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în preliminariile olimpice la fotbal, România — Franța 1-0 (1-0)

VICTORIE LA LIMITĂ, NESATISFĂCĂTOARE,

AARAU, 24 (prin telefon). 
Jocurile campionatului mondial 
de hochei — grupa B — au con
tinuat sub semnul aceluiași e- 
chilibru valoric, datorat în 
cea mai mare măsură fluctua
ției de formă a echipelor par
ticipante. Selecționata României 
a făcut marți un joc bun in 
compania echipei Olandei (8—1), 
pentru ca miercuri seara să se 
comporte iarăși modest, terml- 
nînd la egalitate ou reprezen
tativa Italiei

Marți seara, în localitate, ho- 
cheiștii români au apărut pu
țin schimbați în bine. Punîn- 
du-și, de această dată, în valoare 
cunoscutele calități (viteză și joc 

scorul 
— de 
selec- 
(3—0, 
cîteva 
acest 
înce-

(5-5).

DUPĂ UN JOC SLAB, DEZORIENTAT
tehnice, LUNI :

— Bulgaria 9—7
5—1) la Aarau și 
Italia 4—2 (1—1,
la Biel ; MARȚI :

— Japonia

Doar 1—0, i-eri, pentru olim
picii noștri într-un meci — cu 
selecționata similară a Franței 
— în care le era necesară o 
revanșă confortabilă, de relan
sare în cursa calificării pentru 
J.O. de la Montreal. Cunoscute 
fiind antecedentele, acel 0—4 
din prima manșă, în toamnă, 
la Blois, ne-am temut ca se- 
lecționabilii noștri să nu în-

neficiu, adevărate momente 
psihologice ale meciului :

1) superioritatea numerică pe 
care au deținut-o Ia puțin timp 
de lă începutul reprizei a doua 
(cînd Pottier, primind cel de-al 
doilea cartonaș galben, a fost 
eliminat) ;

2) penaltyul ratat, în min. 75, 
de Dumitru, al cărui șut, pu
ternic să... rupă plasa, purta

Incapacita- 
a jucătorilor 
de-a dreptul

Rezulta to
Iugoslavia
(4—1. 0—5, 
Elveția — 
3—1. 0—0)
Norvegia — Japonia 3—2 
(1—2, 0—0, 2—0) ; MIERCURI: 

Olanda — Bulgaria 5—3 (0—0, 
2—2, 3—1), la Biel. La ora 
cînd închidem ediția sînt In 
plina desfășurare meciurile : 
Iugoslavia — Japonia (Aarau) 
șl Elveția — Norvegia (Biel) 
al căror rezultat nu ne-a par
venit încă.

CLASAMENT

combinativ) au realizat 
campionatului, întrecînd 
o manieră categorică __
ționata Olandei : 8—1 
1—1, 4—0). încercînd
precizări în legătură cu 
meci, vom spune ae la 
put că echipa română s-a pre
zentat dornică să se revanșeze 

comportările modeste 
ajun. Chiar din pri- 

minute, adversarii au
sufocați de presingul

0 Una din cele mai mo
deste evoluții ale echipei 
naționale 0 
tea ofensivă 
noștri a fost
exasperantă ® In fapt, 
90 de minute fără vîrf de 
atac I 0 Pe deasupra, 
un penalty ratat ! 0 Ju
cători cu experiență 
ternațională, șub 
mentul lor obișnui; 
nou o echipă fără 

tare tactică

in- 
randa- 
0 Din 
orien-

o

1.’ Elveția 4 4 0 0 18- 9 8
2. România 5 311 24-17 7
3. Iugoslavia 4 301 26-16 6
4. Italia 5 212 21-22 5
5. Japonia 4 202 15-13 4
6. Olanda 5 203 12-21 4
7. Norvegia 4 103 9-12 2
8. Bulgaria 5 005 16-31 0

Joi este zi de odihnă, vi-
neri fiind programate următoa
rele partide : Olanda — Iugo
slavia și Elveția — România 
(Biel), Norvegia — Bulgaria și 
Japonia — italia (Aarau).

după 
din 
mele 
fost ... ____ ___
exercitat de hochciștii români, 
extrem de deciși, de ambițioși 
și prompți în intervenții. In 
special linia secundă (Pană, 
V. Huțanu, Pisam) a manifes
tat o vervă ieșită din comun, 
realizind faze succesive de a- 
tac. De altfel, această linie a 
înscris 5 din cele 8 goluri ale 
echipei române în acest meci I

Și acum cîteva amănunte 
despre joc. După o succesiune 
de șarje rapide ale formației 
noastre și după cîteva ratări 
(Tureanu min. 3 și 6, Gheor
ghiu min. 7) în min. 9 o com
binație Tureanu-Costea se În
cheie cu un gol frumos al ul
timului. Apoi Pisaru ridică sco
rul (2—0, min. 12) într-un mo
ment de superioritate numeri
că a echipei române, iar Pană

Valeriu CHIOSE

S-au încheiat campionatele înotătorilor

ANCA GROZA
5 TITLURI 5 RECORDURI

Minutul 10: BolSnâ țutează, înscriind golul care a născut atitea 
speranțe Foto : I. MIHĂICA

ceapă partida crispați, stare 
psihică normală la start, dat 
fiind apreciabilul handicap de 
recuperat. Dar acest prim in
convenient pentru selecționa- 
bilii noștri a fost înlăturat re
lativ repede, atunci cînd in 
minutul 10 al jocului — după 
golul lui Boloni — toată lu
mea, 
într-un : 
că după 
ratată o 
înscrie.

Ne-am
că, în continuare, jucătorii noș
tri, într-o formulă ofensivă 
nepotrivită, nu au știut să pro
fite de marile situații-be-

firesc, a prins să spere 
succes

două minute a fost
> mare

net, mai ales

ocazie d-e a

înșelat însă, pentru

și el ceva din pecetea ener
vării care se cuibărise și mai 
mult în rîndurile lor.

Aproape nimic nu a reușit 
din cauza jocului prestat, un 
joc precipitat — cum spu
neam, în pofida rapidei deschi
deri de scor —, confuz, dezor
donat, fără orizont și, din acest 
motiv, fără situații clare de 
gol, in ciuda unei nete supe
riorități teritoriale, dacă pu
tem numi astfel o dominare 
atit de haotică. Am numărat o 
mulțime de pase trimise la ad-

Gheorghe NICOLAESCU

Excelenta organizare — în 
ciuda faptului că localnicii nre- 

' găteau pentru prima oară un 
concurs de înot de amploare 
— calitățile deosebite ale noii 
piscine acoperite (adresăm și 
pe această cale un sincer BRA
VO constructorilor ei) și forma 
bună a înotătoarelor, în special, 
au contribuit la reușita uneia 
dintre cele mai frumoase ediții 
a campionatelor naționale.

Ultima reuniune, cea de marți 
după-amiază s-a înscris în ca
racteristicile generale ale com
petiției : rezultate de bună va
loare alături de unele surprize 
dar și cîteva performante mo
deste. Din nou, în centrul aten
ției. întrunind aprecieri unani
me — evoluția Ancăi Groza, 
această sportivă extrem de am
bițioasă, care ne uimește la fie- 

aparitie prin modul

In apropiata vacanța de primăvară

BOGAT PROGRAM
DE ACTIVITĂȚI

Sfîrșitul săptămînii viitoare 
este marcat de începutul va
canței de primăvară a elevilor 
din școlile de toate gradele. 
Este un prilej binevenit de 
odihnă activă pentru milioane 
de copii, de destindere prin 
exercițiu fizic, de participare 
la o diversitate de acțiuni cul
tural-educative. în sfera aces
tora se înscriu ca de fiecare 
dată și cele sportive.

Avem în vedere, de pildă, 
faptul că și în apropiata va
canță de primăvară vor func
ționa numeroase tabere repu
blicane organizate de M.E.I., 
prin direcția de resort, rezer
vate elevilor cu aptitudini pen
tru performanță. Atleții își vor 
desfășura activitățile de tabără 
la Focșani, Cimpulung Muscel, 
Călimănești, Căminul Alpin — 
Bușteni și Moneasa, gimnastele 
de la „modernă" și înotătorii la 
Neptun — Constanța, schiorii 
de fond la Harghita-băi și Iz
voare, cei de alpine la Predeal 
ți în Postăvar, în timp ce elevii 
specializați în jocuri sportive 
vor face popas la Piatra Arsă. 
Un număr de aproape 1 500 de 
elevi și eleve, c i predilecție din 
școli sportive și licee cu pro
gram de educație fizică vor fi 
beneficiarii taberelor centrali
zate de pregătire, programele 
— începînd cu data de 5 apri
lie — pe o durată de 12 zile.

(Continuare in pag. a 4-a)

care reușește să se concentre
ze pentru lupta sa contra 
nometrului (adversarele 
sosesc de regulă cu multi 
tri în urmă), prin felul în 
își materializează talentul, 
gătirea sa exemplară într-o se
rie continuă de recorduri din 
ce în ce mai apropiate de nive
lul mondial.

Marți, în cel de al 5-lea start 
în această competiție sportiva 
dinamovistă a impresionat prin 
ușurința cu care a parcurs dis
tanta de 200 m delfin într-un 
timp de valoare europeană, 
2:21,7, superior cu aproape două 
secunde vechiului record. Per
formanța este remarcabilă pen
tru nivelul înotului românesc, 
mai ales că ea a fost obținută 
la capătul unui veritabil ma
raton (5 probe — 5 recorduri), 
care a solicitat la maximum e- 
forturile multiplei campioane. 
Al doilea record al zilei a fost 
înregistrat de ploieșteanca Vale
ria Vlăsceanu. în absenta prin
cipalei sale adversare. Carmen 
Bunaciu (învingătoare în con
cursul international de la Tren
to). Vlăsceanu nu a fortat în 
proba de 200 m spate, cîștigînd 
lejer în 2:29,1 — nou record de 
senioare și junioare.

în această ultimă reuniune 
am notat și două surprize. Ila- 
rion Sveț l-a întrecut din nou 
pe campionul și recordmanul 
țării (200 m spate). Adrian Hor- 
vat, realizind 2:13,1 (record 
personal). La fel de suprinză-

Anca Groza Ia capătul unei 
noi suite de recorduri — lucru, 
devenit obișnuit — in piscina 
băimăreana Foto : D. NEAGU

SPORTIVE

(Continuare tn pag. 2-3)

de

a

tor a fost și succesul tînărului 
orădean Levente Mady (16 ani, 
1,95 m) Ia 200 m delfin în fața 
principalilor favoriti. D. Wetter- 
neck și I. Miclăuș. Reprezen
tantul clubului Crișul a progre
sat în mod spectaculos în ulti
mul an (aproape 14 secunde), 
iar rezultatul (2:14,6) obținut 
la Baia Mare este încă departe 
de a-i exprima realele posibili
tăți. Sub așteptări timpii înre
gistrați la 800 m și 1 500 m li
ber.

REZULTATE TEHNICE.
200 m spate (b) : I. SVET (Șc. 
54) 2:13,1, A. Horvat (Dinamo)

Adrian VASILIUElevii Scolii 
sportive din 

Oradea 
(componenta 
secției de 
lupte libere) 
așteaptă cu 
multă nerăb
dare vacan
ta de primă
vară pentru 

revederea 
cu frumoasa 
vale a Cricu
lui și a ta
berei lor de 
la Suncuiuș...

(Continuare in pag. 2-3)

SPORTIVELE NOASTRE
LA C. E. DE TENIS DE MASĂ

Tabere speciale 
în vacanța de .
C.C. al U.T.C., la nivel județean 
cu participarea a circa 30 000 
de tineri din școli. Este vorba 
de tabere de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei 
șl în care, evident, ponderea 
activităților o păstrează exer
cițiile fizice, sportul.

Un capitol important al va
canței îl cuprind și competițiile 
cu faze finale, republicane, 
după cum urmează : „Cupa ti
neretului" la tenis de masă

organizează 
primăvară și

(5—6 IV, Pitești), campionatele 
școlare de gimnastică (5—9 IV, 
București), baschet băieți (8—12 
IV, Ploiești), volei (11—15 IV, 
băieți la Rm. Vîlcea, fetele la 
Sibiu), „Cupa tineretului" 
gimnastică 
Iași) etc.

în sfîrșit, o noutate și pentru 
profesori : 
cursuri de . . __ ,
la Pitești (în probleme de me
todică) și altul la Oradea (pen
tru cei ce se vor prezenta la 
examenul de gradul II).

tineretului" la 
ritmică (15—16 IV,

programarea unor 
perfecționare, unul

Astăzi pleacă spre Praga 
sportivele noastre participante 
la Campionatele europene 
tenis de masă (27 martie - 
aprilie). Maestra emerită 
sportului Maria Alexandru 
campioană mondială la dublu- 
fete, Calcutta 1975 —, Lidia 
Zaharia și foarte tînăra Liana 
Mihuț vor concura în probele 
pe echipe, simplu și dublu fe
minin. In proba pe echipe re
prezentativa României figu
rează în prima grupă valorică 
— categoria I A —, alături de 
formațiile Uniunii Sovietice, 
Angliei, Suediei, Poloniei și 
Ungariei. La simplu, Maria A- 
lexandru — favorită pe tabloul 
întrecerii — va întîlni în pri
mul tur pe Galanou (Grecia), 
Lidia Zaharia pe Szăbo (Un
garia), iar Liana Mihuț o ad
versară ce urmează să fie de
semnată de calificări. La du-

blu, Maria Alexandru va avea 
ca parteneră pe Wiebke Hen- 
driksen (R.F.G.) urmînd să 
susțină primul meci cu so
vieticele Ferdman șl Antonian 
— principalele favorite ale 
probei. Zaharia și Mihuț vor 
juca în calificări cu Kneip, 
Simon (R.F.G.).

Reprezentativa noastră va fi 
însoțită de antrenoarea fede
rală Ella Constantinescu, care 
a și pregătit-o pentru compe
tiția continentală șl de secre
tarul general al F.R.T.M., Se
ver Dăneț.

La europene vor asista ca 
invitați antrenorii Farkas Pa
neth și Emil Procopeț. Primul 
a evoluat la mondialele de la 
Praga de-acum exact 40 de 
ani, cînd echipa masculină, din 
care făcea parte, a realizat 
performanța de a se califica 
în finala probei.



DUPĂ A Hl-a EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC

DAR ATENȚIE
Desfășurată la Șumen în con

diții neașteptat de grele (zăpadă 
și viscol) cea de-a XXI-a edi
ție a Crosului Balcanic a con
firmat poziția fruntașă a semi
fondului și fondului românesc 
în Balcani. Cu cele patru vic
torii — Natalia Mărășescu la 
senioare, Antoaneta Iacob și 
echipa de junioare, echipa de 
tineret — și cinei locuri secun
de, reprezentanții României s-au 
clasat pe primul loc în clasa
mentul, neoficial, dar semnifi
cativ, al competiției, întrecînd, 
în ordine, echipele Iugoslaviei, 
Bulgariei, Turciei și . Greciei. 
Este adevărat, acest al patrulea 
succes consecutiv nu are di
mensiunile celor de la prece
dentele două ediții (Velenje 
1974 și băile Felix 1975) unde 
alergătorii noștri dominaseră 
categoric întrecerile. La fel de 
adevărat este însă că din echi
pa de la Șumen au lipsit două 
din piesele grele ale semifon
dului nostru, Gheorghe Ghipu 
(de patru ori la rind campion 
balcanic I), și Mariana Suman, 
care și-au adus la edițiile ante
rioare o contribuție substanțială 
la succesele amintite precum și 
Aurel Niculescu (bolnav) al doi- 

. lea om al echipei de seniori.
Totodată, condițiile, speciale ale 
concursului au afectat într-o 
măsură mai mare pe unii com
ponenți a echipelor noastre — 
Ilie Floroiu, de pildă — credi
tați pe pistă cu rezultate mult 
superioare adversarilor de la 
Șumen.

Tncercînd o sumară trecere în 
revistă a comportării' sportivilor 
noștri la ediția din acest an a 
crosului, vom începe evidenție
rile cu Natalia Mărășescu. în
tr-o companie valoroasă — trei 
dintre atletele din Bulgaria de
țin la 1 500 m rezultate apropia
te ca valoare recordului româ
nesc —, în fața celei mai puter
nice echipe pe care o puteau 
alinia gazdele în proba senioa
relor, singura de altfel in care 
aveau ambiții și șanse de victo
rie, campioana noastră și-a eta
lat din plin clasa care o așează 
între cele mai bune semifondis- 
te mondiale. Supravegheată, ob- 
Btrucționată și chiar îmbrîncită, 
Natalia s-a' descurcat foarte 
bine în „plasa" tactică a echi
pei bulgare, iar de la jumăta
tea distanței a luat cursa pe 
cont propriu obținind o victo
rie detașată, sigură, care i-a

AM CÎȘTIGAT LA ȘUMEN, 
SCHIMBUL DE MÎINE!

Natella Mărășescu (in alb, in centru) cu puțin înaintea de clan- 
sării atacului decisiv

impresionat pe cei prezenți. Ce
lelalte componente ale echipei 
(Puică, Neagu, Lovin) au con
curat la nivelul posibilităților 
lor, inferioare, să recunoaștem,- 
valorii unei Iacinska, Pehliva- 
nova sau Ceavdarova.

La junioare am consemnat 
cea de-a cincea victorie româ
nească consecutivă — record al 
competiției — atît la individual 
cit și pe echipe. Anfoaneta Ia- 
cob, Elena Niehita și Genoveva 
Modiga au întrecut alergătoare 
iugoslave cu performanțe de 
sub 2:10,0 la 800 m printr-o 
foarte bună tactică de echipă. 
Atletele amintite, ca și Maria 
Radu, clasată pe locul 7, se a- 
nunță ca autentice speranțe ale 
semifondului nostru. La fel 
Gheorghe Buruiană și Constan
tin Bcbercche — cu mențiuni 
speciale pentru primul, operat 
în ianuarie ! — clasați pe locu
rile 2 și 3 la tineret (iugoslavul 
Janicevici nu putea fi învins, 
este alergător de 28:44,0 pe 
10 000 m) principalii autori ai 
succesului pe echipe.

A surprins clasarea pe locul 
patru în cursa seniorilor a Iui 
Ilie Floroiu. Sîmbătă la prînz, 
după ultimul antrenament, el 
ne mărturisea dorința de a se 
revanșa în fața lui Vulovici, 
care îl întrecuse la Felix. Du-

mi-nică, însă, Floroiu nu avea 
nici un fel de șanse, cu cele 
51 kg ale sale, în condițiile 
unui vînt extrem de puternic I 
Poate de aceea îi reproșăm fap
tul de a se fi expus pe primul 
sfert al parcursului, cînd a con
dus cursa. Nici Vulovici nu a 
avut însă bucuria victoriei, ce- 
dînd în fața turcului Yurdadon 
(19 ani, originar dintr-o regiune 
muntoasă, cu climă aspră) ma
rea revelație a crosului. Dintre 
ceilalți componenți ai echipei 
noastre doar Biehea s-a com
portat bine. Pentru Cefan, 10 000 
m este o distanță .prea mare, 
iar ceilalți sînt inferiori aler
gătorilor iugoslavi.

Insatisfacție ’ la 
probă dominată 
iugoslavi — unde

juniori — 
autoritar dc 
atît tactica 

— prudență excesivă pe prima 
parte —a fost defectuoasă, dar 
unde, se pare, există o criză 
valorică, generația iui Ncamțu 
fiind inferioară celei 
2—3 ani a lui Ghipu. 
tnenorii noștri au cel 
de muncit, pentru 
schimbul de mîine al 
rilor de azi. Am cîștigat la 
Șumen, dar victoria nu trebuie 
împărțită între toți componenții 
lotului, pentru- că unii au ră
mas datori...

Vladimir MORARU

de acum 
Aici, an
inai mult 
a asigura 
performe-

In preajma meciului de rugby cu Olanda

NOUA FAȚĂ A XV-LUI
Am dat publicității acum 

ctteva zile numele celor ce vor 
fi chemați să facă parte din 
echipa reprezentativă, care du
minică va lntîlni Olanda, Ia 
Hilversum în cadrul campiona
tului european. Echipa apare 
mult schimbată — întinerită — 
față de formația care a debu
tat în actuala ediție a C.E., Ia 
Bordeaux, în fața XV-lui Fran
ței. Firește, s-a avut în vedere 
și faptul că atunci cițiva din
tre tricolori au fost depășiți de 
ritmul «partidei, făcind în teren 
simplă figurație. Să reamintim 
Iotul din care vor fi aleși cei 
15 titulari ce vor păși pe ga
zonul de la Hilversum. Fun
daș : Simion (Grivița Roșie) ; 
treisferturi : Nica și Constantin 
(ambii Dinamo), Motreseu și 
Varga (ambii Farul), Fuicu 
(Steaua), Ciobanu (Poli Iași) ; 
mijlocași : Bucos (Farul) ; Pa- 
rachiv (Dinamo), Suciu (Steaua); 
înaintași : Dumitru și Malaneu 
(ambii „U“ Timișoara), Borș 
(Dinamo), Murariu, Postolachi, 
Cioarec și Munteanu (toți 
Steaua), Dărăban (Farul), Dinu 
și Scarlat (ambii Grivița Roșie) 
și Orteiecan (Știința Petroșani).

Privind acest lot, le sin tem 
datori cititorilor noștri cu cîte
va explicații. Astfel, fundașul 
titular al ultimilor ani, Durbae 
(Steaua), nu a mai fost selec
ționat, în locul său urmînd a fi 
titularizat Simion, dacă nu 
cumva va fi preferat pentru a- 
oest post-cheie aripa Constan
tin. Din linia de treisferturi lip
sesc centrul Sportului studen
țesc, Mihai Nicolesou, neselec-

ționat, aripa Aldea (Dinamo) 
este accidentat, iar stelistul 
D. Alexandru, mijlocaș la des
chidere, nu- s-a refăcut încă de 
pe uj-ma unei mai vechi acci
dentări. La 
schimb, va fi, probabil, menți
nută perechea de mijlocași de 
la Bordeaux, Bucos—Paraschiv, 
ultimul fiind promovat pe pos
tul de mare răspundere de că
pitan al echipei, în locul gri- 
vițeanuluî Alexandru Pop. Ing. 
Pop, care recent a fost promo
vat șef de atelier la Grivița 
Roșie, fiind reținut de nume
roase solicitări profesionale nu 
va putea face deplasarea în 
Olanda. Echipierul Sportului 
studențesc, Fugigi, deși în 
mă- bună, nu a mai fost 
el reținut de selecționeri, 
dintre înaintași, E. Stoica 
ința) este ușor accidentat

deschidere, în

for- 
nâci 
Tot 

(Ști- 
(se 

speră, însă, în recuperarea lui 
pentru meciul cu Italia, din a- 
prilie, de la Parma). Singurul 
menținut, dintre titulari, în li
nia a treia va fi timișoreanul 
Dumitru, închizătorul de gră
madă, care va juca acum ală
turi de tînărul .stelist Murariu, 
despre care se spun multe lu
cruri bune, și, posibil, Dărăban, 
un jucător cu o vastă experien
ță. în linia a doua, o noutate : 
alături de Postolachi (Steaua) 
va debuta timișoreanul Radu 
Malaneu, atlet extrem de pu
ternic. în linia întîi, ambii pir 
lieri vor fi schimbați. Constăn- 
țeanul Mușat este sancționat 
disciplinar, iar lui Turlea (Di
namo) i-au fost preferați Cioa
rec (Steaua) și Scarlat (Grivița

s-au Încheiat campionatele înotătorilor
(Urmare din pag. 1) (Șc. sp. Reș.)

L.

UN ANTRENOR PREZINTĂ 
CARTEA SA PUBLICULUI

Astăzi, la ora 18. antrenorul _ 
merit Mihai Flamaropol va fi pre
zent la o înttlnire cu cititorii săi 
la librăria ,,Mihail Sadoveanu" 
(ttngă cinematograful Scala). Cu 
acest prilej el va da autografe pe 
ultima sa lucrare „50 de ani de 
hochei în România".

e-

SPADASINII TREC
După comportarea promiță

toare avută nu demult la ma
rile concursuri internaționale 
de la Paris și Tallin, evoluția 
spadasinilor români pe teren 
propriu, în cadrul tradiționa
lului „Memorial Mihail .Savu“, 
a fost așteptată cu curiozitate 
firească și interes. Și chiar 
dacă printre concurenții stră
ini ce s-au deplasat la Bucu
rești nu s-au numărat scri- 
meri din primul eșalon inter
național al armei, factorii res
ponsabili cu pregătirea și se
lecția lotului olimpic român au

g

I

I
I

PIONIERI- 
ȘI ȘCOLARILOR DIN 

GIURGIU s-a desfășurat 
„Crosul primăverii" ia care 
s-au întrecut aproape 500 de 
tineri. Printre cîștigători s-au 
numărat elevii Ștefani a Ber- 
naru, Elena Zamfir. D. Pîn- 
daru și M. Pănoiu. a 300 DE 
SCHIORI din cele 14 centre 
de inițiere din județul Bis- 
trlța-Năsăud și-au etalat cu
noștințele într-un concurs do
tat cu „Cupa parcursul spe
ranțelor". Pe pîrtia de la Mă
gura Calului, de lîngă comu
na Piatra Fîntînele. cea mai 
bună comportare au avut-o 
reprezentanții Școlii sportive 
din Bistrița, cărora le-a re
venit trofeul. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Liceul 
Prundu Bîrgăului și Școala 
generală Mureșenii Bîrgăului. 
• LA ȘCOALA GENERALA 
DIN GURA RÎULUI, locali
tate situată la poalele Cibi- 
nului, a luat ființă recent 
cercul de turism „Prietenii 
salvam ontului" condus de 
profesorul D. Vidrighin. » 
LA PALATUL SPORTURILOR 
DIN GALAȚI, peste 2500 de 
tineri au asistat la un spec
tacol organizat de Casa pio
nierilor. In program au figu
rat și demonstrații de gim
nastică. judo, minifotbal, rug
by ș.a. « S-AU ÎNCHEIAT 
ÎNTRECERILE campionatului 
de handbal al județului Il
fov. Pentru barajul Diviziei 
B s-au calificat echipele Vo
ința Oltenița — la masculin 
și Energetica Buftea — la fe
minin. • COMPETIȚIA DE 
LUPTE GRECO-ROMANE 
juniori, „Cupa Crișul", 
nizată la Oradea, și : 
au fost prezenți 113 
renți, a fost cîștigată 
șui Oradea la juniori ___
mari, a LA CAPĂTUL unui 
deceniu de activitate, sporti-

la 
orga- 

la care 
concu- 

de Cri- 
mici și

vii de la A.S.A. Brașov se 
mîndresc cu cele 120 de ti
tluri de campioni ai țării 
(majoritatea la schi) si cu 
cele 21 de medalii obținute la 
concursurile sportive ale Ar
matelor Prietene, a LA TRA
DIȚIONALA întrecere,
,,Spartachiada micilor vînă- 
tori de munte“, ediția a IV-a, 
care reunește la sporturi cu 
caracter aplicativ tineri din 
localitățile montane ale Apu
senilor, primul loc l-au cîș
tigat reprezentanții comunei 
Băișoara. La individual, prin
tre cel mai bine_ clasați, s-au 
numărat G.
Marc, I. Vasiu 
schi fond, Gh. 
Elena Cirebea 
slalom uriaș,
(Beliș) la tir cu arme cu aer 
comprimat. » DUPĂ DOUA 
LUNI DE ÎNTRECERI, la Tg. 
Mureș s-a încheiat competi
ția de șah dotată cu „Cupa 
Poligrafia", la care au parti
cipat 23 de echipe. Pe pri
mele locuri s-au situat : 
Banca 39 p, Metalo-chimica 
36 p și I.R.A. 31 p (toate din 
Tg. Mureș). La individual, 
trofeul a revenit lui Nicolae 
Mattern (Metalotehnica) a 
LA CAVNIC, așezare miniera 
din județul Maramureș, se va 

, termina în primăvara aceasta 
noul stadion care va avea te* 
renuri pentru fotbal, volei, 
handbal, baschet, pistă de a- 
tletism ș.a. Un aport deosebit 
își vor 
sportivă 
iubitori 
efectuat 
ore de

lancu, Maria 
(Bâișoara). la 
Pasca (Beliș), 
fBăișoara) la 
Gh. Giurgiu

aduce la înzestrarea 
a localității cetățenii, 
ai sportului, care 
și anul trecut mii 
muncă patriotică.

au 
de

CORESPONDENȚI : Tr. Bar- 
bălată, I. Toma, I. Ionescu, 
T. Slriopol. I. Ghișa, D. Mo- 
raru, C. Gruia. P. Radvanyi, 
I. Păuș și Z. Dcbrețeni.

2:14,4, A. Alexandru (Petrolul) 
2:22,0 ; 200 m soațe (f) : VALE
RIA VLASCEANU (Petrolul) 
2:29,1 — rec. național de juni
oare și senioare (v. rec. 2:29,2), 
Edith Puel (Șc. sp. Reș.) 2:30,3,

Donia
200 m delfin (b) : 
(Crișul) 2:14,6. D. Wet-
(St.) 2:15,4, I. Miclăuș

DOAR FRiN ECLIPSA DE FORMA?
scontat, totuși, ca această com
petiție - să le ofere un prilej 
nimerit pentru desprinderea 
unor concluzii. Șj singura con
cluzie care s-a 
după concursul 
duminică a lost 
e... relativ! Dar 
rie în legătură 
moment („nu poți pretinde ca 
selecționabilii să atingă de pe 
acum vîrful de formă; Jocurile 
olimpice sînt doar în iulie..."), 
sau referitor la o t 
stare de 
ieții au crezut că dacă 
descurcat 
sari 
Pusch, 
Behr, 
într-o 
tă...“),

ajuns doar doi 
ai lotului olimpic, 
spadasinii Manta și 
n-au beneficiat de

putut trage 
de sîmbătă și 
aceea că totul 

orice s-ar spu- 
cu forma de

1 1U11C,.. ),
trecătoare 

supraapreciere („bă- 
s-au 

adver- 
Muck, 
Jana,

avîndu-i ca 
pe Lukomski, 

Abușahmetov, 
nu vor avea probleme 

companie mai modes- 
rămîne faptul că toți 

componenții lotului olimpic 
(deci, inclusiv cei doi finaliști, 
Szabo și Iorgu) au dovedit în 
proba individuală o labilitate 
îngrijorătoare, o inabilitate 
tactică surprinzătoare (de e- 
xemplu polonezul Sworowski a 
dat cel puțin 15 tușe cu lovi
turi Ia picior în asalturile cu 
Iorgu-, Popa și Bărăgan!), o 
înapetență de concurs (deși 
proba următoare, cea pe echi
pe, a demonstrat evidente re
surse fizice).

Faptul că în finala „Memo-

rialului" au 
componenți 
în timp ce 
Dima, care 
condițiile pregătirii la lotul re
prezentativ, au reușit o com
portare superioară celorlalți, 
vorbește de Ia sine. Dar nici 
Paul Szabo (locul 2 la Tal
lin, după baraj cu Lukomski, 
vicecampion mondial) și Ni- 
colae Iorgu (locul 8 la Cupa 
Monal) n-au reușit, în final, 
să se impună, evoltiînd neins
pirat, fără decizie, 
Bîkov.

Și chiar dacă în 
echipe, componenții 
nituri a României 
fără dificultate (de 
13—3 cu U.R.S.S.),

plerzînd la

proba pe 
primei gar- 
s-au impus 

exemplu, 
luîndu-și 

implicit revanșa și asupra lui 
Bîkov (învins de Pongraț, 
Szabo 
neavîna omogenitate 
competitivă, impresia 
rabilâ lăsată în urma 
dualelor" n-a putut fi

Ceva nu-i în regulă 
reprezentativ de spadă ; riva
litatea dintre componenții a- 
cestuia, relațiile dintre spor
tivi și antrenori vor trebui 
reconsiderate sub egida foru
lui de specialitate și aceasta 
cît mai grabnic !

Paul SLAVESCU

Lavinia 
2:37.2 ; 
MADY 
terneck
(Din.) 2:17,6 ; 200 m delfin (f): 
ANCA GROZA (Din.) 2:21.7 — 
rec. național (v. rec. 2:23,5), 
Vali Dragomir (Șc. 54) 2:38,0,
Minola Vasiliade (Din.) 2:39,0, 
800 m liber (f) : MIHAELA 
COSTEA (Din.) 10:11.5. Cătăli
na Pănulescu (Petr.) 10:24,8, 
Roxana Dumitrescu (Șc. 54) 
10:49,3 : 1500 m liber : E. AL- 
MER (Steaua) 17:34,0, Al. Gro- 
zescu (Șc. 54) 18:32,2, M. Secu- 
ianu

curs 
duri 
unul

repartizate astfel :
Steaua 10. Petrolul Ploiești — 
trei, Școala 54 București — 
două și Crișul Oradea — unul.

• La .....................................
comisia 
miat în mod 
dintre înotătoarele dinamoviste, ■ 
Anca Groza, Mihaela Oastea și 
Daniela Georgescu. care au 
realizat cele mai valoroase per
formante ale competiției.

(Petr.) 18:42.7.
în cele patru zile de con- 
au fost corectate 11 recor- 
de seniori. 7 de juniori si 
de cobii câtor'. A.
Cele 29 de titluri au fost 

Dinamo 13,

sfîrșitul întrecerilor, 
de organizare a pre- 

special ne trei

(învins
și Popa), adversarele 

valorică 
nefavo- 
„indivi- 
ștearsă. 
la lotul

CONSFĂTUIRE MEDICALA
Societatea de medicina culturii 

fizice, expertizei și recuperării 
medicale din 'USSM organizează, 
în colaborare cu Comisia de medi
cină sportivă a C.N.E.F.S., o con
sfătuire științifică pe tema pregă
tirii biologice pentru Jocurile O- 
limpice de ia Montreal, 1976. Con
sfătuirea va începe vineri 26 HT.a.c., 
ora 830, la sediul C.N.E.F.S., cu 
participarea unor reputați specia
liști în științele medicale. Cei in
teresați sînt invitați să ia parte 
la consfătuire.

La turneele LUPTĂTORII FRUNTAȘI AU SUSȚINUT
din Bulgaria 

și U. R. S. S. EXAMENE UTILE ÎNAINTEA C. E
în ultimele două săptămîni, lup

tătorii din loturile reprezentative 
care se pregătesc pentru Campio
natele europene au participat la 
cîteva turnee internaționale in Bul
garia, Cehoslovacia. U.R.S.S. (gre
co-romane), Bulgaria, R. F. Ger
mania Și R. P. Mongolă (libere). 
Cele mai importante au fost tur
neele din Bulgaria șl Uniunea So
vietică — teste dificile dar cu atît 
mal importante pentru pregătirea 
sportivilor fruntași.

Lotul de lupte greco-romane atît 
la „Memorialul Ivan Podubnîi" 
(U.R.S.S.), cit și la „Memorialul 
Nikola Petrov" (Bulgaria), a ob
ținut unele rezultate meritorii. La 
ambele turnee s-au remarcat 
N. Gingă (cat. 52 kg), M. Boțilă 
(57 kg), I. Păun (62 kg). Șt. Rusu 
(68 kg) și V. Dolipschi (+ 100 kg). 
După cum sublinia antrenorul fe
deral Ion Corneanu, Gingă a În
trecut printre alții pe V. Ariutinov 
(UJl.S.S.), medaliat cu argint la 
C.M. din 1974, C.E. 1974 șl 1975, l-a 
dominat (8—4) pe bulgarul P. Ki
rov, campion olimpic la ultimele 
două ediții și a fost declarat cel 
mal tehnic luptător al turneului

din U.R.S.S. Glngă trebuie să-'?i 
îmbunătățească îndeosebi pregăti
rea fizică, deoarece în timpul ul
timei reprize a meciurilor a dat 
evidente semne de oboseală, per- 
mițînd adversarilor să reducă din 
handicap. M. Boțilă și-a învins a- 
proape toți adversarii întîlniți la 
..Memorialul Ivan Podubnîl" fiind 
depășit doar în ultima partidă 
(12—14) de cunoscutul luptător so
vietic A. Kavkaev. i. Păun a reu
șit să iasă Învingător prin tuș în 
fața campionului olimpie Gh. MSr- 
kov (Bulgaria), tînărul Șt. Rusu 
s-a clasat pe looul II la „Memo-, 
rialul Nikola Petrov", Iar V. Do- 
llpschi a fost la 
vinge prin tuș 
Kolcinskl și l-a 
pionul european 
garia). Dar, ca 
manifestat deficiențe mat ales in 
pregătirea fizică și o insuficientă 
orientare tactică. A surprins, de
sigur, comportarea mai ștearsă a 
dublului campion european C. A- 
lexandru (48 kg), clasat pe locul 
m la cele două turnee. Se pare 
însă că acesta traversează o pe
rioadă de scădere de formă spor-.

un pas de a-1 în- 
pe sovieticul Al. 
dominat pe cam-
J. Roznyai (Un
și Gingă ei au

RO
Roșie). Cel 
in linia int 
al Griviței 
lonaj, acelaș 
dublat de

După
destul de 
„subțire" 
gîndindu-ne 
partidă cu 
la viitoarea 
XV-le Itali 
o întîlniire
cuparea loc 
samentul e 
de pe acu 
Franței). Es 
alcătuit o

Mircea 
misiune 
rugbyștii t 
noua sa 
echipei

redutabilă, 
a rugbyul 
ram însă 
na cu bin

BASCH
Universitate 
(f) 81-79
ciente : Sal 
gazde, resp 
(C. CREȚU 
DIN DIVIZI 
minin : Știi 
ta Mediaș 
torul Arad 
39—80 (21 — 
Medicina
Medicina B 
66 (13-42), 
Oradea 65 
șov — Car 
(43-21), 
Știința Tr. 
„U- lași 
(28-30) ; 
Craiova 
31), Lie. 
București 
— P.T.T. 
gie — l 
Timișoara 
(26—20), C 
II lași 91 
Mures — 
(35-34), L 
câu 98—72
C.S.U. Pite

CICLIS 
se vor aii 
petiții. Cîș 
titluri de 
bele de f 
gramate p 
iești, vâri 
dreptul bo 
desfășură 
seniori — 
60 km, Ju 
curse 20 k

HAND
vor desfoș 
mini în ]u 
este ,,Cup 
Liceul din 
mote sîm 
cipa divizi 
București, 
Șc. sp. Pi 
Brânești. 
este ,,Cu 
gonizatâ 
bora re cu 
și cu Lice 
nurile lice 
și dumini 
otîteo de 
1959 și m 

SCHI
pentru a 
pe Elbrus

YACH
de Asoci 
inaugura 
Competiti 
duminică, 
la clasele

în scurt 
(M kg), 
mai co- 
sub po- 

Dulică (57

tivă care poate fi depășită 
timp. In sfîrșit, P. Dicu 
după un început bun, n-a 
respuns exigențelor, 
sibilitățl a luptat șl 
kg).

La libere, turneu!
(„Memorialul Dan Kolov") s-a sol
dat eu concluzii mai puțin îmbu
curătoare. Antrenorul federal 
I. Crîsnic a subliniat doar evoluția 
meritorie a tinărului T. Seregely 
(90 kg), care a învins cinei adver
sari și s-a declarat mulțumit, în- 
tr-o oarecare măsură, de modul 
cum au concurat E. Butu (52 kg), 
G. Angliei (57 kg) si P. Cuman 
(62 kg). Blab s-au comportat M. 
Pîrcălabu -și L. Ambruș (74 kg), 
G. Condrat (57 kg) și S. Morcov 
(90 kg).

Dar, cum toate aceste întreceri 
au constituit doar mijloace de 
pregătire în vederea marilor con
fruntări viitoare sperăm că antre
norii noștri vor ști să folosească 
cu maximum de eficiență timpul 
care a rămas pînă la J.O.

Tot 
I.

din Bulgaria

Costin CHIRIAC
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. masă 
ă spe- 
termi-

MANTA
R.S.S. 

urile de

titular 
ul stîlp 
La ta- 

unteanu,

ESULUI 
anizată 
ica, va 
ițional. 
pentru 

âstrău, 
i Snipe.

dificila 
ce pe 
ces In 
itan al

EI

echipă 
cam 

nod — 
proxima

progres, 
itru o- 
în cla- 
ul fiind 
XV-le 

greu de 
ală mai

ROMÂNIA - 
FRANȚA

1-0 (1-0)
(Urmare din pag. 1) 

versar (ale jucătorilor din toate 
compartimentele), de preluări 
defectuoase, de menținere pre
lungită a balonului la picior, 
în faza de pregătire a atacu
rilor, toate acestea înlesnind 
replierea adversarului în dispo
zitivul de apărare ermetică. Și, 
pe deasupra, a venit și evolu
ția nesatisfăeăloare a lui Du
mitru care — deși a făcut ri
sipă de energie (acoperind o 
zonă mare, deposedînd în 
stingă și in dreapta) — n-a fost 
ceea ce trebuia să fie pentru 
echipă și anume coordonatorul 
ei, în plus compartimentul de

FEfeE- 
ișoara: 

ucurești 
I eli
de la 

Tita 18. 
ULTATE 
) : fe-

Ștlin- 
onstruc- 

u Mare 
ureș — 
25—23), 
ra 36— 
Voința 

ta Bra- 
83—35 

va — 
14—12).

68—57 
rsitatea

1 (42 
itatea 
ectura 

e-Ener- 
Voința 

I 60—47 
itehnica 
rtul Tq.

68—53 
A. Ba- 
diaș —

FILMUL
Partida debutează cu un atac 

al oaspeților, dar curînd echipa 
noastră inițiază o acțiune în ju
mătatea adversă (min. 4) Iordă- 
nescu pătrunde lateral-stînga în 
careul francezilor și libero-ul 
Stassievitch lămurește situația 
de gol ,,cosindu“-l pe atacantul 
nostru din spate. Arbitrul nu a- 
cordă. însă, penalty. în min. 10 
se deschide scorul : din jumăta
tea noastră de teren, Dinu trimite 
la Boloni, acesta îl lansează pe 
Kun, care centrează înalt în ca
reu ; Iordăncscu ,,agață" balonul 
punîndu-i-1 Iui Bdloni în față, 
șut cu stîngul al acestuia sub 
„transversală" și gol : 1—0. Două 
minute mai tîrziu. o nouă situa
ție de gol pornită tot de la o 
centrare a lui Kun. Dudu Geor
gescu se înalță spectaculos, lo
vește puternic balonul cu capul, 
dar mingea lovește bara trans
versală. Echipa oaspe depune un 
mare efort în teren, Platini, 
Coug6 și Rouyer, , susținuți de 
Rublo și Fernandez, declanșează 
acțiuni rapide, stopate însă la 
marginea careului. în fazele de 
apărare francezii sînt foarte 
calmi și lucizi, astfel că atacu
rile noastre, construite mai tot 
timpul în mod preclpiibat, cu 
mingi aruncate la întîmplare în 
careu, nu se finalizează în go
lurile așteptate.

Echipa noastră începe repriza 
a doua cu Romilă mijlocaș, iar 
Iordănescu trece pe aripa stingă 
în locul lui Kun. Acțiunile ofen
sive poartă aceeași pecete, a lip
sei de luciditate, de gîndire, jo
cul e lipsit de organizare ca și 
în primele 45 de minute. în min. 
54, Pottier — care primise mai 
înainte un avertisment — este e- 
liminat din teren pentru fault la 
Iordănescu. Se joacă, aproape, 
într-un singur sens. Golurile însă 
nu cad, centrările înalte nefiind 
periculoase. Crișan (min. 67) ja 
locul lui Dudu Georgescji. El e- 
xecută un slalom (min. 69),

LERGA- 
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i com- 
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în pro- 

ost pro- 
- Plo- 

rtul din 
se vor

istanțe : 
ri — 

, semi- 
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ACTUALITĂȚI
• TURNEUL ECHIPEI S.C. 

BACĂU IN ALBANIA. In pe
rioada 1—12 aprilie, echipa S.C 
Bacău va întreprinde un tur
neu de trei jocuri în Albania. 
Fotbaliștii băcăuani vor susține 
primul meci la 3 aprilie cînd 
vor intîlni formația „17 Nandori" 
Tirana. în continuare, la 8 a- 
prilie, vor juca cu Labinoti 
Elbasan, urmind ca la 10 apri
lie să susțină ultima partidă, cu 
Flamurtari Vlore.

• IN VEDEREA PARTIDEI 
DE CAMPIONAT CU DINAMO 
echipa F.C. Olimpia va susține 
azi, la Buzău, o partidă de ve
rificare cu formația locală F.C. 
Gloria. Formația antrenată de 
Gheorghe Ola va sosi la Bucu
rești fără mijlocașul Kaiser, 
care este accidentat (smulgere 
de ligamente).
• AZI, LA RM. VlLCEA, CHI

MIA — F. c. ARGEȘ. In progra
mul pregătirilor pentru meciul de 
campionat cu F. C. Bihor, de la 
Oradea, antrenorul Florin Hala- 
gian Iși va testa echipa într-un 
meci amical programat azi. la 
Rm. Vîlcea. în oompania divizio
narei B Chimia. F. C. Argeș va a- 
linia cel mai bun „11", în care, 
probabil, iși va face reintrarea 
mijlocașul Mustățea.

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Seria marilor cîștiguri la Lo

zul primăverii continuă !
Vă prezentăm cîțiva dintre re- 

centii cîștigători de autoturisme 
Skoda S 100 la Lozul primăverii: 
Arpad Farkaș din Tg. Mureș, Sas 
Vasile din Sighetul Marmației, 
Pîlșu Nicolae din Timișoara, Ma- 
rișca Constantin din Brașov și 
Georgescu Adrian din Constanța.

CÎȘTIG URILE CONCURSULUI 
DIN 21 MARTIE 1976 : CATEGO

1
I

I

mijloc, cu excepția lui Boloni, 
fiind deficitar. Antrenorii e- 
chipei au înțeles; se pare, 
acest lucru abia după pauză, 
înlocuindu-1 pe Kun. A fost 
o schimbare (intrarea lui 
Romilă II) care a antrenat mo
dificări în liniile de mijloc și 
de atac, dar care, din păcate, 
nu s-a dovedit a fi nici ea 
inspirată.

O dată în plus — după par
tidele susținute în toamnă, cu 
Turcia, U.R.S.S., Scoția și Spa
nia — echipa noastră a arătat 
oă nu știe să folosească avan
tajul terenului propriu.

Selecționata olimpică a Fran
ței a confirmat la București un

JOCULUI
Meynieu il faultează din spate, 
in careu, șl arbitrul din nou face 
semn ca jocul să continue. In 
min. 75. Insă, la un fault tot în 
careu, asupra lui Iordănescu. se 
dictează penalty șl Dumitru, In 
mod nepermis pentru un jucător 
cu experiența Iul, îl ratează, șu
tind puternic peste poartă !... In 
ultimul minut al partidei. Roml- 
lă șutează în... portar de la nu
mai 8 metri și astfel meciul se 
Încheie cu un scor pecetluit in 
minutul 10.

Stadionul „23 August" ; teren bun ; timp râcoros, vîn-t ; spectatori — 
aproximativ 40 000. A marcat : BdON| (min. 10). Raport de cornere : 
8—0. Raportul suturilor la poartâ : 27—8 (pe spațiul porții : 7—3).

ROMANIA : Râduconu — Cheran, Same?, Dinu, Hajnal — Dumitru, 
BDLONI, IORDĂNESCU — Lucescu, D. Georgescu (min. 67 Crișan), Kun 
(min. 46 Romilă II).

FRANȚA : Larrleu — Chazotte, STASSIEVITCH, Pottier, Meynieu — 
Fernandez, Rublo, PLATINI — ROUYER (min. 85 Flores), Schoer, COUGE.

A arbitrat : G. Katsoras ; la linie : P. Marinos șl G. Martinlos (to(i 
din Grecia).

DUPĂ MINUTUL 90
ȘTEFAN COVACI î „Deși am 

indicat jucătorilor noștri să ac
ționeze în viteză și să se demar
ce în permanență, indicațiile n-u 
au fost respectate. Ei au reușit 
să combine destul de bine in 
c£mp, dar au fost deficitari la fi
nalizare. Adversarii noștri au 
jucat surprinzător de bine tactic, 
în continuă mișcare, cu mult 
elan. Dacă atacanții noștri s-ar 
fi concentrat mal mult în fața 
porții, scorul putea fi mai mare. 
De la noi, nu pot remarca decît 
pe Dtnu, Boloni, Lucescu și 
Iordănescu. De la oaspeți în
treaga echipă și, în mod special, 
pe Rubio, Fernandez și Cougd".

DINU : ,,Ne-am complicat prea 
mult în joc, în loc să acționăm 
simplu șl eficace. Cu toate că 
pregătirea jocului s-a făcut bine, 
pe toate planurile, sarcinile pe 
posturi nu au fost respectate, do- 
vedindu-se, o dată în plus, că la 
cluburi nu există o preocupare 
permanentă care să servească 
interesele echipei naționale. în 
privința calificării, cred că avem 
încă sanse".

DUMITRU ; „Rar mi se întîm- 
plă să ratez o lovitură de la 
11 m. Am fost convins că dacă 
voi suta puternic mingea se "'a 
opri în poarta Iul Larrieu. Va 
trebui să ne autodepăsim în du
bla confruntare cu Olanda sl să 
realizăm aproape imposibilul*.

BOLONI : „Starea de tensiune

.. . ■ X1

După meciurile de verificare ale selecționatei de juniori

PLUSUL DE VIGOARE ÎN ATAC TREBUIE MAI BINE VALORIFICAT
Pentru selecționata de juniori 

a țării noastre, perioada jocurilor 
de verificare (din cadrul pregă
tirilor efectuate în vederea abor
dării cu șanse de izbîndă a pre
liminariilor Turneului U.E.F.A.) 
s-a încheiat, practic, luni, prin 
meciul cu echipa similară a R.D. 
Germane. A fost a 5-a partidă 
internațională susținută pe par
cursul a 30 de zile, bilanțul în
registrat fiind încurajator : 2^-0. 
de două ori. cu Turcia (la Bucu
rești și Oltenița), 1—2 cu Bulga
ria, la Hașkovo, 1—0 cu U.R.S.S. 
și 1—o cu R. D. Germană, am
bele meciuri disputate pe stadio

RIA 1 (13 rezultate) 27,80 va
riante a 3.281 lei. CATEGORIA 2 
(12 rezultate) 397,25 variante a 
275 lei. CATEGORIA 3 (11 re
zultate) 3.928,75 variante a 42 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 24 
MARTIE 1976 : FOND GENERAL 
DE CÎȘTIGURI : 1.806.064 lei din 
care :881.750 lei report. Extrage
rea i : 7 6 29 43 23 39 ; Extragerea 
a n-a : 2 21 5 14 30. 

bun potențial. Cu destule in
dividualități remarcabile (să-i 
numim doar pe Platini, Rouyer, 
Stassievitch, Couge) într-un 
„11“ omogen, bine orientat tac
tic în funcție de condițiile jo
cului în deplasare. Elevii lui 
Gaby Robert, datorită rezulta
tului strîns obținut la Bucu
rești, au acum o poziție foarte 
avantajoasă pentru calificarea 
în turneul final din Canada. 
De partea jucătorilor noștri au 
rămas șanse minimale, dacă vor 
reuși victorii Ia scoruri mari in 
cele două manșe cu olimpicii 
olandezi. (In acest moment 
pentru a mai spera la califi
care, echipa noastră ar avea 
nevoie de două victorii la un 
total de minimum zece goluri 
diferență, in fața Olandei, re
zultate foarte greu de obținut. 
In cazul unei egalități de gol
averaj, regulamentul prevede 
un meci de baraj). Le vor rea
liza jucătorii noștri ? Depinde 
cit de mult vor putea elimina 
din evidentele greșeli obser
vate ieri în evoluția lor.

CLASAMENTUL GRUPEI

1. FRANȚA
2. România
3. Olanda

4 3 0 1 11—5 6
2 10 1 1—4 2
2 0 0 2 4—7 0

manifestată in ’timpul jocului 
ne-a anulat posibilitatea pregătirii 
unor acțiuni lucide. Deși am des
chis scorul repede, nu am fost 
capabili să accelerăm ritmul si 
să-l surprindem pe advers ar “.

G. KATSORAS (arbitrul medu
lui) : „Românii au crezut că vor 
cîștiga practicînd un joc static, 
anacronic în fotbalul de azi. în 
schimb, francezii au fost mult 
mai rapizi, au acoperit mai bine 
terenul și au jucat mai eu nerv".

GABY ROBERT (antrenorul 
oaspeților) : „Pentru noi, acest 
0—1 este, totuși, un rezultat bun, 
mai ales că cea mai mare parte 
din repriza a doua am jucat-o în 
10 oameni. Echipa României, care 
a reușit un fotbal bun în primele 
20 de minute, nu a rezistat din 
punct de vedere fizic. Am impre
sia că, după numai trei etape 
de campionat, jucătorii dv. nu 
și-au găsit ritmul, cadența".

LARRIEU : „Meci foarte difi
cil pentru ambele echipe. Noi 
am fost mai deciși în acțiuni, 
în atacul omului cu mingea. De 
la români mi-au plăcut Lucescu 
și Bdloni".

PLATINI : „Echipa României, 
profitînd și de faptul că noi am 
jucat mult timp în 10, ar fi putut 
marca mai mult decît un gol, dar 
m-a surprins imprecizia atacan- 
ților dv. Lucescu, Dudu Georgescu 
sau Boloni sînt jucători buni, dar 
azi n-au avut șansă*.

nul „1 Mai“ din Pitești, același 
pe care este programată și în- 
tîlnirea oficială cu Cehoslovacia, 
de duminică. 4 victorii, o înfrîn- 
gere la limită, 7 goluri marcate, 
două primite se constituie în 
premise dătătoare de speranțe ; 
cu atît mai mult, cu cit trei 
dintre formațiile întîlnite se nu
mără printre cele mai puternice 
din Europa, pretendente, an de 
an, la cîștigarea singurei com
petiții oficiale rezervate juniori
lor — Turneul U.E.F.A.

Ce constatări s-au desprins, 
totuși, în urma . tuturor acestor 
meciuri-test ? Prima și cea mai

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
„2“ DIN 14 MARTIE 1976 : Cat. 1: 
1 variantă 100% a 50.000 lei și 2 
variante 50% a 25.000 lei ; Cat. 2 : 
6,25 a 15.526 lei ; Cat. 3 : 30,50 a 
3.182 lei ; Cat. 4 : 107 a 907 lei ; 
Cat. 5 : 850.50 a 200 lei ; Cat. 6 : 
3407 a 100 lei. REPORT CATEGO
RIA I : 28.581 lei. Cîștigul de 50.000 
lei a revemit participantului MU- 
ȘAT GHEORGHE din comuna Fol- 
tești, județul Galați, iar cîștigurile 
de 25.000 lei au revenit lui : VOI- 
NEANU NICULNA. din Tulcea și 
CRISTEA C. ION din Ivăncești, 
județul Vrancea.

La Tirgoviște, In meciul reprezentativelor de tineret (23 de ani)

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ 2 2 (01)
Cu totul nesatisfăcătoare în 

prima repriză a întîlnirli ami
cale cu selecționata R.D. Ger
mane, evoluția echipei noastre 
reprezentative de tineret (23 de 
ani) a cunoscut — după pauză 
— o sensibilă schimbare in 
bine, care i-a permis nu numai 
să remonteze un handicap de 
două goluri, dar chiar să ter
mine jocul „în forță" și, in fi
nal, să treacă pe lingă victorie 
pe care cea mai mare parte a 
jocului n-o anunța.

Așadar, marți, la Tirgoviște,

Deplasat pe aripa dreaptă, Rădiucanu (care l-a depășit pe Bloch). 
va fi atacat de către Schnuphaise. (Fază din meciul de tineret 

România — R.D.G., 2—2, disputat la Tirgoviște) Foto : I. MIHĂICÂ

In fața a peste 5 000 de specta
tori, lucrurile s-au terminat, 
pînă la urmă, (relativ) cu bine 
pentru elevii lui Nelu Nunweil- 
ler, dar comportarea palidă a 
echipei în primele 45 de minute 
trebuie să dea de gindit și să 
Îndemne la acțiune pentru o 
mai bună structurare a lotului, 
o ameliorare a omogenității In 
joc, a eficacității, in vederea 
viitoarelor întîlniri. Pentru că, 
In fața selecționatei de tineret 
a R.D.G., prea mulți compo- 
nen.ți ai echipei au fost „deran
jați" de marcajul sever al oas
peților, prea mulți s-au rezumat 
la rolul de... spectatori !

In prima repriză, jocul a fost 
controlat de către tînăra echi
pă a R.D. Germane, de o ma
nieră autoritară, reflectată nu 
numai de golul marcat de 
Sachse (cu capul, în min. 25, 
din centrarea lui Kotte), ci și 
de raportul cornerelor (7—1) și

R. D. GERMANĂ - ROMÂNIA 
(tineret 21 de ani) 

1-0 (0-0)
SCWEDT, 24 (prin telefon). — 

Pe stadionul din localitate s-a 
desfășurat miercuri după-amia- 
ză întilnirea internațională a- 
micală dintre reprezentativele 
de tineret (21 de ani) ale R. D. 
Germane și României. Pe un 
timp rece, in fața a 4 000 de 
spectatori, meciul s-a încheiat 
cu victoria echipei gazdă : 1—0 
(0—0). în ansamblu, jocul a 
fost echilibrat, de un bun nivel 
tehnic. Singurul punct al parti
dei a fost marcat în min. 79, 
prin Heydel.

semnificativă ni se pare a fi 
plusul de vigoare în atac, accen
tul pe jocul ofensiv, capitol la 
care n-au prea strălucit repre
zentantele promoțiilor din anii 
precedenți. Echipa de juniori 
U.E.F.A. ’76 se prezintă cu două 
compartimente — mijlocul (Chita- 
ru, Șunda, Șt. Popa) și atacul 
(Lupău. Cămătaru, Vesa) — echi
librate și omogene, capabile să 
desfășoare un joc de atac per
cutant, care să creeze breșe în- 
tr-o apărare supraaglomerată, 
cum se presupune a fi aceea a 
adversarului de duminică. Chita- 
ru, distribuit într-un post nou, 
de mijlocaș dreapta — față de 
cel de anul trecut (extremă stîn- 
ga) sau cel pe care evoluează 
de regulă la S. C. Bacău (ex
tremă dreapta) — va fi, după 
toate probabilitățile, cheia reali-x 
zării unor acțiuni de atac-sur- 
priză, îndeosebi în combinație cu 
foarte rapidul atacant băimărean 
Lupău. Meciurile cu echipele 
Turciei, U.R.S.S. și R. D. Ger
mane au mai arătat însă și fap
tul că eforturile constructive ale 
echipei nu sînt fructificate decît 
în mică măsură (continuă să a- 
bunde ratările unor mari ocazii 
de gol), că apărarea — condusă 
de căpitanul echipei, constănțea- 
nul Marian Toader — ar trebui 
să evolueze mai atent, dublajul 
continuînd să sc efectueze ine
gal și nu întotdeauna oportun.

Astăzi, echipa noastră are în
scris pe agenda pregătirilor un 
joc-școală cu F. C. Argeș-tineret. 
La el va participa — probabil — 
și Vesa, pe care dr. Marcel Geor
gescu speră să-1 recupereze după 
accidentul suferit în meciul cu 
selecționata U.R.S.S.

Laurențiu DUMITRESCU 

al șuturilor la poartă (10—2). 
Schimbările intervenite la pau
ză în selecționata română au 
fost necesare (și inspirate !), 
dar pînă ca ele să-și facă efec
tul, „unsprezecele" antrenorului 
Kurt Holke a mai punctat o 
dată prin același Sachse (min. 
60). La 0—2. echipa României 
nu și-a pierdut, totuși, cumpă
tul ; mai atenți în apărare, mai 
combativi la mijlocul terenului, 
mai activi și mai energici în o- 
fensivă, jucătorii noștri au pus 
stăpînire pe joc. Bara lui Ră- 

ducanu din min. 65 a anunțat 
golul aceluiași jucător, din min. 
66. Pentru ca șapte minute mal 
tîrziu Doru Ionescu să obțină 
egalarea, surprinzîndu-1 pe 
Schwerdtner cu un șut pe jos, 
din afara careului. In min. 82, 
Năstase are o mare ocazie de a 
realiza o spectaculoasă răstur
nare de rezultat, dar portarul 
oaspeților iși răscumpără gre
șeala de la golul primit, res- 
pingînd, ca prin minune, la re
luarea cu capul a atacantului 
nostru.

Arbitrul bulgar B. Trandafi- 
Iov a condus bine, ajutat la 
linie de Gh. Retezan și Gh. 
Manta, următoarele formații :

ROMÂNIA : IONIȚÂ — Pu- 
rima, Grigoraș (min. 75 Vlad), 
SMARANDACHE, Mateescu 
(min. 46 Grigore) — Ion Ion 
(min. 46 Năstase), Simionov 
(min. 46 PÎSLARU), Donose — 
Aelenei (min. 60 D. Ionescu), 
RADUCANU, Manea.

R.D.G. ; Schwerdtner — Noak, 
Hammer, SCHNUPHASE, Stroc- 
zniack — Bloch, Steinbach 
(min. 77 Jungling) — KOTTE, 
Sengewald, SCHRODER;» SA
CHSE.

(Toate remarcările din echi
pa noastră se referă doar la 
repriza secundă).

Radu URZICEANU

In partida restanță 
din „16“-imile „Cupei României1:

MINERUL TURȚ - 
SPORTUL STUDENȚESC 

1-8 (0-3)
SATU MARE, (prin telefon). 

Meciul restanță din „16“-imile 
„Cupei României", dintre Mine
rul Turț — formație care acti
vează în campionatul județean 
— și divizionara A Sportul stu
dențesc s-a desfășurat marți, pe 
stadionul Olimpia din Satu 
Mare, în prezența a peste 3 000 
de spectatori, dintre care foarte 
mulți veniți din Țara Oașului. 
După primele schimburi de 
mingi s-a remarcat diferența de 
valoare existentă între cele două 
echipe, pe plan tehnic și tac
tic, minerii neavînd capacitatea 
să echilibreze disputa, cu toată 
dăruirea de care au dat dovadă. 
In consecință, studenții bucu- 
reșteni au cîștigat la scor, în
scriind nu mai puțin de opt go
luri și irosind încă multe alte 
situații favorabile, față de nu
mai două ale fotbaliștilor din 
Turț. Cele nouă goluri ale par
tidei au fost marcate de Roșu 
(min. 6, 49 și 76), Marica (min. 
9), Petreanu (min. 26 și 81), 
Rădulescu (min. 64) și C. Po
pescu (min. 68) pentru bucureș- 
teni, respectiv Podlesni (min. 
90).

Arbitrul loan Rus (Tg. Mu
reș) a condus următoarele for
mații : MINERUL : Ștef — 
Covaci, Cismar, Gâbor, Pin- 
kovschi — Majer. Borz, Val- 
drapf — Podlesni, Kegyes, Kore 
(min. 59 Țiplea) ; SPORTUL 
STUDENȚESC : Verșanschi — 
Tănăsescu, Ciugarin, Grigore, 
Manea — O. Ionescu, Cassai 
(min. 46 Cazan), Rădulescu — 
Petreanu, Roșu, Marica (min. 
59 C. Popescu).

I. PANEK. — coresp. jud.



„ȘAHUL - FACTOR DE APROPIERE SI BUNĂ ÎNȚELEGERE
Interviu cu președintele F. I. D. E., dr. MAX EUWE TENISMANI ROMÂNI ÎN TURNEE

Doctorul Max Euwe (75 de ani la 20 mai 1976) este una din marile figuri 
ale imensului eșichier care este mișcarea șahistă mondială. Campion al lumii 
în anii 1935—37, adversarul lui Alehin în memorabile meciuri, laureat 
al unor mari turnee, apoi ocupind funcția de președinte al Fede* 
rației internaționale de șah (F.I.D.E.) de aproape șapte ani, doctor in ma* 
tematici, personalitate remarcabilă sub multiple aspecte, dr. M. Euwe revine 
— pentru a treia oară .—a-i ,-,z —: ——>-
extrase din convorbirea 
pitala tării noastre.

ce
in mijlocul șahiștilor români. |atâ, mai jos, scurte 
ne-a acordat-o în cursul vizitei întreprinse in Ca-

Vă întoarceți in Olanda, 
după ce ați participat la recen
ta reuniune F.I.D.E. de la Ro
ma. Ce hotărîri mai importante 
au fost luate cu acest prilej ?

— Cred că v-ar interesa, în 
primul rînd, cele legate de 
viitoarea participare a marelui 
maestru român Florin Gheor
ghiu la „interzonal**. Pot să 
precizez că el a fost repartizat 
în turneul din Filipine, care în
cepe la 12 iunie. Este o grupă 
foarte puternică, în care mai 
sînt prezenți, printre alții, fos
tul campion mondial Spasski, 
apoi Ljubojevici, Mecking, Hort, 
Browne, Polugaevski. Celălalt 
turneu se va desfășura în Elve
ția, cu Petrosian, Tal, Portisch, 
Larsen, Byrne, Matanovici, ca 
protagoniști. Interesant ar fi, de 
asemenea, ce s-a discutat în ju
rul atît de controversatului re
gulament al meciului pentru 
titlul mondial, pentru care Bi
roul F.I.D.E. a fixat criterii noi.

— Ni le-ați putea enumera ?
— în primul rînd numărul 

partidelor nu mai este limitat. 
Combatanții pot face cîte remi
ze poftesc... Se numără doar 
partidele ciștigate. Șalangerul 
obține victoria la a 6-a partidă 
cîștigată, dar la scorul de 5—5 
campionul își păstrează titlul. 
Cu o precizare esențială : nu
mai pentru un an ! Termen, 
după care el este obligat să 
susțină un nou meci cu același 
șalanger. în acest meci-revanșă, 
jocul continuă și după 5—5, 
campion fiind acela care obține 
al 6-lea punct. Considerăm a- 
cest nou regulament mai ra
țional, mai echitabil.

— Totodată, ne permitem să 
întrebăm dacă aceste amenda
mente nu reprezintă, în fond, o 
revenire la cele preconizate de 
fostul campion mondial Bobby 
Fischer ? O ultimă „victorie" a 
sa...

— Aceasta ar fi cam mult 
spus. într-adevăr, au fost luate 
în considerare doleanțele pre
zentate de Fischer în acel mo
ment de impas, destul de re

gretabil, care a dus la retrage-

— Karpov 
cel mai dotat 
generația nouă. Practic, nu văd, 
dintre cei de o seamă cu el, 
un adversar pe măsură. Poate 
Ljubojevici, dacă-și 
anumite deficiențe 
trare. Sau Browne, 
apoi compatriotul 
man. Toți sînt talentați, 
toți sub nivelul lui Karpov. Iar 
cei bătrîni — Petrosian, Spasski, 
Larsen — sînt acum... prea bă
trîni.

este, incontestabil, 
mare maestru din

ameliorează 
de concen- 
Andersson, 
meu Tim- 

dar

Aspect de la simultanul dat de dr. Max Euwe la Uzinele 
centrale de reparații I.T.B., in după amiaza zilei de marți.

Foto { Dragoș NEAGU

sa din competiție. Dar, a-rea
tunci, era vorba de nivelul de 
9 partide decise și număr neli
mitat de remize, ceea ce ni s-a 
părut inadmisibil.

— Credeți că actualul regu
lament ar li fost acceptat de 
Fischer 1

— Poate că da. Dar proble
ma ține acum exclusiv de do
meniul speculațiilor, fiindcă — 
din nefericire — fostul cam
pion mondial nu -mai aparține 
șahului...

— Atunci, o altă întrebare, 
mai actuală : cine l-ar putea 
învinge pe noul campion, Ana
toli Karpov ?

SURPRIZE ÎN TURNEUL DE LA BUCUREȘTI
Alte două zile de întrecere, cu 

rezultate la limita surprizelor, 
au făcut ca lupta in turneul in
ternațional de șah. care se des
fășoară in Capitală, să-și urce 
sensibil cota de interes. Doi din
tre fruntași. J. Augustin și E. 
Sveșnikov au suferit infringeri 
ultimul cedînd, aseară, in fața 
lui C. Radovici. într-o partidă 
remarcabil condusă de maestrul 
român. De notat, apoi. ascen
siunea lui M. Pavlov, care intră 
in primul pluton.

Mai Intii. rezultatele rundei a 
9-a, de marți: Ghițescu — Pav
lov Vx—*/x (12 mutări). Ungureanu 
— Stanclu 1—0 (19). Barle — Pin
ter */j—*/x (19). Augustin — Rado
vici 'l-r-'ls (17), Sveșnikov — Ata-

nasov */,—*/, (22),_Ogaard — Ham
mer 
1—0
Ieri, 
□laz 
(39).
(35),
(35).

1—0 (32), Stoica — Dlaz 
(29), Mohring — Șubă intr. 
în runda a 10-a: Pavlov — 
(51), Șubă — Ogaard 'Ir—*/> 
Radovici — Sveșnikov 1—0 
Pinter — Augustin Va—Va
Ghițescu — Ungureanu 
(30), Hammer" — Stoica, 

Ătanasov — Mohring și Stanclu 
— Barle întrerupte. Două rezul
tate. după reluare: Șubă — Sveș
nikov 0—1 (50), Atanasov — Au
gustin 1—0 (78).

Conduc Ghițescu. Sveșnikov șl 
Pavlov, cu cîte 6‘/a p, urmați de 
Augustin. Ogaard și Pinter — 
6 p. Barle 5‘/a p (1). Radovici și 
Ungureanu — 5 d etc. Azi, run
da a 11-a.

— Ce impresii ați cules des
pre șahul românesc ? i

— Păstrez o părere excelentă 
despre mișcarea șahistă din 
România. Jucătoarele dv. conti
nuă să figureze pe primul plan 
al celor mai mari întreceri, 
imediat după cele sovietice. în 
eșalonul fruntaș se situează și 
reprezentanții șahului masculin 
din țara dv. Aveți în Florin 
Gheorghiu pe unul dintre cei 
mai proeminenți mari maeștri 
ai epocii actuale. Apoi, așa cura 
m-am convins și in această ul
timă vizită, interesul pentru 
șah este aci împărtășit în cele 
mai largi cercuri. I se recu
noaște marea valoare educati
vă, rolul său deosebit pe plan 
social.

— Peste puține zile, șahiștii 
din întreaga lume vă vor săr
bători pentru împlinirea a 75 de 
ani de viață. Cu ce ginduri în- 
timpinați acest eveniment ?

— Aș zice, cu unul singur. 
Doresc să contribui mai departe 
la promovarea șahului ca factor 
de apropiere și bună Înțelegere 
între oameni de vîrste, credințe 
și națiuni diferite.

Radu VOIA

ECHIPA ROMÂNIEI DE SABIE

NONA GAPRINDAȘVI1I ÎNVINGĂTOARE LA BELGRAD
LA „TROFEUL WOLODJOWSKI

Turneul internațional femi
nin de șah de la Belgrad s-a 
încheiat cu victoria campioanei 
mondiale Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 11 puncte (din 13). 
Pe locurile următoare : Veroczy 
(Ungaria) 10 p, Lemaciko (Bul
garia) 91/, p, Ivanka (Ungaria) 
9 p, Stadler, Kahlbrener (am
bele Iugoslavia) 7*/x p. Marko-

viei (Iugoslavia) 7 p, Pihailici 
(Iugoslavia) 6V, p, Erenska (Po
lonia) 6 p, Mureșan (România), 
Novakovici (Iugoslavia) 5*/i P> 
Ivanici, Boskovici (ambele Iugo
slavia) 2*/, p, Vujnovici (Iugo
slavia) 1 p.

In ultima rundă, Margareta 
Mureșan a fost învinsă de iugo
slava Markovici.

în vederea participării 
„Trofeul Wolodjowski**, ce 
desfășoară la Varșovia intre 25 
și 28 martie, echipa României 
de sabie a plecat în Polonia în 
următoarea alcătuire : Dan Iri- 
miciuc, Cornel Marin, Marin 
Mustață, Alexandru Nilca 
Ion Pop.

• A început turneul interna
țional de tenis de la Palm 
Springs (California). în primul 
tur, Iiie Nâstase l-a învins cu 
6—3, 6—2 pe Bernie Mitton.
Alte partide s-au încheiat cu 
rezultatele : Case - 
6—4, 6—l ; Connors 
6—1, 6—I ; Ashe - 
6—2, 2—6, 6—2 ; Borg — Harris 
6—3, 6—2 ; Richey — Ruffels 
6—3, 4—6, 6—2 ; Newcombe — 
Holecek 7—6, 7—6 ; Pattison — 
Moore 1—6, 6—2, 7—5.

• într-o întrecere paralelă, 
la Rancho Mirage (California), 
Ion Tiriac a obținut o frumoa
să victorie, învingîndu-1 pe in
dianul Anand Amritraj cu 6—4, 
6—2. Alte rezultate : Laver — 
Reid 7—6, 6—3 ; Rahim — Mar
tin 5—7, 7—5, 6—3 ; Lutz — 
Austin 6—3, 6—0 ; Kiulewitz — 
V. Amritraj 3—6, 6—3, 6—2.

• In turneul feminin de la 
Boston, olandeza Betty Stove 
a eliminat-o pe Virginia Ilu
ziei : 7—5, 6—3. O surpriză a

PROFILE

Rose wall 
- Mayer 
Andrews

fost furnizată de tinăra austra- 
liancă Dianne Fromholtz, care 
a dispus de Chris Evert cu 
2—6, 6—2, 6—3.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
OE PENTATLON MODERN

ALE FRANȚEI
PARIS, 24 (Agerpres). — Cam

pionatele internaționale de pen
tatlon modern ale Franței au 
continuat, în orașul Auch, cu 
desfășurarea probei de tir. care 
a fost cîștigată de maghiarul 
Kancsal cu 1 088 puncte. După 
desfășurarea a 3 probe, în cla
samentul general conduce for
mația U.R.S S., cu 8 436 p, ur
mată de cele ale Ungariei — 
8 368 p și Franței — 8 364 p. 
Echipa României se află pe lo
cul 6, cu 7 916 p.

la Siktîvkar, la 23 iulie 1953, 
are 1.14 m șl cintărește 72 kg. 
Necăsătorit, practică schiul 
de 9 ani șl este antrenat de 
Anatoli Akentiev.

Nikolai BAJUKOV (U. R. S. S.)
Cercul Polar (R.S.S.A. 
a dat sportului sovie- 
lot important de ex- 

schiori de fond, dintre

militar Nikolai Ba- 
recoltat în capitala 
austriac, pe pîrtlile 

un splendid

urcat pe 
Înaltă treaptă a po- 

olimpic la Inns-

Cu doi ani în urmă, la cam
pionatele mondiale de la Fa
lun, fostul antrenor al echi
pei Austriei. Sepp Bradl, l-a 
ținut rezervă. Cu un an mai

O mică republică nu depar
te de 
Komi) 
tic un 
celenți 
care Raisa Smetanina și Ni
kolai Bajukov au 
cea mai 
diurnului 
bruck.

Ttnărul 
jukov a 
Tlrolului 
de la Seefeld, 
buchet de performante, de in
vidiat pentru orice sportiv. 
El a cîștigat surprinzător 
proba de 15 km, rupînd seria 
victoriilor scandinave începu
tă cu peste 50 de ani în ur
mă. Apoi, fostul campion 
european de juniori în pro
ba de ștafetă 3x10 km (1973) a 
mai obținut un loc 5 in pro
ba sa favorită : 30 km și o 
medalie de bronz împreună 
cu membrii ștafetei sovietice 
de 4x10 km.

Nikolai Bajukov s-a născut

Karl SCHNABL (Austria)
tîrziu, noul antrenor federal 
Baldur Prelml l-a acordat În
credere și de atunci Începe 
ascensiunea tinărului săritor 
pe schiuri din localitatea A- 
chomitz (landul Karinthia) — 
Karl Schnabl. In 1975 a ciș- 
tigat nu mal puțin de 7 mari 
concursuri, 
tenkirchen, 
schofshofen, .... _____
?-gpporo și Murau. Dar con
sacrarea definitivă a venit a- 
bia în ultima zi a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la In
nsbruck, clnd Karl Schnabl 
a încheiat, în triumf local, 
competiția Începută cu altă 
victorie austriacă, cea a lui 
Franz Klammer. Schnabl a 
cîștigat proba olimpică de 
sărituri de pe trambulina ma
re (90 m) de la Bergisel. El 
și-a îmbogățit panoplia cu 
trofee cu o medalie de bronz 
obținută pe trambulina mică 
(70 m). ■ ’
cel mai complet 
sezonului.

la Garmlsch-Par- 
Innsbruck, Bl- 
Seefeld, Lahti,

dovedlndu-se astfel 
săritor al

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
C. M. DE HOCHEI - GRUPA B

(Urmare din paQ l)

pecetluiește rezultatul primei 
reprize (3—0, min. 20) printr-o 
dinamică acțiune individuală, 
în partea a doua, chiar la în
ceput, Pană fructifică o pasă 
a lui Ionițâ (4—0, min. 21), 
după care jocul se echilibrea
ză. Urmează o perioadă de 
lupta dîrză și în finalul re
prizei olandezii reduc ăin 
handicap prin de Heer (4—1, 
min. 39). In ultima repriză, for
mația României domină copios 
și, frenetic încurajată de pu
blic, realizează fază după fază, 
înscriind patru goluri frumoa
se : Pisaru (5—1, min. 41), A- 
xinte (6—1, min. 44), Pană 
(7—1, min. 53) și Antal (8—1, 
min. 54). Să mai notăm că In 
această parte hocheiștii români 
au șutat de trei ori în bară î 
Meciul a fost condus de He- 
gedus (Iugoslavia) și Fisher 
(Norvegia)

în continuare, jucătorii ro
mâni au evoluat miercuri seara 
tot la Aarau, unde în ciuda 
faptului că întîlneau un adver
sar ceva mai comod nu au reu
șit să cîștige. La capătul unui 
meci confuz, dar viu disputat. 

România si Italia au terminat 
la egalitate : 5—5 (2—1. 1—1, 
2—3). Cauzele acestui rezultat 
puțin așteptat și care scade 
simțitor șansele formației noas
tre in lupta pentru unul din 
locurile fruntașe sînt cele obiș
nuite. ca să zicem așa. Adică: 
lipsă de luciditate in fazele de 
atac, ceea ce a determinat ra
tarea unor ocazii numeroase si 
clare, precum și multe, obosi
tor de multe greșeli în apă
rare.

Meciul a început cu un sur
prinzător gol realizat de ita
lieni. după care echipa română, 
revenită în atac, a dominat te
ritorial și a înscris două goluri 
la un interval de 15 secunde 
prin Pisaru. După o repriză se
cundă egală. în ultima parte 
hocheiștii români au avut un 
start bun și au condus cu 4—2 
(min. 41). A fost rîndul italie
nilor să egaleze în 25 de secun
de (!) : 4—4, după care din nou 
echipa noastră a condus, fără 
.să poată menține însă avanta
jul pină la urmă. Au marcat : 
Pisaru (3), Pană, Axinte — 
România, Darin (2), Gaser, 
GrugnoIIi, și Iusam — Italia, 
Arbitri : . Wcstreicher (Austria) 
și Popov (Bulgaria).

ATLETISM • La Melbourne, în 
campionatele Australiei : lungi
me — Commons 7.87 ni ; 3000 m 
obs. — Larkins 8:27,® ; prăjină — 
Boyd 5,00 m ; ciocan — Puopobo 
62.26 m ; 100 m — Lewis 10.8 ; 
1500 m — Fuller 3:47,8.

AUTO • In cursa de 6 ore de 
la Mucello (Italia), rezervată ma
șinilor sport, victoria a revenit 
echipajului Ickx (Belgia) — Mass 
(R.F.G.) pe o mașină Porsche.

CICLISM • In cursa ,,Săptă- 
mina Cataloniei* conduce Merckx, 
urmat la 7 sec de Aja (Spania) 
și la 15 sec de Perletto (Italia), 
care a și cîștigat etapa a 2-a 
Torello — Angolasters (167 km).

HOCHEI • Rezultate din C.E. 
de juniori, grupa A : Cehoslova
cia — R.F.G. 5—3 (2—1, 2—0,
1—2), Suedia — Elveția 8—1 (3-0, 
3—1, 2—0), Finlanda — Polonia
5—2 (2—0. 3—0. 0—2).

MOTO a Cursa de la San Car
los (Venezuela). prima probă a 
C.M., a fost cîștigată de canadi
anul Baker (Yamaha). Principa
lul favorit, campionul venezue- 
lean Cecotto a abandonat cu • 
ture înainte de final.

PATINAJ a i^a Alma Ata. Ga
lina Stepanskaia a corectat două 
recorduri mondiale : 3000 m în 
4:31,0 și la cele 4 probe — 
173,811 p.

POLO a Turneul de la Barce
lona, clasament final : 1. Italia 
8 p, 2. Spania 8 p, 3. Olanda 7 p, 4. 
R.F.G. 5 p. Ultimele rezultate : O- 
landa — Suedia 7—2, Italia — Spa
nia 7—3, R.F.G. — Anglia 7—4.

SCHI a Campionatele sovietice 
de fond, feminin, 20 km : 1. Zi

naida Amosova 1 h 08,0 ; 2. Ni
na Baldîjeva 1 h 08:38,0 ; 3. Ga
lina Kulakova 1 h 09:05,0 a Pe 
trambulina de la Krasnoiarsk, re
cord (138 m) stabilit de Iuri Ka
linin a Slalomul de la Berchtes
gaden a fost cîștigat de Bruno 
Confortola. urmat de compatri- 
oții săi Tiziano Bieler și Pietro 
Malli a Slalomul uriaș de la 
Hunter Mountain (S.U.A.) a fost 
cîștigat de Roși Mittermaier la 
femei și Helni Hemmi La bărbați 
a Concursul de sărituri de la 
Strbske Pleso („Cupa Tatra“) a 
revenit lui Jan Feliks (Cehoslo
vacia) cu 228,7 p.

SCRIMA a ,,Trofeul Martini" 
s-a încheiat la New York cu vic
toria sabrerului J. Jurka (Ceho
slovacia). urmat de W. Johnson 
(S.U.A.) și Ph. Bolsse (Franța)-

ȘAH a Runda a 2-a de la 
Uljma (Iugoslavia) : Janosevici— 
Rodriguez 1—0. Lengyel — Kap

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
Ieri după-amiază și aseară s-au 

desfășurat mai multe meciuri in
ternaționale, oficiale și amicale, 
de fotbal.

In preliminariile olimpice
La Ankara : Turcia — Spania 

0—0. In turneul final s-a calificat
echipa Spaniei. _

La Viena : Austria — R. D. Ger
mană 0—2 (0—1).

In campionatul european de ti
neret. Sferturi de finală, meci re

lan 1—0, Vadăsz — Popov 1—0, 
Kirov — Kikolin 1—0. Celelalte 
partide s-au încheiat remiză. în 
clasament . conduc Janosevici. 
Kniezevici, Vukici. Vadăsz. Len
gyel și Radulov cu iVs p.

VOLEI a Selecționata mascu
lină a U.R.S.S. și-a încheiat tur
neul în Japonia. învingînd la 
Nagoya selecționata țării gazdă 
ou 3—1 (7, 8 —9, 8).

TENIS a Rezultate din primul 
tur la Valencia : Orantes — Me
non 6—4, 6—4, 6—3, Taroczy — 
Caujole 7—6, 7—6, Cornejo — Zu- 
garelli 6—4, 6—4, Johansson —
Naegelen 6—3. 4—6, 6—4, Berto
lucci — Velasco 6—4. 2—6, 6—3 ; 
turul n : Jauffret — Bertolucci 
6—3, 2—6, 7—5, Deblicker — Al
varez 6—2, 3—6. 6—1. Barazzutti— 
Taroczy 6—4, 4—6, 6—1, Taylor— 
Haillet 7—6, 6—1 a In C.E. (gru
pa B) la Winterthur : Polonia — 
Elveția 3—0.

tur : la Manchester. Anglia — Un
garia 3—1 ; in tur 0—3. In semifi
nale. Ungaria va întîlnl învingă- 
toarea dintre Bulgaria și Iugosla
via.

Meciuri amicale
La Chorzow : Polonia — Argen

tina 1—2 (0—0).
La Sofia : Bulgaria — U.R.S.S. 

0—3 (0—1).
Alte amănunte, în ziarul de 

mîine.
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