrimă, la care 
se adaugă fotbalul.

Pe antrenorul Mihai Goanță, 
cel care în scurta sa activitate 
în această profesie i-a inițiat 
în tainele boxului pe Constan
tin Ștcfanovici, Paul Dragu și 
Florian Ghiță, l-am găsit într-o 
după-amiază însorită dar răco
roasă de sfîrșit de februarie pe 
platoul din preajma sălii, con- 
ducind o lecție de antrenament 
cu... cinci sportivi, echipați fie
care cu ce avea. în fața nu
mărului mic de boxeri care 
participau la pregătire, am ce
rut explicații. Am aflat cu sur
prindere că mai sînt sportivi în 
sală, dar nu pot ieși afară la 
pregătire deoarece... nu au e-

chipament ! Aveam să consta
tăm imediat că M. Goanță avea 
dreptate : în sală mai erau încă 
23 de tineri care iubesc acest 
sport, dar care nu-și puteau 
urma afară antrenorul, din 
lipsă de echipament corespun
zător. O situație identică am. 
constatat și la secția de lupte, 
unde antrenorul Hie Marinescu 
era asistat de instructorul prin
cipal al C.J.E.F.S., Aurel Daneș, 
fost vicepreședinte al clubului. 
Ne-am interesat de bugetul a- 
cestor secții. Ni s-a pomenit —• 
cu zîmbete semnificative — de 
sume ce depășesc 150 000 lei ! 
Nedumerirea ne-a fost însă ri
sipită repede. O mare parte din 
fondurile alocate acestor secții 
sînt folosite pentru întreținerea 
— în condiții cit mai bune — a 
echipei de fotbal, care activea
ză in Divizia B și care, potri
vit normelor, trebuie să se au- 
tofinanțeze... Și, toate aceste a- 
buzuri, din dispoziția președin-

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)



După turneul feminin de volei de la Bacău, despre :
 

ELENĂ STAN
Șl ION BATISTA DUMINECA BISE

INSTRUIRE, FORMA SPORTIVA, CAMPIONI

JOCUL DE APĂRARE Șl COORDONATOARE...
LA SANIE JUNIORI

După prima zi a turneului 
feminin de volei do la Bacău, 
cu care s-a încheiat faza I a 
campionatului Diviziei A, an
trenorul Universității Timișoa
ra, prof. Doru J ilaru, ne spu
nea, parcă scuzîndu-se, că în
ceputul a fost anevoios și^ în 
turneele precedente, dar că pe 
parcurs echipele și-au mai re
venit. După încă o etapă, abor- 
dînd același subiect — evoluția 
generală a echipelor — împreu
nă cu antrenorul Rapidului, 
prof. Davila Plocon, acesta fă
cea completarea nu lipsită de 
umor : „Păcat că nu mai rămî- 
neți aici, luni, marți (după în
cheierea competiției — n.n.) să 
vedeți atunci ce bine joacă vo
leibalistele divizionare !“

în fapt, din cele 18 partide 
ale turneului, numai întîlnirea 
I.E.F.S. — Farul a corespuns. 
Desigur, au mai fost meciuri în 
care doar cite o echipă a ară
tat posibilități deosebite, în con
dițiile în care adversarele de
puneau armele din capul locu
lui, știind că n-au nici o șansă 
sau după un răstimp de tato
nări. în acest fel 
remarca pe Dinamo 
cu Penicilina Iași), 
sitatea Craiova (cu 
lăți), pe Penicilina 
Dar sinuozitățile în comporta
rea acestora pe parcursul tur
neului, precum și văloarea scă
zută a celorlalte divizionare ne 
conduc la concluzia că echi
pele eșalonului fruntaș nu efec
tuează o pregătire suficientă și 
temeinică. Pe de altă parte, am 
avut prilejul să constatăm încă 
o dată ca antrenorii noștri nu 
izbutesc să-și pună loturile în 
formă pentru o competiție 
sistem turneu cu dată precisă, 
dinainte cunoscută. Această in- 
abilitate tehnică a constituit a- 
desea una dintre cauzele eșecu
rilor pe plan internațional. De 
aceea, o dezbatere a acestei 
probleme de către specialiști

Rapidului.

mai rămî-

am putea 
(în meciul 

pe Univer- 
C.S.U. Ga- 
(cu Rapid).

nu ni se pare lipsită de interes 
și de urmări pozitive...

Totodată, turneul de la Ba
cău a mai certificat cîteva defi
ciențe care nu-s noi și nici de 
mică importanță, dar care nu 
prea sînt luate în seamă în 
procesul pregătirii încă de la 
nivelul junioratului și al per
fecționării ulterioare. Dintre a- 
cestea, problema jocului in a- 
părare se pune în modul cel 
mai acut. Voleibalistele noastre 
nu au suficientă mobilitate în 
teren, plasamentul lor este de 
cele mai multe ori defectuos, 
nu au ușurința plonjoanelor și 
mai ales precizie în .intervenții
le din mișcare. în proporție de 
90 Ia sută, la mingile trimise in 
linia a doua pe spațiile dintre 
jucătoare plonjoanele nu se sol
dează decît cu atingerea aces
tora (recuperările sint atît de 
rare, incit se poate spune că 
energia consumată cu plonjonul 
este „pur și simplu irosită ; 
poate de aceea nici 
fac !). La capitolul 
bună impresie lasă, 
nicilina Iași, echipă 
dește o mai atentă . 
din partea antrenorului 
Roibescu pentru jocul în linia 
a doua (nu facem referiri la 
apărarea la fileu pentru că, pe 
fondul unei incomplete pregă
tiri fizice, săritura fără elan, 
gruparea rapidă spre zona de 
atac a jucătoarelor din linia 
intii și corectitudinea execuției 
blocajului au avut de suferit ; 
așa se explică, de altfel, faptul 
că atacul a avut mai mare efi
ciență). Echipele care benefi
ciază de jucătoare înalte — și 
în primul rind Dinamo — au 
avut, firește, un randament su
perior la blocaj, scutind de efor
turi deosebite jucătoarele din 
linia a doua, mai ales cînd a- 
cestea știu să se plaseze în 
funcție de fază. Dar de aseme
nea atuuri nu beneficiază de- 
cit 3—4 echipe !

irosită ; 
nu se prea 
apărare, o 
totuși. Pc- 
care dove- 
prcocupare 

’ ’ N.

0 cauză principală a regresului in baschetul masculin

CONCEPIIA PERIMATA DESPRE JOCUL IM ATAC

S-ar putea să pară exagerată 
readucerea în discuție și 
prilejul acestor considerații a- 
supra turneului feminin proble
ma ridicătorului coordonator de 
joc. Dar realitatea obligă la 
aceasta. Cele mai bune cupluri 
de ridicătoare au avut echipele 
Dinamo 
tinescu
I.E.F.S. 
garcta 
Craiova 
ra Popența) și 
(Ana Chirițescu și Nadia Sava). 
Rezultatele lor — toate se află 
în primele cinci locuri — expri
mă mai ales contribuția deose
bită a dirijoarelor jocului. In 
schimb, Rapid, care dispune de 
jucătoare cu multă experiență, 
era cit pe-aci să iasă din pri
ma grupă valorică datorită în 
bună măsură eclipsei de for
mă a Eugeniei Rebac, cea mai 
valoroasă ridicătoare a ultimi
lor ani... Din cauza lipsei unor 
coordonatoare cu experiență, 
Farul Constanța și C.S.U. Ga
lați nu și-au văzut împlinite 
aspirațiile la locurile de frunte. 
De altfel, dacă dintre trăgătoa
rele tinere am notat cîteva care 
confirmă : Kate Tcacenco, Geor
gia Popescu (Penicilina). Irina 
Petculeț (Dinamo), Carmen 
Puiu (I.E.F.S.), Maria Popa 
(Univ. Craiova), Maria Obreja 
(C.S.U. Galați). Maria Antones
cu (Univ. Timișoara), iar alte 
cîteva, de curind promovate, 
promit : Mihaela Pricop (Peni
cilina). Anca Amariei 
Craiova), Anca 
(Univ. Timișoara), 
morăriței (Știința 
Carmen Săvinaru 
Napoca), în ceea 
ridicătoarele, cu excepția titu
larizării Margaretei Lăluț la 
Farul, nimic nou. Ce ar trebui 
reținut : că puțini se ocupă la 
nivelul junioarelor de creșterea 
de ridicătoare, prin selecție și 
pregătire specială de la început 
tendința fiind aceea de a trans
forma — tîrziu — trăgătoarele 
în ridicătoare, pierzîndu-se ast
fel mulți ani de pregătire spe
cifică și de experiență (simț 
tactic, tușeu, precizie la pase, 
mobilitate). Rezolvarea acestei 
probleme, generatoare a lipsei 
acute de coordonatoare de joc 
trebuie 
La

cu

(Alexandrina Constan- 
și Emilia Stoian). 

(Doina Botezan și Mar- 
Bako),

(Liliana
Universitatea

Pașca și Auro- 
Penicilina Iași

(Univ. 
Gheorghițoiu 
Niculina A- 
Bacău) și 
(„U“ Cluj- 

ce privește

SINAIA, 4 (prin telefon). 
Miercuri, pe noua pistă din sta
țiune s-au disputat campionatele 
republicane de sanie rezervate ju
niorilor. întrecerea a constat din 
efectuarea a patru coborîri pen
tru fiecare concurent. Cursele bă
ieților au fost interesante si mar
cate în special de duelul ce s-a 
dat între sportivii Ion Batista 
(Școala sportivă Sinaia) si Gheor- 
ghe Dumitrescu (C.S.O. Sinaia). 
După primele două coborîri con
ducea Dumitrescu, cu un avans 
remarcabil în fața adversarului 
său. In manșa a treia, reprezen
tantul C.S.O. s-a dezechilibrat în 
virajul 8 al traseului, a pierdut... 
4 secunde si cu acestea tricoul 
de învingător, care a revenit lui 
Ion Batista, constant si în evident 
progres în actualul sezon.

La fete, Elena Stan (C.S.O. Si
naia) si-a mai adăugat un titlu de 
campioană (la sanie junioare), 
după ce eu puțină vreme în ur
mă ea a cîstigat si campionatul 
national al... senioarelor, o luptă 
strînsă s-a dat pentru celelalte 
locuri de pe podium între Daniela 
Roșculet (C.S.O.), Maria Maioru 
(Șc. sp. Sinaia) si Tatiana Co- 
jocaru (LES). REZULTATE TEH
NICE : băieți : 1. ion Batista (Șc. 
sp. Sinaia) 254,64 — campion na
țional, 2. Gheorghe Dumitrescu 
(CSO) 259.43, 3. Iacob ispas (LES) 
260,96; fete: l.Elena Stan (CSO) 
262,69 — campioană națională, 2. 
Daniela Roșculet (CSO) 265 69, 
Maria 
266,46.
Gh.

3.
Maioru (Șc. sp. Sinaia)

IRIMINOIU coresp.

„CUPA DRUMARILOR"
O REUȘITĂ DEPLINĂ

I
II

Una peste alta (pe Giu- 
lești. unul peste altul — 
foarte bună ideea „duminicii 
sportive" de a nu ne spune 
nimic despre meci, suge- 
rind că in asemenea condi
ții de spectacol, ce se în- 
tîmplă pe teren nu mai are 
nici un haz...), una peste și 
lingă alta, imaginile acestei 
zile pe care n-am mai in- 
tîlnit-o de patru ani ne în
deamnă la candoare mete
orologică, logică și chiar 
psihologică, să cîntăm : vi
ne, vine primăvara, să zi
cem că iarna, cu viscolele 
ei de vorbe grele Și amare 
a trecut, că „babele" vor 
fi frumoase, cel 
fel de frumoase ca 
„bătrînul" Năsta- 
se. cjire face ce 
face din Borg, re- 
ducîndu-1 la rolul 
de copilaș și cu
minte îngeraș...

Cred că în fil
moteca noastră — 
atîta cită e — a 
partidelor lui Năs- 
tase, finala aceasta 
Stockholm e una din capo
dopere. un joc absolut fără 
de greșeală esențială, o rea
lizare unică pe plan nervos, 
reținerile lui Năstase la trei 
„mingi" mai mult decît dis
cutabile, avînd ceva din fru
musețea passing-shoturilor

.babele'
puțin la

devărat... 
țăm asta 
„chestii" 
la marc; 
deja în 
Craiova 
trei golu: 
capul 1 E 
lui Cărnii 
dă ghies 
deratia > 
tine de 
fost prin 
zut“, în 
alb. și 1- 
lunganul 
că vrem, 
mai vede 
din Țara 

'comit ur

de la

Nu este pentru prima dată cînd 
scriem despre situația deficitară a 
aruncărilor la cos (sub raportul 
numărului și eficienței lor), dar 
faptul că situația a rămas la fel 
de nesatisfăcătoare ne îndeamnă 
să revenim asupra acestei pro
bleme considerată, firesc, esenția
lă în jocul de baschet. Vom începe 
prin a arăta că în țările în care 
baschetul cunoaște o mare dezvol
tare (ca răspîndire și performanțe 
pe plan internațional), meciurile 
campionatelor naționale înre
gistrează în proporție de 90 la 
sută scoruri mari. De exemplu, 
media numărului de puncte mar
cate în campionatul Iugoslaviei a- 
junge la 95 — pentru echipa Par
tizan Belgrad (fruntașa clasamen
tului după 16 etape), 87 — Steaua 
roșie Belgrad (locul 8), 102 —
Zadar (locul 12) și 85 — Industro- 
montaj Zagreb (locul 14). In Di
vizia A a țării noastre, Steaua și 
Dinamo, fruntașe ale clasamentu
lui, ajung este drept la medii de 
93 șî respectiv 97 de puncte (însă 
numai datorită scorurilor mari cu 
care întrec echipele mediocre. în 
disputele directe se înscriu în jur 
de 140 p (în derby-ul de marți 
74—70 pentru Dinamo), iar oentru 
a se marca peste 170 p trebuie 
să se ivească situația de excepție 
a două ......................
pentru 
mâții 
ra 69 ____ ______
nica București 67 p, A.S.A. Bucu
rești 63 p) se consemnează medii 
inferioare chiar față de echipele 
din grupa 1—6 a campionatului 
feminin. Cît privește procentajele, 
cele oferite de aruncările libere 
ale coșgeterilor Diviziei A sînt 
concludente : doar Dan Niculescu 
(Dinamo) și Dan Chircă (I.E.F.S.) 
au izbutit să treacă de 80 La sută 
(Niculescu realizînd chiar un pro
centaj excepțional — 88 la sută — 
la un număr mare de aruncări li
bere — 70), ceilalți coborînd sub 
80 si chiar sub 70 la sută. Și am 
luat în considerare doar primii 
20 de marcatori ai campionatului 
țării... Este lesne de înțeles ce 
procentaje slabe înregistrează 
ceilalți jucători.

Drept comparație, oferim cam
pionatul Franței. în care cel mai 
bun realizator al aruncărilor libe
re are procentaj de 95 la sută, 
iar al zecelea 82 la sută.

Dar ce poate fi mai convingător 
(și mai deprimant) în privința 
ineficacității echipelor noastre 
fruntașe decît desfășurarea unui 
meci din campionatul divizio
nar A în care fazele se deru
lează cu încetinitorul, jucătorii se 
chinuiesc să ajungă sub coș (,,de 
afară" nu au curaj să arunce re- 
cunoscîndu-și astfel neputința de 
a înscrie de la 7—8 m) și nici a- 
tunci nu izbutesc să înscrie totdea
una. Așa se și explică scoruri de 
51—45 și 55—49 (Universitatea Ti
mișoara — I.C.E.D.), 59—57 (Rapid

prelungiri (miercuri. 92—84 
Steaua). La alte for- 

(Universttatea Timișoa- 
D. Rapid 67 p. Politeh-

— A.S.A.), 54—53 (Universitatea Ti
mișoara — A.S.A.), ca să ne 
oprim doar la cîteva exemple. 
Asta explică și de ce publicul vine 
în număr din ce în ce mai mic la 
întrecerile campionatului mascu
lin, unii spectatori preferind 
partidele feminine, mai dinamice 
și mai incisive în ceea ce privește 
acțiunile la cos- Deși dragostea 
spectatorilor pentru baschetul 
masculin a fost demonstrată din 
plin cu prilejul meciurilor Di
namo — Steaua.

Unele explicații asupra acestei 
stări de fapt, care grevează direct 
posibilitățile de progres ale bas
chetului românesc, ni le-a furni
zat antrenorul federal prof. Aurel 
Predes-cu : „Frecvența acțiunilor 
de atac și numărul aruncărilor la 
coș depind de concepția de joc pe 
care antrenorii o transmit baschet- 
baliștilor. Din păcate, la majori
tatea echipelor masculine din Di
vizia A concepția este învechită și 
se caracterizează prin; finalizări din 
apropierea coșului (1—3 m), după 
o suită îndelungată de pase și com
binații ; număr redus de atacuri 
(65—7o pe partidă), din cauza pre
lungirii paselor și combinațiilor ; 
număr mic de aruncări la coș, ca 
rezultat al numărului insuficient 
de atacuri și al numeroaselor gre
șeli de tehnică (în jur de 20 pe 
meci) ; număr mic și precizie re
dusă (30—33 la sută) la aruncările 
efectuate de la 5—6 m și de mai 
de departe. Baschetul actual se 
practică intr-un tempo mărit, care 
ridică numărul atacurilor la 90— 
95, le scurtează durata și sporește 
numărul aruncărilor la coș. Pen
tru aceasta este necesar ca fiecare 
jucător să fie în stare să arunce 
la coș cu șanse de reușită în orice 
clipă a partidei și indiferent de 
distanță (bineînțeles, în limitele... 
normalului). în baschetul interna
țional de valoare s-a ajuns ca a- 
runcările Ia coș de la 6—7 m să 
fie executate frecvent și deosebit 
de precis chiar și de către jucăto
rii de peste 2 m, iar ceilalți (mai 
mici) sînt adevărate mașini de în
scris puncte de la semidistanță și 
distanță. în aceste condiții, este 
lesne de înțeles că întîlnirile de 
baschet au devenit deosebit de 
spectaculoase și cuceresc tot mai 
mult publicul".

Părerea antrenorului Iedera’ 
fiind pe cît de clară pe atît de în
temeiată, nu putem încheia decît 
exprimîndu-ne speranța că antre
norii vor încerca să schimbe sub
stanțial lucrurile. în primul rînd 
prin acordarea unei atenții sporite 
antrenamentelor de aruncare la 
coș în condiții cît mai apropiate 
de joc, prin mărirea numărului de 
aruncări la co? în timpul lecțiilor 
de pregătire, prin revizuirea con
cepției de joc în atac, pe care 
teoretic o cunosc, dar în practică 
nu o aplică.

D. STĂNCULESCU

căutată fără întîrzicre 
eșaloanele tinere...

Aurelian BREBEANU
CLASA M E N T

1. DINAMO 11 11 0 33: 4 22
2. I.E.F.S. 11 10 1 32:10 21
3. Rapid 11 8 3 28:10 19
4. Penicilina 11 8 3 25:12 19
5. Univ. Craiova 11 7 4 25:14 18
6. Farul 11 6 5 22:18 17
7. C.S.U. Galați 11 5 6 16:18 16
8. Univ. Timișoara 11 4 7 15:24 15
9. Știința Bacău 11 3 8 12:27 14

10. ,,U" Cluj-Napoca 11 2 9 9:31 13
11. C.S.M. Sibiu 11 2 9 8:29 13
12. Olimpia Buc. 11 0 11 5:33 11

Contestația echipei Uiliver!si-

Zilele trecute, pe pîrtiile Clăbu- 
cetului din Predeal, s-a disputat 
a XXV-a ediție __ jubiliară — a
tradiționalei competiții de schi 
dotată cu „Cupa drumarilor*. Re
zervată schiorilor institutelor de 
proiectări bucureștene, întrecerea 
a atras la startul actualei ediții 
aproape 700 de soortivi și sporti
ve din 26 asociații, care au alcă
tuit 35 de echipe. Organizatorii, 
Comitetul sindicatului ISIGC, prin 
asociația sportivă Proiectantul, cu 
spriiinnl Comitetului municipal al 
sindicatelor, au asigurat condiții 
excelente de desfășurare, iar con
cursul s-a bucurat de prezența 
unui mare număr de spectatori 
care au aplaudat si încurajat cu 
căldură evoluțiile schiorilor de la 
toate categoriile de vîrstă. CÎȘTI- 
GAtorii PROBELOR : avansați : 
slalom special, fete : Stefania A- 
tanasiu (Alfa), băieți : R. Nedel- 
cu (ICPGA) ; slalom uriaș, fete : 
Daniela Grigore (Proiect.), băieți: 
T. Vespremeanu (Carpați); combi
nată : ștefani a Atanasiu si Hary 
Esterca (Proiect.) : începători :
slalom fete : Ilonca Popescu 
(IPUC), băieți: Fr. Wagner (TPB): 
copii, pînă la 7 ani: Oana Popo- 
văt (Proiect.): fete, 7—14 ani : 
Ioana Cartian (Alfa), băieți, 7-14 
ani : M. Slăvescu (ICPET); proba 
deschizătorilor de pîrtii : I. Franz 
(Proiect.). Clasament general pe 
echipe : 1. Proiectantul I, 2. IPA 
I, 3. IPB. 4. IPUC, 5. ICPGA, 6. 
Alfa.

Ioan CODLEANU — coresp.
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LA C.S. „ELECTROPUTE
(Urmare din pag. 1)

tatea Craiova la meciul cu Ra
pid a fost respinsă ca nefonda
tă de către Comisia centrală de 
competiții a F.R.V.

Primele patru echipe din cla
samentul turului vor susține, 
păstrîndu-și situația prezentă, 
patru turnee pentru desemna
rea campioanei țării pe 1975 — 
1976. Primul turneu va fi găz
duit de ~ ------
martie), 
susține 
care se 
serii de 
parte : Universitatea Craiova, 
Olimpia București, Universita
tea Timișoara și Știința Bacău 
iar din seria B, Farul, C.S.U. 
Galați, „U“ Cluj-Napoca și 
C.S.M. Sibiu.

Prin amabilitatea Institutului meteo
rologic (Serviciul prevederi de scurtă 
durată) am aflat pentru iubitorii schiu
lui și ai sporturilor de iarnă grosimea 
stratului de zăpadă în principalele 
zone montane ale țării.

Penicilina Iași (12—14 
Celelalte echipe vor 
faza a doua, pentru 
vor despărți în două 

cite 4. Din seria A fac 
Craiova,

Semenic 118 cm Ceahlău-
Cuntu 120 cm Toaca 30 cm
Țarcu 28 cm Rarău 87 cm
Paring 91 cm lezeru 50 cm
Vf. Omu 42 cm Vlădeasa 18 cm
Sinaia
(cota 1500) 60 cm Băîșoara 84 cm
Predeal 57 cm Păltiniș
Lăcăuți 35 cm (Sibiu) 53 cm

telui (onorific) al clubului, ing. 
Nicolae Pădureanu. Ultima is
pravă de acest gen ne-a fost 
mărturisită de cei doi antrenori 
(sperăm să nu li se desfacă 
contractul de muncă !) și de 
metodistul A. Daneș : în luna 
decembrie a anului 1975, 
U.G.S.R. a trimis clubului cra- 
iovean (club sindical) suma de 
30 000 lei, subvenție destinată 
cumpărării de materiale și echi
pament pentru secțiile de box 
și lupte (25 000 de lei) și fot
bal (5 000 lei), fapt confirmat 
de contabilul acestei unități 
sportive, Nicolae Diaconu. Dar 
în loc ca fondurile respective 
să acopere nevoile atît de strin
gente ale secțiilor cărora le 
fuseseră ANUME repartizate, 
ele au fost transferate în mod 
miraculos secției de fotbal, tot 
în urma unei dispoziții a pre
ședintelui clubului, N. Pădu
reanu... Zadarnic a încercat 
contabilul să-1 convingă (ca și 
în alte ocazii) pe președinte că 
acesta este un ACT ILEGAL. 
Sub amenințarea desfacerii con
tractului de muncă adresată

DIN TOATE SPORTURILE
BASCHET REZULTATE din mecîu-

rile restante ale etapei 
a lll-a a „Cupei federației" la fete : 
C.S.U. Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj-Napoca 61—77 (35—47), C.S.U. 
Galați — Politehnica București 77—74 
(40—41, 67— 67), Sănătatea Ploiești — 
I.E.F.S. 61—79 (43—37).

HOCHR A VĂZUT LUMINA Tl- 
iui PARULU| (în excelente

condiții grafice asigurate de Editura 
Sport-Turism) „Regulamentul interna
țional ai jocului de hochei pe ghea
ța", cu ultimele modificări și adnotări 
făcute în 1975 de către L.I.H.G. Tra
ducerea și adaptarea lucrării au 
fost asigurate de prof. Lazâr Enciu, 
secretarul Colegiului central de arbitri 
al F.R.H., și Ștefan Enciu, arbitri di
vizionari. Doritorii își pot procura 
placheta la casele de bilete ale Pa
tinoarului „23 August”.

LUPTE LA ALEXANDRIA va avea
loc, sîmbătâ șl duminica, 

un interesant turneu internațional de

lupte greco-romane Fa care vor parti
cipa echipele de tineret (21—22 de 
ani) ale Bulgariei, Iugoslaviei și Româ
niei. Din formația țării noastre fac 
parte, printre alții, N. Horinceanu 
(cat. 52 kg). I. Draica (74 kg) și F. 
Zaharia (82 ka).

POPICE FEDERAȚIA DE SPE- i iv-L- CIALITATE a început 
pregătirile pentru campionatele euro
pene de popice la juniori, ediția 
1977. Astfel, dintre tinerii popicari, 
care s-au evidențiat în ultimele con
fruntări ale campionatului Diviziei A, 
au fost convocat! 16 fete și 16 băieți 
la un concurs de trial, ce 
loc mîine, pe arena Voința 
tală.

va avea 
din Capi-

TENIS ASOCIAȚIA

DE MASĂ ’;âSPAYnAC"
Congresului U.G.S.R., „l . 
tie" la tenis de masă. La această in
teresantă întrecere participă sportive 
fruntașe din asociațiile și cluburile

SPORTIVA 
organizea- 

întîmpinarea 
,Cupa 8 Mar-

Politehnica, Șc. sp. nr. 1, Spartac și 
Centrul național de tenis de masă. 
Concursul va avea loc în sala ,,Spar- 
toc* (str. Aurora nr. 1) sîmhătă, de 
la ora 16 (individual, turnee pe serii) 
și duminică, ora 9 (turneul final).

Țin LA SF1RȘITUL acestei săptămîni 
1 C.S. Olimpia București or

ganizează o competiție de tir dotată 
cu „Cupa 8 Martie". La întrecerile de 
pe standurile poligonului Dinamo vor 
fi prezenți numeroși trăgători fruntași, 
juniori și seniori, din București, Ploiești, 
Brașov, Oradea și alte localități. Com
petiția va fi onorată și de principalele 
performere ale întrecerilor de pușcă 
de la recentele campionate europene 
de sală de la Paris, Eva Olah (C.S.U. 
Brașov) — dublă campioană continen
tală, Mariana Feodot și Viorica Tripșa 
(Dinamo București). Programul „Cupei 
8 Martie" cuprinde probe la armă 
standard, pistol liber și pistol viteză. 
Această ultimă probă șe va disputa 
în sală, dacă timpul va fi nefavorabil 
pentru întreceri în aer liber. Tot sîm- 
bătă și duminică va avea loc la Foc
șani întrecerea dotată cu „Cupa 6 
Martie", la armă liberă și standard, 
la care vor evolua și componenții lo
tului olimpic de pușcași.

contabilii 
duri — o 
drumul < 
tul decît 
seră deșt 
tele... Nd 
eontabilu 
zența unt 
Dolj și 
constatau 
măsură s 
să pună 
troputere 
nu-i estd 
de funcți 
să dispu 
plac de 
lății resd 
mult cin 

bului Eld 
cu (retri 
funcție), 
materialii 
hotărî t sa 
cu preș oi 
litica stri 
va vicepn 
bați destd 
vreme).

Firește 
tăți mat 
totalitate 
veni pen 
din. ultirt 
asta, întn

LOT
ultim: 

PROCURA 
MAREA 1 
NARĂ PI 
NOUA fc 
GANIZAT 
FEMEII.

Numai 
procura ' 
extraordir 
martie 197 
supliment

Noua 
mari avar 
extraordir

— Se e 
loc de 7 :

— Se e: 
de 38 :

— Valoî 
a crescut.

Se atril 
1300", „SI 
U.R.S.S., 
Italia, cișt 
bani.



I LA STARTUL

I 1 I RETURULUI
ii invă- 
-60 de 
trecem 

ții sint 
: „U“
ibiu cu 
bate eu 
L-le. ale 
I ce-mi 
bu mo- 
I tot ce 
I că am 
In „vă- 
Igru pe 
11“ pe 
I Poate 
pite să 
ți buni 
I și nu 
țrgoliu. 
Iși de 
primă- 
la imi 
I retur 
va ti 
Itică... 
Io parte 
ti ne- 
limini- 
lez că 
9 mai 
mtârnî- 
I auzit 
I iSF- 
R atlet 
I toate 
■la în- 
I -Ce 
le în- 
I viața 
| cchi-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DIVIZIEI A
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INMINAREA PLACHETEI JWUARE
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ÎN ECHIPA
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NAȚIONALA"

ECHIPELE GAZDA TREBUIE ARATE
O BUNA CAPACITATE ORGANIZATORICA

Duminică se reia întrecerea 
echipelor divizionare A. Cu
noscute fiind deficiențele or
ganizatoric? semnalate la unele 
meciuri din „16“-imile „Cupei 
României44, se impune ca echi
pele gazdă să ia toate măsu
rile pentru 
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LA
Organizatorii 

sătmăreni ai meciului cu Rapid 
București ne-au informat că 
s-au încheiat lucrările privind 
punerea la punct a vestiai elor. 
care suferiseră unele infiltra
ții de apă, apărute din topirea 
zăpezii de pe tribuna I. La 
ora convorbirii noastre telefo
nice, ieri dimineață, starea te
renului era excelentă, 
toaleta care i 
terminarea 
duminica 
României". în vederea evitării 
aglomerărilor Ia stadion, au și 
fost puse în vînzare biletele 
Ia Agenția clubului, iar dumi
nică vor funcționa 10 case de 
bilete în apropierea arenei. In 
cadrul preocupărilor privind 
latura educativă a publicului 
spectator, programul editat 
pentru meciul cu Rapid cuprin
de materiale despre cun< aște- 
rea regulamentului de joc. pre
cum și invitații la ospitalitate 
și sportivitate. Un articol re
feritor la comportarea pe sta
dion a spectatorilor a și fost 
difuzat prin stațiile de ampli
ficare ale unor întreprinderi 
din localitate, același lucru ur- 
mînd a fi făcut duminică. Îna
intea meciului, la stația de 
amplificare a stadionului.

s-a făcuț 
meciului 

trecută In

după 
la 

disputat 
„Cupa

SPECTATORII SÎNT AȘTEP
TAȚI ! La Cluj-Napoca, stadi
onul Municipal n-a mai fost 
de multă vreme plin ! Se știe 
aceasta este și vina fotbaliș
tilor de la „U“, care n-au mai 
realizat de o bună bucată 
timp performanțe notabile. Ei 
speră ca, în noul sezon, 
ofere jocurile și succesele 
teptate. în consecință și măsu
rile pentru returul campiona
tului ’ _ . ’
stadionul — au fost și ele mai 
atente și mai numeroase ; s-au 
verificat 
tribune, toate intrările, 
naiul de ordine a fost

de

sâ 
aș-

in ceea ce privește

toate sectoarele de 
perso- 

bine

SPORTUL STUDENȚESC

VA SUSȚINE»

TREI PARTIDE IN ITALIA
In perioada întreruperii cam

pionatului (in vederea preparați- 
velor echipei naționale pentru 
dubla confruntare cu reprezenta
tiva Olandei din preliminariile 
J.O.), formația Sportul studențesc 
va efectua un turneu de 3 focuri 
in Italia (în organizarea U.I.S.P.), 
între 1 și II aprilie. Printre adver
sare va figura echipa Cesena, una 
dintre revelațiile campionatului 
peninsular. Turneu util, întrucit 
bucureștenii vor evolua apoi la 
Sofia, la 14 aprilie, în compania 
valoroasei echipe Akademik 
cadrul „Cupei Balcanice").

(in

•SPORT INFORMEAZĂ
INTRU 
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ZILEI

puteti 
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cial.
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jerl in

h față

igului
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[•sil în 
krfa și 
Iile in

Numai variantele de 15 lei par
ticipă la toate extragerile.

Cumpărați șl oferiți cît mal 
multe bilete celor dragi cu ocazia 
„Zilei femeii".

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
27 Februarie 1976: Extragerea I : 
Cat. 1 : 1 variantă 10% — autoturism 
„Dacia 1300”; Cat. 2 : 2,10 a 28.054 
lei; Cat. 3: 17,00 a 3.465 Iei; Cat. 
4: 18,55 a 3.176 lei; Cat. 5: 90,95 a 
648 lei; Cat. 6: 159,30 a 370 lei. Re
port categoria 1 : 59.802 lei. Extrage
rea a. Il-a : Cat. A : 3 variante 10% 
a 37.613 lei; Cat. B: 3,75 a 13.891 
lei; Cat. C : 5,70 a 9.139 lei; Cat. D: 
21,45 a 2.429 lei; Cat. E: 69,15 a 753 
lei; Cat. F : 170,85 a 305 lei; Cat. X: 
1861,65 a 100 lei. Autoturismul „Da
cia 1300” a fost obținut de DAVID 
RUSU din Galați, iar cîștigurile de 
37.613 lei au revenit participanților : 
OPREA STAN, din Pitești, VASILE RIS- 
TOIU, din București și FLOREA NICA, 
din localitatea Sadova, județul Dolj.

INIȚIATIVE
După ce terenul
prezentat principala preocupare 
a gospodarilor stadionului 
U.T.A. — reușindu-se ca el să 
fie prezentat în bune condițiuni 
— ultimele zile au fost dedi
cate pregătirii tribunelor, insta
lațiilor anexă, ale intrărilor etc. 
Pentru a se evita orice aglo
merare la tribuna I — știut fi
ind că stadionul U.T.A. are o 
capacitate destul de redusă față 
de ....................................   ‘
lui 
te 
fie

a perfecta măsurile organizato
rice în vederea etapei de debut 
a returului. S-a hotărît 
ca vînzarea biletelor să 
rijată pentru a nu se 
numărul de locuri ale 
nului, ; de asemenea, s-a avut 
în vedere recrutarea și instrui
rea unui corp competent de 
.oameni de ordine. Din Iași ni 
se mai anunță că stadionul a 
fost supus unei curățenii gene
rale. Terenul de ioc se prezintă, 
insă, inghețat. Se vor depu
ne eforturi ca el să fie practi
cabil la ora începerii partidei 
Politehnica Iași — Universita
tea Craiova.

astfel 
fie di- 
depăși 

stadio-

După cum se știe, anul tre
cut, F.R.F. a acordat unor ju
cători care au îmbrăcat pentru 
a 50-a oară tricoul echipei na
ționale A o plachetă jubiliară. 
Această plachetă a fost inmi- 
nată recordmanilor in materie. 
Mircea Lucescu 
cu 62 de selecționări) 
Dinu (59).

în afara 
pentru 50 de 
a mai instituit 
tiară pentru 25 de prezențe în 
echipa națională. Cu ocazia în
ceperii returului campionatului, 
duminică. înaintea unor meciuri 
ale etapei a 18-a. această pla

BUCUREȘTI, înaintea meciu
lui Steaua — F.C.M. Reșița : 
Dumitru (41), Iordăneseu (29).

(actualmente
și Cornel

plachete 
federația

acestei 
selecții,
și placheta jubi-

BUCUREȘTI, înaintea meciu
lui Dinamo — C.F.R. 
Napoca : Dumiîrache (33), 
Nunweiller (43), Deleanu

Cluj- 
Radu 
(25).

TIMIȘOARA. înaintea 
ciului „Poli" — Sport Club Ba
cău : Dembrovsehi (26).

nie-

ARAD, înaintea meciului 
U.T.A. — F. C. Argeș : Dobrin 
(41).

numărul iubitorilor fotbalu- 
din Arad — s-a decis ca toa- 
locurile din acest sector să 
vîndute pe bază de abona

ment, valabil pe întregul sezon, 
operațiune care a Și fost efec
tuată. De asemenea, s-a pregă
tit o instructivă prezentare, 
prin stația de amplificare, a 
datoriilor unui spectator la ma
nifestațiile sportive, paralel cu 
Intensificarea măsurilor de asi
gurare a ordinei la intrări și în > 
toate sectoarele.

STADIONUL DIN TG. MU
REȘ E GATA. Deși avanpremie
ra A.S.A.—Dinamo a solicitat 
organizatorilor din Tg. Mureș 
un efort special, startul în cam
pionat a determinat continuarea 
acestor eforturi. Terenul de joc, 
destul de greu în întîlnirea din 
„Cupa României", a fost nive
lat în așteptarea meciului cu 
Jiul. In privința măsurilor me
nite să asigure o bună vizionare 
a partidei, stadionul „23 August" 
întrunește condițiile necesare, 
care au fost verificate în jocul 
de duminică, cînd a găzduit 
14 000 de spectatori, cifră de 
vîrf. în privința vestiarelor, 
deocamdată s-au efectuat doar 
lucrări de întreținere, cunos- 
cîndu-se faptul că acest sector 
urmează să 
un proiect 
crările vor 
rînd.

încă 
TULIJI 
O.F.K.
seara — 
Ghidei, 
lui Politehnica Timișoara — a 
avut loc, la Casa de cultură a 
studenților, o întîlnire a lotu
lui de jucători și a conducerii 
clubului cu susținătorii Iui 
„Poli". Problemele dezbătute au 
fost : susținerea în mod spor
tiv a echipei, păstrarea ordinei 
și disciplinei în tribune, depis
tarea și predarea imediat către 
organele de ordine a elemente
lor vinovate de eventualele acte 
nesăbuite. Cît privește terenul, 
stadionul, anexele sale, ele au 
fost puse la punct încă de la 
meciul lotului reprezentativ cu 
O.F.K. Belgrad".

MASURI SPECIALE LA 
IAȘI. Consiliul de conducere al 
clubului Politehnica Iași s-a 
întrunit luni dimineață pentru

STADIONUL CONSTAN- 
ȚEAN PUS LA PUNCT. în
tr-o convorbire telefonică, pre
ședintele clubului F. C. 
stanța, Constantin Mareș, 
informat că au fost luate toate 
măsurile de ordin organizatoric 
în vederea bunei desfășurări a 
jocurilor oficiale pe stadionul 
„1 Mai". Cîmpul de joc se pre
zintă corespunzător, tribunele și 
vestiarele de asemenea. Pentru 
a se evita 
tele se vor 
mai multe 
amplificare 
face, duminică, apel la etala
rea. pe teren și 
unei comportări 
liza te.

Con- 
ne-a

aglomerațiile, bile- 
pune în vînzare la 
case. La stafia de 
a stadionului se va

în tribune, a 
sportive, civi-

STEAUA ȘI
Cea mai

fie renovat. Există 
în acest sens.
începe foarte

Lu- 
cu-

LO- 
CU 

.Miercuri 
ieri Ion 

copreședintele clubu-

DE LA MECIUL 
REPREZENTATIV 
BELGRAD.

— ne spunea,
I. vîcepreședin

COMPLEXUL 
NOUTĂȚILE SALE, 
nouă bază fotbalistică a Capita
lei. stadionul Steaua a fost 
pregătit cu toată grija pentru 
noul sezon. După zăpada 
zută ieri dimineață, s-au și 
treprins rapide acțiuni de 
gajare a terenului de joc. 
terminat Și operațiunea de 
rificare a instalațiilor la ves
tiare. de reparare a micilor 
stricăciuni ale gradenelor tri
bunelor. în fine, modernul sta
dion este gata de oaspeți, O 
noutate : la complexa bază se 
lucrează din plin la patru mi- 
ni-terenuri destinate echipelor 
de pitici și juniori, ale clubu
lui. precum și la un teren-ate- 
lier, dotat cu toate aparatele 
ajutătoare, destinat tot micilor 
fotbaliști care vor avea acolo 
un sector perfect dotat.

că- 
în
de- 
S-a 
ve-

TREI CĂI DE ACCES LA 
STADIONUL DINAMO. Spre a 
se evita aglomerarea, asigurîn- 
du-se și intrarea rapidă și eva
cuarea fără greutăți a stadio
nului, s-a decis ca intrarea Și 
ieșirea de pe stadionul Dinamo 
să se efectueze prin trei mar’ 
căi de acces : Șoseaua Ștefan 
cel Mare (unde vor funcționa 
opt porți). Calea Floreasca (se 
atrage, însă, atenția posesorilor 
de autovehicule că. din cauza 
lucrărilor care se efectuează, 
parcarea nu va putea fi făcută 
pe Calea Floreasca) si strada 
Barbu Văcărescu. Alte acțiuni: 
repararea tribunelor, amenajări 
la vestiare, sporirea numărului 
de oameni de ordine etc.

Pe temele
jocului

In-viitor, pe măsura atingerii 
numărului de 25 și 50 de selec- 
' ii. vor fi înmînate jucătorilor 
respectivi plachetele jubiliare.

Duminică, începe

CONSTANȚA, înaintea me
ciului F. C. — F. C. Bihor : 
Sătmăreanu I (42).

returul în B"
■

chetă va fi inmînată. de către 
delegați ai F.R.F., jucătorilor 
în activitate care au atins 
au depășit numărul de 25 
selecții în echipa națională

Iată 
vea loc înmînarea acestei dis
tincții, . _
numărul jocurilor în echipa na
țională A atins de fiecare din
tre ei :

PROGRAMUL

orașele unde va

sau 
de 
A.
a-

numele jucătorilor și

CLUJ-NAPOCA, înaintea me
ciului „U“ — Sportul studen
țesc : Necula Răducanu (47).

ȘTIRI»

MECIURI AMICALE
• PROGRAMUL JOCURILOR 

DE DIVIZIA B DIN CAPITALĂ. 
Prima etapă a returului Diviziei 
B programează duminică 7 mar
tie, în Capitală, două partide, 
care se vor disputa după urmă
torul program : Progresul — 
F.C.M. Giurgiu, pe stadionul Re
publicii, Voința — Minerul Motru, 
pe stadionul Voința. Ambele în- 
tîlniri vor începe la ora 11,00.

• BILETELE PENTRU MECIUL 
DINAMO — C.F.R. CLUJ-NAPO- 
CA se pun în vînzare, mîlne. la 
casele obișnuite.

• C.F.R. CARANSEBEȘ — 
F.C. BAIA MARE 1—1 (0—ÎL Au 
marcat Mânu (min. 3) pentru 
băimăreni, respectiv Kosuta (min. 
49). (N. MAGDA, coresp).

2—1• RAPID — I.C.S.I.M.
(1—1). Meciul s-a disputat miercuri 
pe stadionul Giuiești, golurile fi
ind marcate de Rontea (2), res
pectiv de Tal. în cadrul pregăti
rilor pentru returul campionatu
lui, divizionara C I.C.S.I.M. a 
susținut si duminica trecută un 
meci ami-cal cu liderul seriei a 
Il-a a Diviziei B. C.S. Tîrgoviște. 
Scor : 2—1 pentru bucuresteni. 
prin golurile marcate de Dumi- 
triu III. Pentru tîrgovisteni a 
marcat Economu.

CARUSELUL" GENERATOR DE... SOLUȚII
Deși victorioasă în 

un scor concludent, în 
campioanei. Dinamo, 
mata Tg. Mureș n-a fost dumi
nică o echipă forte în toate 
compartimentele, apărarea ime
diată (cu un fundaș lateral, 
Kortczi, debutant, și cu celă
lalt. Onuțan, neinspirat) mani- 
festînd slăbiciuni evidente. încă 
din startul partidei ea a fost 
depășită cu ușurință, lăsîndu-1 
pe portarul Nagel pradă ușoară 
în fața dinamoviștilor, la un 
atac pozițional și, apoi, la un 
raid conceput pe aripa dreaptă.

A fost meritul celorlalți ju
cători mureșeni să întoarcă 
spectaculos rezultatul ; al mijlo
cașilor și al celor din linia în- 
tîi care, teoretic vorbind, nu
măra un singur înaintaș cu a- 
ceastă strictă specializare, pe 
Fazekaș.

Acest — aparent — inițial in
convenient a purtat în el se
cretul următoarelor reușite, 
permițînd lui Varodi, Naghi, 
Boloni, Pislaru și Hajnal să-și 
depășească cu mult obișnuitele 
atribuții.

I-arii văzut permanent pe cei 
cinci într-o dublă postură —

„Cupă" la 
dauna 

A.S. Ar-

de CONSTRUCTORI și de FI- 
NALIZATORI — și această su
plețe tactică, această alternare 
de roluri (împreună cu reușite
le în materie de execuții teh
nice, se înțelege) a constituit, 
în principal, elementul care a 
semănat adesea derută în siste
mul defensiv al dinamoviștilor.

Și ca o consecință aproape 
firească, ca o dovadă de func
ționalitate ireproșabilă a „caru
selului", cele patru goluri nu 
purtat semnături diferite, pe a- 
celea ale lui Fazekaș. Hajnal, 
Naghi și Boloni, ultimii trei a- 
flîndu-se, în așezarea inițială, 
undeva în linia a doua. O pro
bă. în plus, că dinamica miș
cării în teren este aceea care 
contează, punînd în valoare, 
prin intermediul reușitelor teh- 
nico-tacticc, cifrele 
marchează diferitele 
joc.

seci care- 
sisteme de

★
Solicitată astfel, 

startul sezonului, defensiva di- 
namovistă a dezvăluit evidente 
carențe. Și pe flancul sting, 
unde Ion Marin (o improviza
ție, în lipsa lui Deleanu și Lu- 
cuță) a fost, în genere, ușor

încă din

depășit, și în zona fundașilor 
centrali, unde G. Sandu, greoi 
în intervenții și cu plasament 
defectuos, acuză poate și nesin- 
cronizarea cu Dobrău, care-1 
înlocuiește acum în rolul de 
„libero" pe valorosul Sătmă- 
rcanu II. Cum pe elevii antre
norilor D. Nicolae Nicușor și 
Ion Nunweiller îi așteaptă difi
cile examene, în continuare, în 
campionat, o soluție pentru for
tificarea sistemului defensiv se 
impune a fi găsită cît mai re
pede cu putință. Poate că cei 
doi tehnicieni ai echipei Dina
mo s-au și gîndit după joc la 
trecerea lui Dinu pe postul 
fundașului central de acoperi
re, rol în care, recent, la echi
pa națională a demonstrat că 
este capabil să se reacomodeze.

O asemenea reconsiderare, 
fie ea temporară, pînă la expi
rarea suspendării lui Sătmărea- 
nu II, s-ar dovedi, credem, în 
beneficiul echipei Dinamo care, 
pregățindu-1 și folosindu-1 meci 
de meci, l-ar roda pe Dinu în 
condiții optime și pentru „U“-le 
reprezentativ.

Gheorghe NICOLAESCU

SI ARBITRII*

MECIURILOR
După cum se știe, duminică 7 martie 

va începe și returul campionatului Di
viziei B. iată programul acestei etape 
și arbitrii meciurilor respective :

SERIA I : • C.F.R. Pațconl —
C.S.U. Galați (1—1) : V. Murgă,an 
(București) • Gloria Buzău — Praho
va Ploiești (0—0) : D. Ghețu (Bucu
rești) • Unirea Focșani — Viitorul 
Vaslui (0—1) : Tr. Moarcăș (Brașov) 
• Victoria Tecuci — C.S. Botoșani 
(0—1) : M. Stan (București) • C.S.M. 
Suceava — F.C. Brăila (1—3) : C. 
Bărbulescu (București) • Celuloza 
Călărași — Metalul Plopeni (1—3) : 
I. Vintan (Sibiu) • C.S.M. Borzești — 
S.C. Tulcea (0—0) : V. Dumitru (Ol
tenița) a Petrolul Ploiești — Ceahlău' 
P. Neamț (1—1) : N. Borna (Tîrnă 
veni) e F.C.M. Galați — Cimentul 
Medgidia (1—0) : Al. Ene (Craiova).

SERIA a ll-A : e Metalul Miia - 
Metalul București (0—2) : Al. Ghigea 
(Bacâu) • S.N. Oltenița — Autobu
zul București (0—2) : C. Pîrvu (Brăi
la) • Electroputere Craiova — Trac
torul Brașov (0—1) : I. Haidu (Caran
sebeș) > Chimia Rm. Vilcea — C.S. 
Tîrgoviște (0—4) : M. Izghireanu (Ti
mișoara) • Automatica Alexandria — 
Chimia Tr. Măgurele (0—0) : V. Tă
tar (Hunedoara) e Metrom Brașov
— Nitramonia Făgăraș (0—1) : I. 
Kosuth (Buzău) «ț Steaaul roșu Brașov
— Dinamo Slatina (0—2) : C. Szilaghi 
(Baia Mare) • Voința București — 
Minerul Motru (0—2) : D. Arndt (lași) 
• Progresul București — F.C.M. Giurgiu 
(0—0) : M. Vasiliu (Ploiești).

SERIA a III-A : • Gaz metan Me
diaș — Sticla Turda (0—2) : Șt. Marian 
(Sighișoara) a F.C. Corvinul Hunedoa
ra— C.I.L. Sighet (1—1) : S. Drâaulici 
(Drobeta Tr. Severin) • Minerul Mol
dova Noua — U.M. Timișoara (0—2) : 
M. Popescu (București) Victoria
Câlan — Dacia Orâștie (0—0) : T. 
Vass (Oradea) a Metaluraist'il Cugir 
— F.C. Baia Mare (0—2) : V. Ciocîlteu 
(Craiova) Victoria Cărei — Mureșul 
Deva (0—4) : S. Stâncescu (București) 
• C.F.R. Timișoara — Unirea Tom
natic (2—1> : Gh. lonescu (Brasov) 
A F.C. Șoimii Sibiu — Raoid Arad 
(2—2) : Gh. Manole (Constanța) • 
Ind. sîrmei C. Turzii —Gloria Bistrița 
(0—3) : FI. Anuțescu (Pitești).

între paranteze sînt trecute rezulta
tele înregistrate la meciurile disputate 
în turul campionatului între aceleași 
echipe.

DE LA COMISIA

DE DISCIPLINA

Analizînd unele abateri să- 
vîrșite duminică în „16“-imile 
Cupei României. Comisia de 
disciplină a F.R. Fotbal a ho- 
tărît următoarele sancțiuni : 
Datru etape suspendare pentru 
jucătorii M. Iancu (F.I.L. Oră- 
stie) și J. Olteanu (Metalul 
Drobeta Tr. Severin) : trei eta
pe suspendare jucătorului M. 
Uțiu (A.S.A. Cimpulung Moldo
venesc). Comisia de disciplină 
dă un avertisment public echi
pei F.C. Olimpia Satu Marc 
pentru insuficiente măsuri or
ganizatorice la meciul cu 
Steaua. Cumulînd trei cartona
șe galbene. jucătorii 
(Politehnica Iași) Și 
(C.F.R. Clui-Napoca) nu vor 
juca duminică.

Costea
Sziike



,,CUPA FEDERAȚIEI” LA HOCHEI SPORTUL htyh
SELECȚIONATA DIVIZIONARA

A ȚĂRII NOASTRE
A CÎȘTIGAT TROFEUL

Aseară, la Patinoarul „23 Au
gust", s-au încheiat întrecerile 
în cadrul „Cupei Federației" la 
hochei pe gheață, competiție 
internațională la startul căreia 
s-au aliniat reprezentativa de 
tineret a Cehoslovaciei, Legia 
Varșovia și Selecționata noas
tră divizionară. Pentru prima 
oară de cînd se dispută această 
întrecere (1959), victoria a re
venit formației române, care — 
Teri — în ultimul meci al tur
neului a învins pe Legia Var
șovia cu 6—2 (1—1, 2—1, 3—0). 
Ca urmare a acestui rezultat, 
selecționata divizionară a ocu
pat primul loc în clasament, 
cu 7 p (26—8), urmată de Ceho
slovacia tineret cu 4 p (20—17), 
Legia Varșovia cu 1 p (11—32).

DETALII CU PRIVIRE 
LA ÎNTRECERILE 

OLIMPICE DIN 1980
într-un interviu acordat ziaru

lui „Izvestia", vicepreședintele 
Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice din anul 1980, 
Vitali Smirnov,, a declarat că 
întrecerile celei de a 22-a ediții 
a Olimpiadei de vară, de la 
Moscova, vor fi programate în 
a doua jumătate a lunii iulie și 
începutul lunii august. Progra
mul prevede, de asemenea, ca 
meciurile turneului olimpic de 
fotbal să se desfășoare în patru 
orașe : Moscova, Kiev, Lenin
grad și Minsk, iar concursul de 
yachting să aibă loc în largul 
portului Tallin. în ceea ce pri
vește Satul olimpic, acesta va 
fi construit nu departe de com
plexul sportiv de la Lujniki și 
va cuprinde 5 clădiri de formă 
circulară, care după Jocuri vor 
fi transformate într-un cartier 
de locuințe.

Ultimul meci a fost mai pu
țin spectaculos decît cele pre
cedente și aceasta pentru că în 
primul rînd selecționata noas
tră divizionară a abandonat 
surprinzător jocul combinativ, 
preferind acțiuni individuale 
(și mai ales lente) și în al 
doilea rînd pentru că hoche- 
iștii de la Legia Varșovia, dor
nici să realizeze un scor cit 
mai strîns, au făcut mereu a- 
pel la mijloace antijoc (ține
rea pucului la mantinelă și de
gajări interzise). în aceste con
diții, partida a avut faze de 
poartă puține și anemice, rea- 
lizîndu-se goluri puține și de
loc spectaculoase. O excepție de 
la această linie generală a în- 
tîlnirii au constituit-o ultimele 
cinci minute în care jucătorii 
români și-au găsit cadența, ini
țiind cîteva acțiuni de mare 
finețe tehnică, care au „încăl
zit" tribunele. Au marcat : Tu- 
reanu, Gheorghiu, Antal, Gali, 
Costea, Axinte pentru învingă
tori. respectiv Kowalski (de 
două ori).

Călin ANTONESCU

TUNISIA - ROMÂNIA
Echipa națională de box s-a în

tors la București după turneul 
întreprins în Tunisia. Cu acest 
prilej, am aflat amănunte privi
toare la primul meci, oficial, din
tre selecționatele celor două țări, 
meci încheiat cu rezultatul de 14-6 
în favoarea formației române. în 
cadrul acestei întîlnlrl, de la Tu
nis, Alee Năstac a cîstigat prin 
abandon în rundul 3 : au obtinut 
victorii la puncte : Constantin 
Gruescu, Niță Robu, Ion Lungu, 
Simion Cuțov, Victor Zilberman ;

în turneul de la North Little Rock

NASTASE S-A CALIFICAT PENTRU SFERTURILE DE FINALA
NEW YORK, 4 (Agerpres). 

— Turneul internațional de te
nis de la North Little Rock 
(Arkansas) a continuat cu dis
putarea primelor întîlniri din 
optimile de finală ale probei 
de simplu bărbați. Jucătorul 
român Ilie Năstase l-a intîlnit 
pe americanul John Andrews. 
In fața căruia a cîștigat cu 
6—1, 6-4.

în alte partide s-au înregis
trat rezultatele : Rahim (Pa
kistan) — Jones (S.U.A.) 6—3, 
6—2; Lewis (Noua Zeelandă)
— Krulewitz (S.UA) 4—6, 
6—4, 7—6; Dibley (Australia)
— Fisher (S.U.A.) 6—4, 7—6 ; 
Russell (Australia) — Dupre 
(S.U.A.) 1—6. 7—5, 7—5; Walts 
(S.U.A.) — A. Amritraj (India) 
2—6, 6-4, 6-4.

IRINA RODNINA ȘI ALEKSANDR ZA1ȚEV DIN NOU ÎNVINGĂTORI
La mai puțin de o lună de zile 

după ce au cucerit medalia de 
aur la Jocurile Olimpice de iarnă, 
sportivii sovietici Irina Rodnina 
și Aleksandr Zaițev au terminat 
învingători în proba de perechi 
din cadrul campionatelor mon
diale de patinaj artistic, care se 
desfășoară la Goteborg (Suedia). 
Este pentru a patra oară consecu
tiv cînd Rodnina și zaițev cîștigă 
titlul de campioni ai lumii.

Iată clasamentul final al probei 
de perechi : 1. Irina Rodnina — 
Aleksandr Zaițev (U.R.S.S.) 140,94 
p; 2. Romy Kermer — Rolf Oster- 
reich (R.D. Germană) 136,88 p ; 3. 
Irina Vorobieva — Aleksandr Vla
sov (U.R.S.S.) 136,36 P: 4. Manue
la Gross — Uwe Kagelmann (R.D. 
Germană) 135,71 p; 5. Tai Babi
lonia — Randy Gardner (S.U.A.) 
132,16 p; 6. Nadejda Gorșkova — 
Evgheni Sevalovski (U.R.S.S.) 
131,90 p.

In proba individuală feminină, 
după executarea primelor trei fi
guri. impuse, în clasament con
duce Isabel de Navarre (R.F. Ger
mania) cu 46,56 puncte, urmată 
de campioana olimpică Dorothy 
Hamill (S.U.A.) 45,52 p, Dianne de 
Leeuw (Olanda) 45,40 p. Christine 
Errath (R.D.G.) 43,28 p, Anett 
Poetzch (R.D.G.) 43,00 n, Linda 
Fratiane (S.U.A.) 40,12 p, Lynn
Nightingale (Canada) 39,64 p.

,6-14, LA BOX
au realizat meci nul: Aurel Du
mitrescu si Vasile Didea ; au fost 
declarați învinși la puncte : Re
mus Cozma si Gabriel Pometcu.

PATINATORUL VASILE COROS—
41,96 SEC. PE 500 m

BERLIN, 4 (Agerpres). — în 
capitala R.D. Germane, a Început 
un concurs international de pati
naj viteză, la care participă 36 de 
concurenti din șapte țări : Aus
tria, R.F. Germania, Olanda, Po
lonia. România, Ungaria si R.D. 
Germană.

Proba masculină de 500 m a 
fost cîștlgată de polonezul Jan 
Joswik cu timpul de 41,32. Cla
sat pe locul 2, patinatorul român 
Vasile Coros a stabilit o bună 
performantă, cu timpul de 41,96. 
Pe locul 3 s-a situat Klaus Wun
derlich (R.D. Germană) — 42,09.

PE SCURT
BASCHET • Finala Cupei cu

pelor (masculin) se va disputa 
între Cinzano Milano si formația 
franceză Aspo Tours. In se
mifinale — retur : Rabotnicki 
Skoplje — Cinzano Milano 104—89 
(în tur 67—90); Estudiantes Ma- 
drid — Aspo Tours 93—72 (in 
tur 81—106). • Jugoplastika Solit 
s-a calificat pentru finala Cupei 
Koracl. învingind la Bologna for
mația locală Synudine cu 92—79.’

CICLISM • Etapa a treia (Ja- 
tiva — Novelda, 167 km) a Tu
rului Levantului, a revenit rutie
rului olandez Teo Smit. în 41i 
19:29. Conduce portughezul Joa
quin Agostinho. • După două 
etape, în Turul Corsicll continuă 
să conducă francezul Jacques Esc- 
classan. Etapa a doua (Calvl — 
Ajacdo) a revenit belgianului 
Freddy Maertens — 172 km în 5h 
20:03.

FOTBAL • La Tel Aviv. în 
meci amical : Israel — Irlanda 
de Nord 1—1 (1—0). • La Man
chester : Anglia — Scoția 2—3 
(2—0), în preliminariile turneului 
de juniori U.E.F.A. • In campio
natul englez (partide restante) a 
Newcastle — Stoke 0—1. Leeds — 
Derby 1—1.

SCHI • La Falun (Suedia), e- 
chipa Finlandei (Isometssa, Mie- 
to, Reppo. Kolvisto) a clștlgat 
ștafeta 4x10 km cu lh 48:35. Pe 
locurile următoare : Suedia lh 
48:58, Norvegia lh 49:19. In proba 
feminină de ștafetă 3x5 km vic
toria a revenit formației R.D. 
Germane (Sigrin Krause, Barbara 
Petzold. Veronika Schmidt), cro
nometrată în 50:53. • Concursul 
de sărituri pe trambulina de la 
Sapporo a fost dominat de spor
tivii austrieci. A cîstigat cam
pionul olimpic Karl Schnabl — 
247.7

ȘAH • In runda a patra a 
turneului de la Skoplje. Tarjan 
l-a învins pe Ivkov. Vaganian pe 
Sofrevskl, iar Nlcevski pe Janțev. 
Remize partidele Georgievski — 
Matanovicl si Adorjan — Kura- 
jița, iar Karpov a întrerupt cu 
Velimirovici. în clasament. pe 
primul loc a trecut Tarjan 
(S.U.A.) — 3 n. urmat de Karpov 
(U.R.S.S.) — 21/2 p (1). Adorjan 
(Ungaria) — 21/2 p,

TENIS • Optimi de finală, la 
Cairo : Caujolle — Estep 6—2. 
7—5: Hutka — Koch 6—3, 6—4, 
Molina — pala 6—3. 4—6, 6—3. • 
Surpriză în turneul feminin de la 
San Francisco : tînâra american
că Marita Redondo a eliminat-o 
pe australianca Lesley Hunt cu 
3—6, 6—2, 7—5.

ETAPĂ CALMĂ IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Viitoarele C.M. de călărie in 1978
Viitoarele campionate mondiale 

de călărie (proba completă) se 
vor desfășura în anul 1978 în o- 
rasul american Lexington (Ken
tucky). întrecerile, care cuprind 
probe de dresaj, cros si sărituri, 
vor dura timp de 3 zile. Campio
natele sînt prevăzute între 14 sl 
16 septembrie sau 28—30 septem
brie.

TRĂGĂTORI FRUNTAȘI ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ IN CUBA

HAVANA, 4 (Agerpres). Proba 
de skeet din cadrul concursului 
de tir de la Havana la care par
ticipă trăgători fruntași din cuba 
Sl România, a revenit sportivului 
cubanez Roberto Castrillo, cu 195 
puncte, urmat de Servilio Torrez 
193 puncte, Gheorghe Sencovlci si 
Rubej Vega 192 puncte. Daniel 
Hernandez si Ignacio Huguet 190 
puncte, Daniel Buduru 187 puncte.

Scrisoare din Varșovia

CICLIȘTII POLONEZI SE
în Polonia ciclismul se bucu

ră de multă simpatie, genera
tă și de succesele, adesea ad
mirabile. repurtate de^ rutierii 
polonezi în „Cursa Păcii", de 
pistarzi și fondiști la campiona
tele mondiale și la Jocurile O- 
limpice.

în momentul de față. în clu
burile și în asociațiile sportive 
poloneze activează aproximativ 
5 000 de cicliști, cărora li se a- 
sigură anual peste 500 de com
petiții. Din rîndurile lor. pe 
baza rezultatelor obținute în 
întreceri, sînt selecționați cei 
ce vor participa la întreceri in
ternaționale. Astfel, pentru se
zonul 1976, se pregătesc — în 
cadrul primului lot — 16 ru
tieri, conduși de antrenorul 
Karol Madaj. Obiectivele lor : 
cîștigarea celei de a 29-a edi
ții a „Cursei Păcii", jPraga — 
Varșovia — Berlin, și medalii 
la Jocurile Olimpice. într-o 
altă grupă, condusă de antre
norul Ștefan Borucz, se antre
nează 20 de pistarzi. care au 
ca obiectiv aceleași prețioase 
medalii la Jocurile de la 
Montreal. O a treia grupă (de 
28 de alergători sub 22 de ani) 
lucrează intens sub conducerea 
antrenorului Andrzej Rucinski 
pentru a oferi primului lot re
zerve de valoare. în fine, o 
grupă de 40 de tineri de 17— 
18 ani, pistarzi și rutieri, su- 
pravegheați de antrenorul Ka
zimierz Olejniczak, asigură 
„schimbul de ștafetă" pentru 
Jocurile de la Moscova.

PREGĂTESC PtNTRB J. 0.
Cicliștii polonezi cunosc bine 

circuitul de la Montreal (pe 
care se va desfășura proba in
dividuală) — un circuit foarte 
dur —, ca și autostrada rezer
vată întrecerii pe echipe. în 
ambele competiții ei dețin șan
se apreciabile. La echipe vor 
avea adversari redutabili în for
mațiile U.R.S.S., Suediei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane și 
Norvegiei. Deși cursa indivi
duală va fi. ca de obicei, o... 
loterie, nu trebuie uitat că în 
1974, pe același circuit din 
Montreal, la campionatele mon
diale, Kowalski sosea pe locul 
1, Szurkowski pe locul 2, Szoz- 
da pe locul 4, iar Kaczmarek 
pe locul 11...

Pe pista de la Montreal se 
vor putea obține, gratie vite
zei sale, rezultate excelente, a- 
propiate de cele de Ia Ciudad 
de Mexico. Speranțele noastre 
se numesc Kierzkowskî și Ko- 
kot (la 1 000 m cu start de pe 
loc), Jankiewicz și Lang (la ur
mărire individuală) și echipa 
de urmărire 4 000 m.

Cicliștii polonezi și-au fixat 
ca obiectiv 4—5 medalii la 
Montreal. Vom vedea dacă vor 
putea să-și realizeze telul. In 
orice caz. modul cum muncesc, 
eforturile pe care le depun, 
dorința pe care o afirmă sînt 
o garanție a posibilei lor reu
șite.

WLODZIMIERZ GOLEBIEWSKI
redactor la „Trybuna Ludu“

O fază din meciul Sturm Graz — Eintracht Frankfurt pe Main 
(0—2), din cadrul Cupei cupelor. In dreapta, vest-germanul Nickel
trece de fundașii austrieci.

Reluarea competițiilor fotba
listice continentale a fost aș
teptată cu un deosebit interes. 
Ne referam desigur la sferturile 
de .finală ale cupelor europene, 
disputate miercuri seara.

în Cupa campionilor euro
peni vom menționa întîi un 
rezultat final : 0—0 în partida 
Benfica Lisabona — Bayern 
Miinchen, care s-a încheiat 
mult după miezul nopții șl a 
menținut situația de la pauză. 
Vom mai adăuga că Baptista 
a avut o mare ocazie, dar șu
tul său a nimerit bara, și că 
„bătrînul" Beckenbauer a fost

Telefoto : A.P.-AGERPRES 

jucat foarte prudent în apărare 
și a reușit, grație veteranului 
Pirrl, să egaleze (mîn. 61). Fără 
îndoială că după rezultatul de 
2—2 obținut în deplasare, ma
drilenii au șanse bune de cali
ficare.

în Cupa cupelor o singură 
surpriză : Celtic Glasgow — 
Sachsenring Zwickau (1—1), 
după ce scoțienii au deschis 
scorul prin Dalglish (min. 42), 
iar oaspeții au egalat prin 
Blank (min. 67). care a făcut

o cursă excelentă pe 40 de me
tri ! F. C. Den Haag a dispus 
de West Ham United cu 4—2. 
după o repriză încheiată cu 
4—0, în cursul căreia Marswelt 
a marcat de trei ori, iar 
Schoenmacker o dată. După 
pauză, englezii și-au revenit, 
înscriind de două ori prin Jen
nings. Foarte greu a cîștigat 
S. C. Anderlccht partida cu e- 
chipa galeză Wrexham (1—0), 
prin golul lui Van Binst (min. 
11). Eintracht Frankfurt pe 
Main este singura echipă vic
torioasă în deplasare (2—0 cu 
Sturm Graz), asigurîndu-și ast
fel virtual calificarea.

în Cupa U.E.F.A., F. C. Li
verpool a obținut un scor aib 
la Dresda, avînd mari șanse de 
a deveni semifinalistă. F. C. 
Bruges și-a confirmat valoarea 
după victoria asupra lui Milan 
(2—0 autorii golurilor : Le Fe
vre și Krieger), în timp ce 
Hamburger S. V., la cea de-a 
25-a apariție în cupele eu
ropene, a fost extrem de slabă 
în partida cu Stal Miclec (1—1). 
în fine, virtual calificată poate 
fi socotită C. F. Barcelona, 
după victoria cu 4—0 repurtată 
asupra formației sofiote Levski 
Spartak (au marcat : Neeskens, 
Marcial. Asensi și Heredia).

■ Prima manșă a sferturilor 
poate fi considerată destul de 
liniștită, cu rezultate în general 
normale. Returul programat la 
17 martie va fi oare la fel de 
calm ?

cel mai bun de pe teren.
Partida dintre Dinamo Kiev 

și St. Etienne, desfășurată ia 
Simferopol, în fața a peste 
40 000 de spectatori, s-a înche
iat cu victoria scontată a gaz
delor : 2—0, prin punctele în
scrise de Konkov (min. 21) și 
Blohin (min. 51). Hajduk Split 
a cîștigat tot cU 2—0 în fata 
lui P.S.V. Eindhoven (au mar
cat Mirjak și Surjak) și speră, 
desigur. în calificarea pentru 
semifinale. în fine, cel mai 
important joc s-a desfășurat la 
Dusseldorf, unde stadionul de 
pe malul Rinului a fost arhi
plin : 70 000 de spectatori au 
venit să asiste la derby-ul Bo
russia Mdnchengladbach — Rea] 
Madrid. Gazdele au început 
partida într-un ritm infernal 
deschizînd scorul încă în min. 
2 prin Jansen, apoi Wittkamp 
(min. 27) l-a majorat, pentru 
ca în ultimul minut al reprizei 
Roberto Martinez să reducă din 
handicap. După pauză. Real a

Corespondență din Sofia
BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL
Recent, la Sofia, a avut loc 

plenara lărgită a federației bul
gare de fotbal care a dezbătut 
planul de pregătire a echipei na
ționale în vederea participării ei 
la meciurile de calificare pentru 
campionatul mondial din Argenti
na. Principalul obiectiv prevăzut 
în planul prezentat de antreno
rul principal St. Ormandjiev este 
ca naționala bulgară să se califi
ce pentru a cincea oară consecu
tiv în turneul final al campiona
tului mondial si apoi să se cla
seze printre primele opt.

S-a anunțat că lotul lărgit va 
cuprinde 28 de jucători selecțio
nați de la 7 echipe : portari — 
Filipov, Tihanov, Iliev ; fundași — 
Tz. Vasiliev, Evtimov, B. Dimi
trov, I. Bonev, Marev, Ranchelov, 
Anghelov, Tisanski, V. Kostov ; 
mijlocași __  B. Kolev, Iordanov,
Hr. Bonev, Panov, D. Dimitrov ; 
înaintași — Zdravkov, Aleksan
drov, Voinov, Milanov, Jeliaskov,

7
Djevizor, Denev, Tzvetkov, Soa- 
sov, Ionicev, Kurbanov. A fost 
făcut cunoscut și programul din 
acest an al reprezentativei Bulga
riei : la 14 aprilie la Sofia cu 
Turcia (preliminarii olimpice), la 
12 mai la Sofia cu România (pri
ma finală pentru campionatul bal
canic), la 9 octombrie la Sofia 
cu Franța (preliminariile campio
natului mondial din 1978) si la 
28 noiembrie la București, cu Ro
mânia (a doua finală pentru 
campionatul balcanic). Sînt prevă
zute și întîlniri amicale la 16 
martie la Blagoevgrad cu Libia, 
la 24 martie la Sofia cu U.R.S.S., 
la 27 octombrie la Sofia cu R.D. 
Germană. Pentru perioada 18-25 
decembrie este perfectat un tur
neu în Argentina. Anul viitor se 
vor juca restul partidelor din ca
drul grupei a 5-a a preliminariilor 
pentru campionatul mondial.

TOMA HRISTOV

Redacția șl administrația: București, str. V. Conta nr. 16; tel. centrală 11.10 05; secția eoresp. 11.51.09; Interurban 286: telex: 10 350 romsp r. Tiparul L P. ..tntormațla- 10 363 
Pentru stralnâlaie abonamente prin ILEXIM, Departamentul export-import presă. Calea Grlvițel 61—65 F.O.B. 2031, telex <111226.

S.UA

