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IN CENTRUL DEZBATERILOR, 
EDUCAREA SOCIALISTĂ A SPORTIVILOR

Desfășurată recent, într-un 
spirit de analiză exigentă, ple
nara Consiliului municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport a constituit un bun prilej 
de trecere în revistă a succese
lor repurtate de mișcarea spor
tivă bucureșteană, atît în acti
vitatea de masă cit și în cea de 
performanță, și, în același timp, 
de dezbateri privind modul în 
care au fost îndeplinite sarci
nile de îmbunătățire a muncii 
politico-ideologice și de educație 
socialistă a maselor de sportivi, 
tehnicieni și activiști. în infor
marea prezentată de tov. Nico- 
lae Stancu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului municipal, s-a a- 
rătat că C.M.B.E.F.S. a avut 
permanent în vedere educarea 
tineretului sportiv, afirmarea 
plenară a principiilor eticii și 
echității socialiste, ceea ce a 
contribuit nemijlocit la obține
rea unor importante realizări, 
în sportul de masă, de pildă, 
s-a înregistrat un număr sporit 
de participanți la „Cupa tinere
tului", la concursurile de cros, 
excursii, la practicarea gimnas
ticii la locul de muncă ș.a. De 
asemenea, în sportul de perfor
manță au fost depășite substan
țial obiectivele principale : 
titluri de campioni republicani, 
recorduri naționale, sportivi se
lecționați în loturile reprezen
tative.

Este de remarcat faptul că în 
ultima perioadă de timp s-a 
redus cu mult numărul abate
rilor și al manifestărilor de in
disciplină, cele mai bune rezul
tate fiind obținute de cluburi
le Steaua, Dinamo, Școlarul,

Campionatul mondial de hochei — grupa B
DOUĂ SURPRINZĂTOARE ÎNFRÎNGERIAIE tCHIPEEOR

ELVEȚIEI Șl IUGOSLAVIEI AU RELANSAT LUPTA PENTRU PRIMUL IOC
• MECIUL-DERBY : ROMÂNIA — ELVEȚIA, AZI, LA BIEL e TOATE 
CELE 10 000 LOCURI ALE PATINOARULUI — VÎNDUTE I • VOR 

DOMINA NORVEGIENII FINALUL COMPETIȚIEI ?

BIEL, 25 (prin telefon). — 
Cind într-una din relatările 
noastre anterioare vorbeam 
despre echilibrul de forțe exis
tent în -cadrul actualei ediții a 
C.M. de hochei-grupa B. datele 
noastre' de referință se înscriau 
doar în limitele mai nutin con
vingătoare ale impresiilor sau 
ale unor evoluții, doar periodic 

a fost posibilă
foile de concurs a unor astfel 
de rezultate ? La Aarau, în me
ciul Norvegia — Elveția, gaz-

Valeriu CHIOSE

Primul dintre derbyurile actualei ediții a C. M. — grupa B, me
ciul de la Aarau dintre echipele Elveției și Iugoslaviei — din 
care vă prezentăm această imagine — s-a încheiat cu victoria 
gazdelor (5—4). Al doilea meci-cheie are loc azi, cind se întilnesc, 
la Biel, formațiile României și Elveției Telefoto : A.P.-AGERPRES

bune, ale formațiilor din mij
locul și din partea inferioară 
a clasamentelor. Se oare că, 
atunci, „ora marilor surprize" 
nu sosise, încă. Azi. însă, în
trecerea Ia care sîntem martori 
se află sub zodia unor rezul
tate nescontate, al unui joc ca
pricios de situații în care, de 
pildă, miercuri seara, hocheiștii

NADIA COMĂNECI Șl DAN GRECU 
PARTICIPĂ LA „CUPA AMERICII"

Ieri dimineață au plecat spre 
New York Nadia Comăneci, 
campioană europeană, și Dan 
Greeu, campion mondial, înso
țiți de antrenorii Bela Karoli 
și, respectiv, Mircea Băduleseu. 
Gimnaștii români vor participa, 
în zilele de 27 și 29 martie, la

precum și ale 
care,. prin com- 
în pregătire, în

I.E.F.S., Metalul, școlile sporti
ve nr. 1 și Energia, asociațiile 
sportive Grivița Roșie, Gloria, 
Autobuzul, Electronica, P.T.T. 
Au fost menționate în informa
re și numele unor tehnicieni 
care s-au remarcat în această 
complexă și responsabilă acti
vitate de educare a tinerilor 
sportivi (V. Gogîltan — I.E.F.S., 
T, Niculescu — Rapid, N. Bă- 
descu — Progresul, Gh. Tomiuc 
— Olimpia, Victoria Ionescu — 
Școlarul ș.a.), 
unor sportivi 
portarea lor . ______ __
viața socială și familială con
stituie exemple demne de ur
mat (Carol Corbu, Argentina 
Menis, frații Calistrat și Simion 
Cuțov, Ivan Patzaichin, Maria 
Alexandru, Elena Oprea, Eca- 
terina Stahl, Florin Gheorghiu, 
Ana Petrescu ș.a.).

în plenară s-a apreciat, tot
odată, că în unitățile sportive din 
Capitală s-a intensificat și îmbu
nătățit activitatea ideologică și 
educativă. S-a arătat, însă, că
mai există și deficiențe care 
reclamă, neapărat, intensificarea 
muncii politico-ideologice în 
rîndul sportivilor bucureșteni. 
Persistă încă manifestări de for
malism în activitatea depusă în 
această direcție : lipsă de conti
nuitate în acțiunile de educare 
organizate, participări formale 
ale sportivilor la diverse ac
țiuni, teoretizări fără referiri la 
situațiile concrete, la actele de 

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2-3)

români au trecut brusc de la 
supărarea provocată de necon- 
vingătoarea evoluție din me
ciul cu Italia, a cărui remiză 
diminua serios aspirațiile lor 
spre primele locuri ale clasa
mentului, la o neașteptată re
naștere a speranțelor. în mo
mentul in care, chiar. în fata 
lor, la Aarau, Norvegia realiza 

senzația întrecerii, surclasînd 
Elveția cu 7—3 ! Puțin mai tîr- 
ziu. aceste speranțe prindeau 
conturul unor certitudini, de
oarece, la Biel, Japonia învin
gea Iugoslavia cu 3—2 ! ! !

Firește că. înainte de a o- 
feri cititorilor alte amănunte, 
important este să încercăm a 
lămuri, pe cit se poate, cum

„Cupa Americii", competiție or
ganizată cu prilejul bicentena
rului independenței S.U.A. La 
acest concurs, care prevede nu
mai exerciții libe^ alese, âu 
fost invitați unii dintrfe cei mai 
buni gimnaști ai lumii.
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După prima apariție oficială internațională in 1976 a fotbaliștilor noștri

ALT MECI, ACELEAȘI VECHI Si REPETATE DEFICIENȚE
• ii >

• între lansarea generației tinere și menținerea încrederii în vechea 

garnitură • Lipsuri care au rădăcini mai vechi și mai adînci
• Joc static și rigid în fața unei formații cu calități tehnice și ambiție

Așadar, debutul anului fot
balistic internațional 1976 nu 
ne-a adus mult dorita refacere 
a handicapului de la Blois, ci 
doar o minimă victorie, un de
bil succes care anulează mult 
din șansele ' formației noastre 
în lupta sa de a depăși selec
ționata olimpică a Franței în 
grupa a IV-a din prelimina
riile pentru calificarea în tur
neul final de la Montreal. Re
zultatul partidei de miercuri, 
de pe stadionul „23 August", e 
urmarea unui meci cu mult sub 
așteptări, cea mai mare parte a 
celor 13 jucători utilizați prezen- 
tîndu-se sub nivelul măcar' al 
unei prestații mediocre. Por
nind de la aceste majoritare e- 
volutii nesatisfăcătoare,_ era

Rezultatele ultimelor jocuri 
de miercuri, încheiate prin 
două surprinzătoare victorii : 
Japonia — Iugoslavia 3—2 
(1—0, 1—1, 1—1) și Norvegia 
— Elveția 7—3 (1—1, 2—2,
4—0). Clasamentul du-pă 5 e- 
tape :

pionatul continuing azi cu 
meciurile Olanda — Iugosla
via și România — Elveția ta 
Biel, Norvegia — Bulgaria și 
Japonia — Italia la Aarau. 
Competiția se încheie simbâtă, 
cind sînt programate partidele 
ultimei etape, a Vl|-a, în care 
echipa noastră întîlnește re
prezentativa Bulgariei.

1. Elveția 5 4 0 1 21—15 8
2. România 5 3 1 1 24—17 7
3. Japonia 5 3 0 2 18—15 6
4. Iugoslavia 5 3 0 2 28—19 6
5. Italia 5 2 1 2 20—22 5
6. Norvegia 5 2 0 3 16—15 4
7. Olanda 5 2 0 3 12—22 4
8. Bulgaria 5 0 0 5 17—31 0

Joi a fost zi de pauza, cam-

înscrierea în

(Continuare in pag. a 4-a)

La finele campionatelor naționale

ÎNOTĂTOARELE ÎN EVIDENT PROGRES
Pcriormunțc modeste in intrcccrilc masculine
Recent încheiata ediție a 

campionatelor înotătorilor se
niori desfășurată în noua pis
cină acoperită din Baia Mare 
ne-a demonstrat că, la această 
oră. sportivii fruntași dispun de 
condiții de pregătire superioare 
celor din anii trccuti și că a- 
ceia care s-au antrenat cu sîr- 
guintă în lunile de iarnă au 
progresat în mod spectaculos, 
reducînd simțitor distantele 
ce-i despart de campionii lu
mii sau ai continentului. în 
cele patru zile de concurs cro- 
nometrorii au înscris în fișele 
oficiale. în mai multe rînduri. 
rezultate de excepție centru ni
velul general 
nesc. Există, 
certe pentru 
relativ scurt, 
la campionatele europene din 
1977 sau C.M. din 1978, cei mai 
talentati și ambițioși înotători 

al înotului româ- 
deci. perspective 
ca într-un timp 
poate chiar pînă

greu să se realizeze obiectivul 
propus — o victorie la cel pu
țin trei goluri diferență — care 
să facă din întîlnirile cu selec
ționata Olandei tentative reali
zabile sub raportul diferențelor 
de scor. Fotbalul practicat de 
selecționata noastră a prezentat, 
ca principală carență, o lipsă (Continuare în pag. 2-3)

în finalul partidei, in tentativa de a mări scorul, și fundașii 
centrali au venit la poarta echipei franceze, cum o face Dinu, in 
faza din fotografia noastră. Dar fără efect... Foto : I. MIHĂICA

LA
BOXERI DIN 13 ȚĂRI

CENTURA DE AUR"//

între 19 și 25 aprilie, la Pa
latul sporturilor din Capitală, 
iubitorii de spectacole pugilisti- 
Ce vor putea urmări, din nou, 
partidele totdeauna atractive 
ale turneului internațional do
tat cu „Centura de aur".

De data aceasta, la cea de a 
5-a ediție a competiției, și-au 
anunțat participarea boxeri din 
13 țări : Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R.A. Egipt, 
Franța, Ghana, Iran, Nigeria, 
Olanda, Turcia, U.R.S.S., Vene
zuela și, bineînțeles, România. 
După cum se vede, vor fi re
prezentate țări din patru con
tinente.

O participare atît de diversă 
— chiar dacă, din motive lesne 

români să atingă rezultate de 
valoare mondială.

Făcind această afirmație ne 
gîndim că într-o serie de sec
ții (și în primul rînd clubul 
Dinamo București) adoptarea 
unor metode de pregătire baza
te pe efortul zilnic de durată 
și de mare intensitate a facili
tat campioanelor noastre (înde
osebi) salturi calitative remar
cabile.

în condițiile unor curse con- 
tracronometru, Anca Groza, a- 
junsă la maturitatea exprimă
rii talentului și posibilităților 
fizice si-a corectat din nou re
cordurile pe distanțele favori
te (100 m și 200 m delfin). Cu 
65,5 sec (v. rec 65,82) si. res
pectiv, 2:21,7 (v. rec 2:23,5),

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3) 

de mobilitate inadmisibilă în 
jocul modern, carență care s-a 
transformat într-un balast pen
tru „unsprezecele" nostru Și 
într-un aliat pentru jucătorii

Eftimie IONESCU

înțeles în preajma turneului
fruntașilor

de 
olimpic, prezența 
boxului european va fi restrîn- 
să — are marele avantaj dc a 
pune elita noastră pugilistică în 
fața unor adversari cu stiluri 
și maniere de luptă extrem de 
diferite, ceea ce nu poate decât 
să le fie de folos pentru cam
pania olimpică de la Montreal. 
A întîlni acum — cu mai puțin 
de trei luni înainte de plecarea 
spre Canada — boxeri asiatici, 
africani, latino-amerieani spo
rește oricum arsenalul tactic și 
psihologic al sportivilor români, 
făcîndu-i mai apți în abordarea 
unei competiții universale.

Listele nominale nu sint încă 
întregite, dar după aflarea 
compoziției delegațiilor din Cu
ba, Venezuela, Turcia și altele, 
se poate afirma că vom asista 
la meciuri de mare calibru teh
nic și emoțional. De pe acum 
sînt așteptate cu o curiozitate 
firească : probabila întîlnire 
dintre campionul olimpic și 
mondial Teofilo Stevenson și 
tînărul și ambițiosul campion 
român Mircea Simon, precum 
și probabila revanșă (după me
ciul de la J.O. 1972—Miinchen, 
care a ținut doar 2 min. și 11 
sec.) dintre cubanezul Alejan
dro Montoya (învingătorul de 
atunci) și vicecampionul mon
dial Alee Năstac.

în primele patru zile ale 
competiției (19—22 aprilie) se 
vor desfășura cite două reuni
uni, cu începere de la orele 15 
și 19. Semifinalele sînt progra
mate la 23 aprilie, de asemenea 
în două gale (orele 15 și 18). 
Simbătă, în ziua de odihnă,’ 
este programată o ședință festi
vă pentru aniversarea a 50 de 
ani de la înființarea Federației 
române de box. Apoi, duminică 
25 aprilie, de la ora 10, Palatul 
sporturilor va găzdui finalele 
la cele 11 categorii, desemnînd 
pe cîștigătorii „Centurii de aur“. 
Vor fi oare printre ei și cei ce 
au obținut pînă acum trei din 
cinci titluri posibile : Constan
tin Gruescu, Alee Năstao și 
Teofilo Stevenson î



vole! : UN MECI NEOBIȘNUIT ÎN DIVIZIA B
Măsurile F. R. V. după incidentele de la Șimleul Silvaniei

■pentru prima oară in istoria vo
leiului un meci oficial s-a încheiat, 
conform foilor de arbitraj (nu a 
celei completate ulterior), la egali
tate : 2—2 ! Ciudata întîmplare
s-a petrecut la data de 22-11-1976 
la meciul dintre divizionarele B 
masculine Silvania Șimleul Silva
niei (care a luat locul Crișanei 
Oradea în retur) și SARO Tirgo- 
viște. Meciul s-a terminat la înce
putul setului decisiv intr-o confu
zie pe care n-a putut-o risipi nici 
analiza de peste cinci ore a comi
siilor federației întrunite, care — 
la memoriul depus de SARO și la 
deficiențele semnalate în foaia de 
arbitraj — au chemat pe împrici
nați la judecată. Puține din la
turile acestui mister au fost clari
ficate : arbitrii N. Bucșe (princi
pal) din Cluj-Napoca și T. Vuc 
(secund) din Timișoara . au venit 
la sală — de la restaurantul din 
Șimleu — mai tîrziu decît prevede 
regulamentul, fapt pentru care 
meciul nu a început la ora sta
bilită ; foaia de arbitraj, în felul 
în care a fost încheiată inițial, 
„vorbește4* albastru pe alb de am
nezii suspecte ale arbitrilor în 
privința aplicării regulilor de joc, 
de puncte acordate neregulamen
tar gazdelor (scorer Al. Mihalcea) 
în finalul setului 4 (cînd SARO 
conducea cu 2—1 și era pe punctul 
de a învinge), fapt care a fost a- 
preciat de numeroși membri ai 
comisiilor drept viciere de rezul
tat ; pe aceeași foaie, în dreptul 
conducătorului echipei SARO este 
trecut numele unei persoane din 
secția de volei respectivă și nu al 
antrenorului I. Stănescu, care a 
condus, de fapt, echipa (regula
mentul nu împiedică o astfel de 
situație, dar cel trecut pe foaie 
trebuie să și conducă echipa. Ar
bitrii erau cei în măsură — și o- 
bligați — să nu îngăduie așa ceva. 
Antrenorul tîrgoviștean ne-a de
clarat însă că scorerul Al. M. nu 
a permis reprezentantului SARO, 
Vărzaru, să supravegheze corec
titudinea întocmirii foii de arbi

traj — drept stipulat de regula
ment — decît dacă se va trece 
drept conducător al echipei).

Neclaritățile, legate de fimaiul 
setului patru. începînd de la 14—11 
pentru SARO, se referă la aver
tizarea și eliminarea de către ar
bitri a ambilor trăgători principali 
tîrgovișteni, Sinrion Șulea și 
Gheorghe Ștefan, în răstimp de 
numai ... 7 puncte, dintre care 5 
reale. Arbitrii susțin că aceștia 
Le-au adus injurii, în timp ce re
prezentanții lui SARO și un spec- 
tor sălăjan indignat (care a și dat 
o declarație scrisă) arată că deci
ziile au fost gratuite și luate la in
sistențele președintelui secției de 
volei Silvania. care ar fi ..dictat44 
din vecinătatea stupului susțină
tor al plasei și alte decizii în fa
voarea echipei sale ! De aseme
nea, reprezentanții Silvaniei au a- 
cuzat pe tîrgovișteni că ar fi a- 
vut manifestări urîte față, de pu
blicul local care înconjura terenul, 
fapt contestat însă de arbitri ! In 
ceea ce privește întreruperea me
ciului, nu s-a putut ajunge la cla
rificări : s-a retras SARO, în mo
mentul eliminării căpitanului său 
Gh. Ștefan ? Arbitrul a crezut că 
tîrgoviștenii nu mai au jucători de 
schimb și, cum singur mărturisea, 
a coborît din scaun înainte de 
scurgerea timpului regulamentar și 
a fluierat sfîrșitul meciului ?

•Măsurile luate de comisiile în
trunite ale federației (publicate a- 
lăturat) sînt rezonabile, ca prin
cipiu : rejucarea meciului, dat 
fiind că „rezultatul a fost viciat44. 
Dar trebuie avută în vedere ten
siunea ce se va crea cu siguranță 
la rejucare și precauțiunile orga
nizatorice care se impun (ni s-ar 
fi părut mai normal ca meciul să 
fie programat la Zalău, sau la 
Oradea, pe terenul... Crișanei) ; 
sancționarea arbitrilor și a celor
lalți vinovați de situația creată. 
Sub alt aspect, aceste măsuri ni 
se par insă menaj ante,' chiar de 
neînțeles. Niște arbitri care aplică 
— împotriva regulamentului —

PENULTIMUL TURNEU AL DIVIZIEI A

două sancțiuni deodată pentru a- 
ceeași infracțiune, care acordă 
time-out (și punct) pentru întîr- 
ziere la • trimiterea mingii spre 
zona de serviciu a adversarului, 
care nu încheie foaia de arbitraj 
regulamentar etc., înseamnă că 
n-au ce căuta in arbitraj. Iar dacă 
știu regulamentul și îl aplică pre
ferențial este și mai grav... Cel 
mai vinovat a fost' găsit scorerul. 
Dar punctul tehnic înscris de el 
tiu a fost oare urmarea indicației 
arbitrului principal ? De aseme
nea, nu izbutim să pricepem ra
țiunile pentru care jucătorii sus
pendați ai echipei SARO (cu sau 
fără motive temeinice) ispășesc 
pedeapsa la date diferite !

Aurelian BREBEANU
La propunerea Colegiului central 

de arbitri, Comisiei Centrale de 
competiții și Comisiei Centrale de 
disciplină, în legătură ou disputa
rea jocului din Divizia B dintre 
SILVANIA Șimleul Silvaniei si 
SARO Tîrgoviște, desfășurat la 
Șimleul Silvaniei în ziua de 22 fe
bruarie 197G. Federația română de 
volei hotărăște :

1. Reprogramarea jocului pentru 
data de 21 aprilie 1976 la Șimleul 
Silvaniei.

2. Sancționarea arbitrului Nico
lae Bucșe (Cluj-Napoca) ou sus
pendare pe o lună, începînd cu 2 
martie 1976.

3. Sancționarea arbitrului scorer 
Alexandru Mihalcea (Șimleu) cu 
suspendarea pe 6 luni, începînd cu 
2 martie 1976.

4. Sancționarea antrenorului Ion 
Stănescu, cu suspendarea de la 
conducerea echipei SARO Tîrgo
viște, pe perioada 7 martie — 18 
aprilie 1976.

5. Sancționarea secției de volei a 
Asociației sportive SARO Tîrgo
viște cu avertisment .

6. Sanctionarea jucătorilor 
Gheorghe Ștefan (SARO Tîrgoviș
te) cu suspendarea pe o etapă (7 
martie 1976) și Simion Șulea 
(SARO Tîrgoviște) cu suspendarea 
pe o etapă (21 aprilie 1976).

în campionatele de scrimă

PE PLANȘE, ECHIPELE DE FLORETĂ
Sîmbătă și duminică, un nou 

moment de referință în cam
pionatele divizionare de scrimă 
pe echipe : etapa a Il-a în „A“ 
și cea inaugurală în „B“ la flo
retă băieți și fețe.

în prima divizie, reprezen
tantele clubului Steaua sînt de
cise să-și continue ruta către 
cucerirea — și în acest an — a 
titlurilor de campioane, la flo
retă băieți, înfruntînd incomo
dul „4“ al I.E.F.S., iar la floretă 
fete pe cel al sportivelor de la 
Dinamo București, dispuse să 
ofere mari surprize. Competiția 
reține atenția, însă, și la peri
feria clasamentului, unde „Poli** 
Iași și Șc. sp. Satu Mare nu 
par deloc dispuse să se conso

lez? și după această _etapă cu 
u1 ti mul loc.

In perspectivă, o etapă inte
resantă, cu meciuri decisive 
pentru configurația definitivă 
a clasamentelor.

La startul Diviziei B vor fi 
prezente formațiile Progresul, 
C.S. Școlar, Crișul Oradea, 
C.S.M. Cluj-Napoca și Șc. sp. 
Oradea (băieți), I.E.F.S-, Farul 
Constanța, „U“ Craiova, Șc. sp. 
1 București, Crișul Oradea și 
cea a Clubului tineretului al 
Armatei Steaua—C.T.A.S. (fete). 
Echilibrul do forțe din ambele 
probe anticipează o dispută 
strinsă. Primele asalturi, sîm
bătă do la ora 8, în sala Flo- 
reasca II.

^WWWWWWWWX

Înaintea „europenelor" de lupte
La sfîrșitul acestei săptămîni 

este programată cea de-a doua 
etapă din cadrul Diviziei de 
lupte greco-romane, ultima com
petiție internă la care iau parte 
luptătorii noștri fruntași înain
tea startului în campionatele 
continentale de la Leningrad. 
Deși etapa reunește numai cîte 
trei echipe, întrecerile se vor 
disputa după sistemul turneelor 
individuale pe categorii. Dintre 
cele patru echipe bucureștene 
care activează în prima Divizie 
(Dinamo, Metalul, Steaua, Pro
gresul) numai Metalul va evo
lua în Capitală. Triunghiularul 
organizat de bucureșteni , este 
unul dintre cele mai -fechilibra- 
te programate în această etapă. 
Duminică dimineața, de la ora 10, 
în sala Dinamo se vor întâlni 
C.S.M. Pitești, Farul Constanța

și Metalul. Dar, iată, progra
mul complet al etapei. SERIA 
I : C.F.R. Timișoara, A-S.A. 
Cluj-Napoca, C.S.M. Reșița (Ia 
Timișoara) ; Steaua, C.S. Satu 
Mare, Crișul Oradea (la Satu 
Mare) : Vulturii Textila Lugoj, 
C.S. Arad, Bihoreana Marghita 
(la Arad) ; SERIA A II-A : 
Aluminiu Slatina, Carpați Si
naia. P-Ua Tulcea (la Sinaia) ; 
Fard Constanța, Metalul, C.S.M. 
Pitești (la București) ; Electro- 
putere Craiova. Progresul Bucu
rești, Dacia Pitești (la Craio
va) ; SERIA A III-A : Dinamo 
București, IPROFIL Rădăuți, 
A.S.A. Bacău (la Bacău) ; Stea
gul roșu Brașov, C.S. Botoșani, 
Gloria Buzău (la Brașov) ; Ra
pid, S.C. Bacău, Dunărea Galați 
(la Galați).

Incepînd de vineri, pe par
cursul a trei zile, la Brașov și 
București, se va desfășură pen
ultimul turneu al primelor 
grupe valorice ale Diviziei A de 
volei.

Noua sală de sport din Bra
șov va găzdui turneul echipelor 
feminine, care se anunță deose
bit de interesant în urma victo
riilor obținute de Penicilina și 
înfrîngerii 
pidiste în 
București, 
masculine 
Floreasca

liderei de către ra- 
turneul desfășurat la 

Jocurile echipelor 
vor avea Ioc în sala 
din Capitală.

Iată programul primei zile : 
Feminin, de la ora 17 : Dinamo
— Penicilina și I.E.F.S. — Ra
pid. Masculin, de la ora 17 : 
Dinamo — Politehnica și Steaua
— Explorări ~

înaintea 
clasamentul 
Dinamo (33
I.E.F.S. (29 p), Penicilina (28 p) 
și Rapid (27 p). In clasamentul 
masculin pe primul loc se află 
Dinamo (33 p), urmată de
Steaua (31 p), Explorări (27 p) 
și Politehnica Timișoara (24 p).

Baia Mare.
acestor turnee, în 

feminin conduce 
p), urmată de

Înotătoarele în evident progres
(Urmare din pan. 1)

• ÎN ATENȚIA LANSETIȘTI- 
LOR BUCUREȘTENI. Știuca, ră
pitor care s-a împuținat în ulti
mul timp, va reapare din nou 
în iazurile din apropierea Capita
lei. Tehnicienii A.G.V.P.S. au în
ceput o acțiune interesantă : re
producerea artificială a știucii, 
operație care se execută pentru 
prima oară în tara noastră. I-

PE MICUL ECRAN
Sîmbătă 27 martie, ora 

16,50 și duminică 28 mar
tie ora 15,30 : Retrospec
tivă în imagini „Jocurile 
Olimpice de iarnă — In
nsbruck 1876". Intilnire cu 
Franz Klammer. Roși Mit- 
termaier, Scheila Young, 
Irina Rodnina și Alexandr 
Zaițev, Dorothy Hamill. 
John Curry și alțl campi
oni ai gheții și zăpezii, 
în două emisiuni realiza
te și prezentate de Cristi
an Țopescu.

Miercuri 31 martie, ora 
16 : Fotbal : F. C. Argeș— 
Steaua. Transmisiune 
rectă de la Pitești, 
mentator Mircea M.
nescu.

dl- 
Co-
Io-

erele au fost fecundate artificial 
și puse la incubat la stația Bu- 
timanu a întreprinderii piscicole 
București. Puietul ce se va ob
ține va fi deversat în iazuri.

• Deși timpul încă nu s-a în
călzit. pescuitul sportiv a înce
put să fie practicat aproape pes
te tot. Pe fondurile A.G.V.P.S. 
din' apropierea Bucureștiului, de 
pildă, se obțin rezultate bune la 
caras, iar unii, cei mai norocoși, 
au „capturat44 și exemplare fru
moase de ciortan. In această pe
rioadă, însă, cînd peștele mușcă 
rar, trebuie folosite scule de 
mare finețe, vergi sensibile, fir 
de cel mult 0,20 mm grosime, ac 
nr. 14—18 și momeală... aleasă. 
„libelule44 sau rime subțiri. După 
cum am fost informați, în unele 
ape curgătoare, ca Mureșul, Ol
tul, Crișul Repede și chiar în 
Dunăre se prinde, pe porțiuni cu 
apă liniștită, „sabiță44, mreană și 
scobar.

e în unele regiuni ale tării, 
în special cele cu profil deluros. 
au apărut primele eșaloane de 
sitari, acest vînat preferat acum, 
primăvara, de majoritatea vînă- 
torilor. Asociațiile lucrează la 
cheierea recenzării vînatului 
fondurile A.G.V. In această 
țiune, care se desfășoară sub 
drumarea organelor silvice, 
sprijin efectiv îl dau și vînăto- 
rii. (T. R.).

în- 
pe 

ac- 
în- 
im

bucureșteanca rămînc printre 
cele mai bune specialiste ale 
continentului la acest procedeu 
tehnic, iar serioasele acumulări 
dobindite în iarnă îi vor oferi 
cu siguranță în lunile urmă
toare posibilități de apropiere 
de recordurile lumii : 61,92 și, 
respectiv, 2:13,7. La fel de im
presionant a fost și timpul de 
5:15,6 (superior cu aproape 7 
secunde vechiului record). înre
gistrat de sportiva dinamovistă 
în dificila probă a tetratlonului 
(400 m mixt). Fără a se fi pre
gătit în mod special pentru a- 
ceastă cursă — timpii lungimi
lor de spate și bras sînt încă 
sub posibilități .— Anca Groza 
a ajuns la un bun nivel euro
pean. depășind chiar cele mai 
optimiste așteptări ale antre- 
noarei sale. Cristina Șopterea- 
nu. „Rezultatul acesta — ne-a 
declarat fosta campioană si re
cordmană a tării — mă deru
tează pur și simplu. Ce să pre
gătim, în continuare, „delfinul" 
sau cursa de mixt ? Dacă Anca 
ar mai progresa aproximativ 
10 secunde la mixt, lucru per
fect posibil tinind cont de „in
termediarele" <-- ------------
ar putea ajunge finalistă 
pică la Montreal. Și, să 
noaștem. tentația este 
mare la această probă, unde în 
afara sportivelor din R.D. Ger
mană (trei) și S.U.A. (două) nu 
există veritabile specialiste".

Noile recorduri ale Danielei 
Georgescu (chiar dacă nu au 
atins o valoare europeană) 
nc-au oferit satisfacții asemă
nătoare. cunoscind marile re
surse ale acestei 
vîrstă de 17 ani.
62,3) pe 100 m, 
2:17,4) pe 200 m 
la 4:52,5) pe 400

patru
Daniela Georgescu, craulista nr. 1 a tării : 

curse și tot atitea recorduri

atunci ea se

mna coni ae
de la Baia Mare, 

olim- 
recu- 
foarte

înotătoare
61,3 (de 

2:15,3 (de
și 4:47,1 

m. iată cifre

în 
la 
Ia 

(de

IN CENTRUL DEZBATERILOR, EDUCAREA SOCIALISTĂ A SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

indisciplină ale sportivilor, ceea 
ce, evident, se repercutează 
negativ atît asupra performan
țelor cît și asupra conduitei lor 
pe terenul de sport și în afara 
lui. Așa se explică faptul că 
mulți sportivi execută un pro
gram insuficient de pregătire 
(3—4 antrenamente . în ciclul 
săptăminal), că unele cadre de 
specialitate au o activitate ne
corespunzătoare (Ion Steriade 
— atletism, Gh. Lungu — box, 
Ean Tănăsescu — volei șa.). 
Există în prezent secții unde 
munca de selecție este necores
punzătoare și astfel 20—30 la 
sută dintre sportivi — juniori 
■sau seniori — nu îudeplinesc

normele și cerințele C.N.E.F.S. 
(atletism — Dinamo, Steaua, 
C.A.U. ; volei — Rapid; baschet 
— Olimpia la fete, Politehnica 
la băieți ; rugby — Vulcan ; 
tenis de cîmp — Progresul).

In cuvîntul lor, participanții 
Ia lucrări — N. Mihalache, pre
ședinte al C.M.B.E.F.S., S. Ghi- 
țescu (Dinamo), " - - •
(Rapid), I. Duță 
Szocs (Voința), 
(Progresul), T. 
sportiv școlar), 
(I.E.F.S.) ș.a. — 
ple pozitive din 
burilor și asociațiilor sportive 
pe care le reprezentau, insistînd 
în mod special asupra necesi
tății intensificării muncii edu
cative desfășurate cu sportivii 
și cadrele de specialitate. S-a

N. Cristescu 
(Steaua), Crista 
C. Dumitrescu 
Bolea (Clubul

I. Șiclovan 
au dat exem- 

activitatea du

ce vădesc saltul e- 
vident al primei 
crauliste din Româ
nia. Daniela ■ — 
chiar dacă din mo
destie nu a expri- 
mat-o încă public 
—- dorește să devi
nă prima înotătoa
re din țară care să 
parcurgă „suta" în 
mai puțin de 60 de 
secunde Pentru a- 
ceasta însă ea tre
buie să muncească 
și în continuare 
cu seriozitate, să 
ajungă la repetări 
de 200 m și 400 m 
cu o mai mare in
tensitate și la re
corduri în jurul a 
2:10,0 și, respectiv, 
4:32,0 pe distanțe
le respective. Abia
va înscrie printre cele mai ra
pide crauliste de pe continent.

în totală discordanță — DEȘI 
AU BENEFICIAT DE CONDI- 
ȚII DE PREGĂTIRE ASEMĂ
NĂTOARE — rezultatele ma- 
joritătii campionilor în compa
rație cu cele ale recordmanelor 
noastre, sau ale altor sportive 
mai tinere (V.
Costea, M. Marin. V. Dragomir) 
evidențiate la Baia Mare. Wet- 
terneck și Slavic au apărut la 
concurs cu multe kilograme în 
plus. Resler. Oprițescu. Almei-, 
Horvat — cu o pregătire insu
ficientă. De aici. O SERIE DE 
REZULTATE MODESTE, CARE 
TREBUIE SĂ DEA SERIOS DE 
GÎNDIT ANTRENORILOR RES
PECTIVI. De altfel, la finele 
acestui campionat, perspective
le alcătuirii unei selecționate 
masculine, care să ne reprezinte 
onorabil la Balcaniadă și „Cu
pa Europei", competiții ce vor 
avea loc în luna august la 
București, nu sînt deloc încu
rajatoare. UNII DINTRE CEI 
CITATT MAI SUS NI S-AU 
PĂRUT PLICTISIȚI DE ACTI
VITATEA LOR, BLAZAȚI ȘI 
MULȚUMIȚI CU TITLUL DE 
CAMPION, fără dorința de a 
mai progresa. PE ASEMENEA 
OAMENI SE MAI POT BAZA

Vlăsceanu. M.

OARE SELECȚIONERII NOȘ
TRI ÎNAINTEA UNOR CON
FRUNTĂRI internaționa
le ? Situația merită o analiză 
lucidă din partea F.R.N. și mă
suri precise, care să întroneze 
peste lot o atmosferă de lucru 
intens, singurul mod de a ajun
ge la performante înalte.

NOI STARTURI

efectiv la forma - 
nou al societății 
reprezentarea cu 
demnitate a culo-

ALE ÎNOTĂTORILOR ROMANI

ATLETISM ■CUPA SCOUIHILLIIJI’i SPORTIVE DE AT
LETISM" pentru juniorii de cotegoria 
o lll-a desfășurată în sala 23 August 
din București a încheiat sezonul pe 
teren acoperit. |ată cîteva rezultate : 
băieți : 50 mg : M. Breazu (Lie. N. 
Bălcescu Cluj-Napoca) 7,6 ; 50 m : 
B. Sindiler (C.S.M. Suceava) 6,3 ; 
lungime : V. Enescu (C. S. Școlar) 
6,69 m : prăjină : S. Năescu (Șc. sp. 
Ploiești) 3,30 m ; înălțime : F. Chivu 
(L.C.E.A.C.-luna Muscel) 1,87 m ; 
fete : 50 tn : Mariana Dușe (Șc. sp. 
Tîrgoviște) 6,9 ; 50 mg ; Maria Vlăs- 
ceanu (L.C.E.A.C.-lung Muscel) 7,7 ; 
iungime : Speranța Radu (Șc. sp. Con
stanța) 5,30 m înălțime : Maria Dea- 
conu (Șc. sp. atletism) 1,58 m. in 
clasamentul pe echipe pe primul loc 
s-au clasat atleții de Ia Liceul cen
tral experimental de atletism din 
Cîmpulung Muscel. In afara concursu
lui, Sorin Tirichiță (Școala sportiva de

* a 
II
m

arătat că tolerarea abaterilor 
nu aduce nici un serviciu spor
tului bucureștean, că, dimpotri
vă, asemenea practică și men
talitate au ca rezultat „polua
rea" atmosferei în acest dome
niu de activitate care trebuie 
să contribuie 
rea omului 
noastre, la 
cinste și cu
rilor patriei peste hotare. Spor
tivii și antrenorii lor — s-a des
prins ca o concluzie a discu
țiilor purtate în plenară — au 
datoria să muncească temeinic 
pentru îndeplinirea tuturor o- 
biectivelor ce stau în fața miș
cării sportive pentru asigurarea 
unui elimat sănătos, dominat de 
principiile eticii și echității so
cialiste.

Patru înotători români. An
ca Groza. Anca Georgescu. Ma
rian Slavic si Andrian Horvat 
vor lua startul sîmbătă si du
minică la un concurs interna
țional ce va avea loc la Buda
pesta. In aceleași zile, la 
Zagreb, se va desfășura un con
curs interntional rezervat îno
tătorilor născuti în 1963 (și mai 
tineri). Tara noastră va fi re
prezentată de Cornel Neagrău, 
Edit Kugliș. Cristina Seidl și 
Irinel Pănulescu,

atletism, antrenor Armând Popa) 
stabilit un nou record de juniori 
la aruncarea greutății cu 16,54 
(Nicolae D. Nicolae — coresp.). 
daci-uct lotul Reprezen-
BAbCHtl TATIV DE SENIORI
a plecat în Polonia, la Wroclaw, pen
tru a participa săptămîna aceasta la 
un turneu internațional. Au făcut de
plasarea : Popa, Cernat, Niculescu, 
Oczelak, Chircă, Uglai, Mihuță, Ber- 
ceanu, Crăciun, Barna, Zdrenghea, 
Neagu. Antrenor : D. Evuleț-Colibaba 
O „CUPA PRIMĂVERII", competiție de 
minibaschet organizată pentru elevii 
sectorului 4, se află în plină desfă
șurare și se bucură do un deosebit 
s.ucces. La întreceri, găzduite de sala 
Școlii generate nr. 69, iau parte circa 
150 de minibaschetbaliste reprezentînd 
A. S. Voinicelul (5 echipe), A. S. 
Titanii (5), Șc. gen. 196 (2) și Șc.

Vorba 
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TERITORIAL, ECHIPA

E cazul să spunem, 
noștri.

ioc. că 3—4 dintre
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JRSURI DE TIR
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prima apari(ic

d sărăcia 
In că exis- 
liuri care 
bă lungă, 
li avut ce 
11 meu a- 
rați care 
critici dc 
I— realist 
h. O fe
tică mer- 
Iscepticis- 
Ică dădea 
I nici ce 
hentat pe 
Iun tați — 
le franțu- 
Lm mai 
Idin dinți

ARBITRI! ETAPEI
DE DUMINICA A DIVIZIEI A

oiioatâ internaționalăne de la oameni 
la culme 
apărut: 
ala 
vița Roșie" : „da, 
— îmi 
teatru 
snortul 
trișa...
midabil..." Un corespondent 
drag și necunoscut din Plo
iești — Mihai Beffa — mă 
..contra" în preferința mea 
pentrq francezi, dcmonstrîn- 
du-mi foarte frumos supe
rioritatea galeză, în care 
crede dumnealui. Firește, nu 
sîntem la ora de a discuta 
cu patimă sfîșietoare în a- 

cest domeniu 
val", dar îmi per
mit să citez ce spu
ne antrenorul galez, 
nu atit pentru 
prietenul ploieștean 
cît pentru rugbyștii 
noștri : „Francezii 
joacă un rugby ,ca 
al nostru, cu mai 
puțin singe rece 

mai puțină discipli- 
noi am avea

interesați 
de declarațiile — 

în ziarul nostru. — 
veteranilor de la „Gri- 

frate-miu 
zicea o regizoare de 
— așa e, rugbyul e 

unde nu se poate 
e evident dar și for-

■>

Va- 
AI.

TG.

ani (!!!) 
ti deose- 
Lw?coală, 
Kbyul, e 
p fotbal, 
dacă nu 
, căci la 
uite alte 
f invers, 
ci Fran- 
ktn meci 
u și alte 
ședințele 
williams, 
kai bună 
tpsi" un 
l la min-
a-1 căl- 
a-1 lovi 

lins, nici 
în tușă, 
ntă me- 
n adver- 
l eseu". 
I s-o tot

fi pe te- 
kcă am 
persoane 
Ic, după 
bii ale 
națiuni, 
nizează. 

be.
deschi- 

u (chiar 
ine în 
ngmă...), 
I haosul 
loasă, o 
I lege a 
I unite 
halte și 
Itelefoa-

inSă și 
nă. Dar dacă 
jocul lor la mină și puterea 
lor de a improviza...".

Așa că, vedeți d-voastră, 
cum se judecă lucrurile (și 
oamenii) cu cit joci mai bi
ne și progresezi din victorie 
în victorie... Nimic nu e li
niar cînd intri în zona șle- 
mului și a marilor perfor
manțe. Ideile sînt mai sim
ple cînd nu știi jocul : tre
buie să-I înveți bine și ga
ta ! Atunci cînd l-ai învă
țat, abia atunci devine esen
țial să știi a privi realitatea 
în adînc, pe față și pe dos, 
tur și retur. De aceea a fost 
bună ideea telesportului de 
a ne da meciurile din cupe
le europene, dus și întors. 
Se puteau vedea minuni 
frumoase : la 0—4 (scor bles
temat, păcatele mele !), West 
Ham se pune pe joc, 
două goluri „afară" 
să", se califică

dă 
și „aca- 

cu 3—1 în 
fața unor olandezi care nu-s 
de ici de colo... Și ce joc 
nebun al tristeții și al bucu
riei, ce „căderi" și suișuri se 
înregistrează în 180 de mi
nute și mai bine... „Tu, fiule, 
te uită și invață" — cum 
zice basmul lui Petre Ispi- 
rescu. Numai ce-a văzut 
„fenomenal" crainicul spa
niol în golul lui Santillana, 
nu înțeleg, urci nd eu medi
tativ în șa, căci de galopat 
trebuie să galopăm mai de
parte, cu toate diligentele.

BELPHEGOR

L ACESTEI SAPTAMINI I
Iptămîni 
f eon- 
ba des- 
m petiție 

— clu- 
Meialul 

rlor din 
Ivor dis- 
[7 și 28
Igonului

Concursul urmărește

francezi.
aiungind la adversarii 
că ei au demonstrat un bun 
nivel de
componentii acestei formații — 
cu toții reprezentanți ai noii 
generații — sînt capabili să a- 
iungă foarte repede în prima 
echipă a Franței (Platini a și 
fost rețin ut. de altfel, pentru 
partida de simbătă. de la Pa
ris. Franța — Cehoslovacia). 
Lingă el, Rouyer, Rubio, Stas- 
sievitch, Schaer si apariția de 
„ultimă oră", înaltul Couge, 
dau o doză de tehnicitate des
tul de ridicată formației și o 
a iută să treacă peste momen
tele critice dintr-o partidă cu 
o oarecare ușurință, asa cum 
a fost cazul și în întîlnirea de 
miercuri. Prin 
echipă foarte

urmare, cu o 
tînără. care a 

luat abia acum contact cu for
mații experimentate din fotba
lul european, soccerul francez 
reușește o anreciată evoluție 
in preliminariile olimpice. De 
altfel si alto federații — cum 
e cazul color din U.R.S.S., 
Turcia, Spania. Brazilia și. așa 
cum se prevede, chiar al ace
leia din tara deținătoare a ti
tlului olimpic. Polonia — au 
înțeles să alinieze, la startul 
preliminariilor olimpice, gar
nituri dominate de jucători ti
neri și valoroși, considerînd a- 
ceastă competiție ca un bine
venit prilej de lansare a noii 
promoții de fotbaliști.

Fotbalul nostru a încredințat 
unora dintre cei mai experimen
tați jucători misiunea de a-I re
prezenta în aceste preliminarii, 
mizind pe valoarea lor de atîtea 
ori exprimată, pe rutina dată de 
numeroase prezente în întrece
rile internaționale. Previziunile 
nu s-au realizat, după trista 
experiență de la Blois, nici în 
a doua întilnire, o veritabilă 
partidă-revansă nu numai sub 
raportul scorului ci — în egală 
măsură — și sub acela al va
lorii fotbalului. Marea majori-

taie 
tre 
după preluări
Pase 
partener, n-au 
surpriză pentru 
de previzibile erau. Nu 
vorbim de procentajul de ine
xactitate al procedeelor tehni
ce. de rigiditatea în mișcare a 
întregii formații ! Exccptînd u- 
nele șarje ale lui Iordăncscu, 
care i-au dus cu adevărat în 
dificultate ne adversari, n-am 
văzut *vreo acțiune individuală- 
decisă și inspirată, nu s-a ob
ținut măcar o singură dată 
scoaterea din dispozitiv a de
fensivei adverse nrin rapide și 
surprinzătoare acțiuni în doi. 
realizate pe centru. Centrările 
—. care au avut si ele defectul 
dq a veni de cele mai multe 
oți în contratimp sau urca ios
— sau uncie șuturi de la dis
tantă. iată ce a încercat for
mația noastră cu predilecție și
— cum s-a văzut — fără reu
șită. Singurul gol al meciului
— probă netă — a reprezentat 
rodul unei iuti si inventive ac
țiuni ÎN CAREU. Altfel era 
greu de învins o apărare foar
te ambițioasă, care făcea un 
marcaj strict, susținut. Ocaziile 
noastre — bara lui Dudu Geor
gescu și acele asalturi la cer
nere sau la lovituri libere — 
au mizat mai mult pe zăpăcea
la de moment a adversarului 
decît pe o 
meditată a 
desfășurarea 
terveni încă

gindim și la penaltyul ra- 
pentru formația noastră ; 

asta nu schimbă cu nimic 
constatarea că selecționata

a acțiunilor formației noas- 
au fost încete, construite 

repetate. prin 
care, cînd l-au găsit pe 

reprezentat o 
adversar, așa 

mai

sucombat 
treme 
ar fi 
mult. Un abort 
nit nici din i 
mijloc, und- ___ . _ -
tivat mai bine, după cum fun
dașii — în situațiile cu adevă
rat critice, destul de rare. în 
care au fost puși - 
festat nesiguranță, 
scăderi îsi așteaptă 
rezolvarea înaintea 
care urmează, *?.Merî care pro
vin și din activitatea propriu- 
zisă a selecționatei, dar — cu 
implicații mult mai vechi și 
largi — și a celorlalte sectoare 
ale fotbalului nostru, care ră- 
mîn la un nivel nesatisfăcător, 
în ciuda a numeroase promisi
uni și a atîtor planuri de ac
țiune. Faptele însă, inițiativele 
concrete sînt prea puține și ne
semnificative. Efectele le-am 
avut clare. în fată, și în meciul 
de miercuri.

și că 
rapide, 
realizat.

o linie cu ex- 
de pătrundere, 

probabil, 
eficient n-a 

partea liniei 
doar Boloni a

mai 
ve
de 

ac-

au mani- 
Iătă cite 
cit dc cit 
aparițiilor

• JIUL - SPORT CLUB 
BACĂU : N. Cursaru — M. 
siliu (ambii din Ploiești), 
Ene (Craiova) ;

• STEAUA — A.S.A.
MUREȘ : N. Rainea (Bîrlad) — 
C. Tcodorescu (Buzău). C. Pîr- 
vu (Brăila) ;

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — ,.U“ CLUJ-NAPOCA :
N. Petriceanu — E. Svillec (am
bii din București). V. Tătar (Hu
nedoara) ;

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA — SPORTUL STUDEN
ȚESC : O. Anderco (Satu Mare)
— V. Catană (Carci), T. Wass 
(Ora'dea) ;

• U.T.A. - F. C. CONSTAN
ȚA : C. Pctrea — Gh. Popovici, 
N. Gheorghe (toți din Bucu
rești) :

• DINAMO — F. C. OLIM
PIA : I. Rus (Tg. Mureș) — St. 
Marian (Sighișoara). N. Barna 
(Tîrnăveni) :

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
RAPID : M. Moraru — M. Ma- 
rinciti (ambii din Ploiești). Gh. 
Ionescu (Brașov) :

• F. C. BIHOR — F. C. 
ARGEȘ : M. Fediuc (Suceava)
— T. Ăndfei, I. Vințan (ambii 
din Sibiu) :

• POLITEHNICA IAȘI — 
F.C.M. REȘIȚA : M. Buzea — 
V. Roșu (ambii din București), 
A. Ghigea (Bacău).

PRIMA ETAPA A RETURULUI
CAMPIONATULUI DE JUNIORI

dezorganizare pre- 
lui. Sigur că. în 
fazelor, puteau in- 
un gol sau două

(ne 
tat) 
dar 
din 
a repetat, ne terenul său, una 
dintre acele evoluții dezolante, 
desfăsurînd un fotbal neinspirat, 
rigid, static, 
șeii tehnice 
supărătoare.

Un punct
acela al alcătuirii „ll“-lui nos
tru. S-a văzut pînă Ia urmă 
că formula de atac cu doi ju
cători buni săritori la cap 
(Dudu Georgescu — Kun) a

presărat de gre
și de ordin tactic

deschis rămîne și

NOASTRA A DOMINAT
CU CE FOLOS?

de 100

cîștigă 
din 12

ovut Ioc 
in clasa

consti- ' 
minibas-

26.853 lei.
aiu revenit participanților 
și TIBERIU BARTHA din

TO 2
jumă-

2 se 
bit în
atorită 
meroa- 
autotu-

EPUBLI- 
se des- 
pe pîr- 

loc pro- 
m uriaș 
permite.

Dinamo.
angrenarea unui număr cit mai 
mare de tineri și juniori pentru 
o obține noi clasificări și a 
realiza haremurile pentru con
cursurile republicane. Pot par
ticipa sportivii tuturor secțiilor 
de tir din București și provin
cie — juniori mici, juniori mari 
și tineret (pînă la 25 de ani). 
Cel de al doilea concurs este 
„Cupa Petrolul", în organizarea 
clubului cu același nume. A- 
ceastă întrecere se va desfășu
ra în aceleași zile, pe poligonul 
din Ploiești.

o Luni dimineață, țintașii 
clubului sportiv Dinamo Bucu
rești se vor deplasa în Ceho
slovacia- Ei vor participa la în- 
tîlnirea revanșă cu colegii de 
la clubul Ruda Hvezda Plsen. 
Sportivii bucureșteni întorc ast
fel vizita țintașilor cehoslovaci, 
car a avut loc cu aproape o 
săptămînă în urmă, 
disputa probe de glonț 
comprimat la seniori și 
re, juniori și junioare.

Se vor 
și aer 

senioa-

S3

OSPORT INFORMEAZĂ
este ultima zi pentru pro- 
biletelor.

Mîine 
cur area

MIERCURI 31 MARTIE 1976, 
UN INEDIT CONCURS 

PRONOSPORT
Programul concursului prono

sport din 31 martie a.c. este axat 
pe meciurile etapei a XXH-a a 
campionatului nostru, Divizia A.

NU UITATI ! LOZUL PRIMĂ
VERII VA OFERĂ CÎȘTIGURI IN 
AUTOTURISME SKODA S 100 ȘI 
BANI.

LOTO DIN 19 MARTIE 1976GERII
ia 1 : 1.70 variante — autoturism Dacia 1300; 
3 : 28.60 a 2.091 lei ; cat. 4 : 18,75 a 3.189 lei ; 

5 : 183,15 a 326 lei ;
37.271 lei.
tegoria A : 1.20 variante — autoturism Dacia 
i ; cat. C : 8,35 a 6.346 lei ; cat. D : 24.95 a 
lei ; cat. F : 232,85 a 228 lei ; cat. X : 1.900,50

MIHAT CASIAN 
Cluj-Napoca.
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In completarea cronicii meciului din
tre selecționatele olimpice ale Româ
niei și Franței revenim cu cîteva 
însemnări statistice care vor permite, 
fârâ îndoiala, a ne face o imagine 
cît mai aproape de realitate în ceea 
ce privește comportarea echipei noas
tre în raport cu cea a formației oas
pete. In această ixdee ne propunem a 
urmări, cu ajutorul cifrelor, aspectul 
cel mai caracteristic al jocului, mo
dul de acțiune în ofensivă — pe frac
țiuni de timp a cite un sfert de oră. 
Astfel, între minutele 1—15 jucătorii 
români au organizat, în jumătatea de 
teren adversă, 25 de acțiuni de atac, 
din care s-a înscris un gol (unicul 
gol al meciului), s-a șutat o dată în 
bară, iar de patru ori loviturile ata- 
canților noștri au ocolit poarta lui 
Larrieu. In aceeași perioadă, realiză
rile francezilor au fost : 8 acțiuni de 
atac, dintre care două s-au încheiat 
cu șuturi pe spațiul porții. în ansam
blul întilnirii, acest sfert de oră a 
marcat cea mai netă superioritate a 
selecționatei române și activitatea sa 
cea mai productivă sub raportul fina
lizării și al eficacității. Ce a urmat 
după aceea ? între min. 16 și 30 jo
cul s-a echilibrat oarecum : 18—13,
raportul acțiunilor de atac și 3—2 nu- 
mărtîl șuturilor la poartă (1 — 1 pe 
spațiul porții) în favoarea echipei 
noastre. Apoi, între min. 31 și 45 din 
nou dominare netă a „tricolorilor", 
dar lipsită de periculozitatea necesară 
finalizării : 21—6 acțiuni de atac, 3—2 
numărul șuturilor la poartă, toctte în 
afara spațiului porții, și 3—0 rapor
tul loviturilor de colț.

După pauză, inițiativa a rămas tot 
de partea olimpicilor noștri : între 
min. 46 și 60 ei au organizat 19 acțiuni 
de atac, încheiate cu 5 șuturi la poar
tă (3 pe spațiul porții) și au execu
tat 3 cornere .fără nici un rezultat ; în 
acest timp, prestația ofensivă a fran
cezilor a fost de 11 acțiuni de atac 
și nici un șut la poartă ! Intre min. 
16 și 75 diferența s-a menținut, în 
privința acțiunilor de atac, aceeași : 
22—14. Jucătorii noștri au șutat to
tuși mai mult la poartă (5—2), dar 
fără precizie, au ratat o lovitură de 
pedeapsă și au executat formal o lo
vitură de colț. în sfîrșit, în ultimul 
sfert de oră dominarea echipei noas
tre s-a accentuat evident : 20—4 ra
portul acțiunilor de atac, 5—0 cel al 
șuturilor la poartă (1—0 pe spațiul 
porții) și din nou o lovitură de colț, 
asemenea celorlalte dinainte, fără nici 
un efect.

Recapitulînd, vom înscrie în dreptul 
selecționatei olimpice a României ci
fra de 125 acțiuni de atac, iar la 
activul formației franceze 56, adică 
mai puțin de 50 la sută 1 Ceea ce 
înseamnă că, din punct de vedere te
ritorial, 
tegoric, 
imi din

de teren adversă. Ce folos însă, 
s-a înscris doar un singur gol ? 
ce numai atît ? Pentru că, deși 
venta atacurilor și a loviturilor 
poartă au fost, să zicem, bună, pre
cizia și mai ales gradul de periculo
zitate al șuturilor — carențe cronice 
ale jucătorilor noștri — au fost îngri
jorător de reduse, anulind, de fapt, 
tot efortul construcției unor acțiuni de 
atac, din care normal era să realizeze 
mai mult. Au lipsit însă atacanții ade- 
vărați, oameni de gol. Și asupra aces
tui lucru trebuie să se îndrepte toată 
atenția conducerii tehnice a echipei 
noastre I

daca 
! De 
frec-: 

la

Mihai IONESCU

Duminică se reia și campiona
tul republican de juniori. Re
amintim că pe primele două 
locuri în cele opt serii se află 
următoarele echipe : Liceul de 
fotbal Bacău (24 puncte) și S.C. 
Bacău (21) — seria I ; Sportul
studențesc (23) și F. C. Constan
ța (19) — seria a Il-a ; Dinamo 
București (24) și Steaua (23) — 
seria a III-a ; Dinamo Slatina 
(22) și F. C. Argeș (21) — seria 
a IV-a ; U. M. Timișoara (21) și 
U.T.A. (18) — seria a V-a ; „U“ 
Cluj-Napoca (24) și F. C. Baia 
Mare (23) — seria a Vl-a ; A.S.A. 
Tg. Mureș (25) și Steagul roșu 
Brașov (22) — seria a Vil-a ;
Chimica Tîrnăveni (22) și Me
talurgistul Cugir (19) — seria a 
VIII-a. în disputa pentru ocupa
rea unuia din aceste prime două 
locuri, cele care dau dreptul la 
calificarea penlru turneul final, 
se mai află și alte formații.

Iată și programul primei etape 
a returului: Ceahlăul P. Neamț — 
Liceul de 
Tecuci — 
Pașcani — 
Buzău — 
ceul .,A.
C.S.M. Suceava. Politehnica Iași— 
Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej, S.C. 
Bacău — C.S. Botoșani (seria I); 
F. C. Constanța — C.S.U. Galați, 
F. C. Brăila — Steaua ..23 Au
gust", S. C. Tulcea — Șc. sp. 2 
București. Metalul București — 
Flacăra roșie București Snortul 
studențesc — Șc. sp. Călărași, 
Rapid București—Azotul Slobozia, 
F.C.M. Galați — Autobuzul Bucu
rești (seria a Il-a) : Ș.N. Olteni
ța — Progresul București. Po
iana Cîmpina — T. M. București. 
Flacăra-Automecanica Moreni — 
Voința București. Chimia Tr. Mă
gurele — F.C.M. Giurgiu. Stea
ua — Petrolul Ploiești. Dinamo 
București — Șc. sp. Alexandria, 
Liceul ,.M. Viteazul" — C. S. Tîr- 
goviște (seria a ITI-a) ; Liceul

fotbal Bacău. Șc. sp. 
Liceul 2 Iași. C.F.R. 
Unirea Focșani. Gloria 
Rulmentul Bîrlad. Li- 
I. Cuz.a“ Focșani —

nr. 1 Caracal — Universitatea 
Craiova. Cimentul Tg. Jiu — Șc. 
sp. Știința Petroșani. Minerul 
Motru — F.C. Argeș. Electropu- 
tere Craiova — Chimia Rm. Vîl- 
cea. Minerul Lupeni — Dinamo 
■Slatina. Jiul Petroșani — Șc. sd. 
Curtea de Argeș. Șc. sp. Craio
va — Șc. sp. Drăgășani (seria 
a IV-a) ; U. M. Timișoara — Me
talul Drobeta Tr. Severin. Șc. sp. 
Caransebeș — Șc. sp. Gloria A- 
rad, U.T.A. — Șc. sp. Jimbolia, 
F.C.M. Reșița — C.F.R. Timișoa
ra, Strungul Arad — Viitorul Ti
mișoara. .,Poli“ Timișoara — Ra
pid Arad. Dierna Orșova — Șc. 
sp. Lugoj (seria a V-a) ; Șc. sp. 
Victoria Cărei — F. C. Bihor, 
Gloria Bistrița — C.F.R. Cluj-Na
poca. Armătura Zalău — Șc. sp- 
Baia Mare. Șc. sp. Oradea — Ind. 
sîrmei C. Turz.ii. ..U“ Cluj-Napo
ca — C.I.L. Sighet. F. C. Baia 
Mare — Olimpia Satu Mare. Mi
nerul Cavnic — Sticla Turda (se
ria a Vl-a ; Șc. sp. Tg. Mureș — 
Steagul roșu Brașqv. Oltul Sf. 
Gheorghe — Tractorul Brașov, 
Șc. sp. Mediaș — Șc. sp. Tg. Se
cuiesc. Șc. sp. Miercurea Ciuc — 
A.S.A. ■“ ” "" " ~ —
hei
sp. 
tan 
Șc. 
VII-a) :

Tg. Mureș Sc. sp. Odor- 
'Metalul Sighișoara, Șc.

Brașovia Brasov — Gaz me- 
Medias. Șc. sp. Brașov — 
sp. Gheorghieni (seria a 

. a', ; Liceul nr. 2 Deva —
Șoimii Sibiu. Chimica Tîrnăveni— 
F. C. Șoimii Sibiu. Corvinul Hu
nedoara — Metalurgistul Cugir, 
Unir’ea Alba Iulia — Mureșul 
Deva. Metalul Ai ud — C.F.R. Si- 
meria. Șc. sp. Sibiu — Șc. sp. 
Hunedoara. Inter Sibiu — Nitra- 
monia Făgăraș (seria a VIII-a).

Celelalte 12 etape sînt . progra
mate la 4. 7. 11. 14. 18 și 25 a- 
prilie, 2. 9, 16. 23 și 30 mai și 6 
iunie. în vacanța de primăvară 
se vor disputa, după cum se ob
servă. două etape intermediare, 
cele din 7 și 14 aprilie.

nr.

echipa 
jucînd, 
timpul

noastrâ a dominat ca- 
mai bine de două tre- 
partidei, în jumătatea

DIVIZIILE B ȘI C SUB SEMNUL
CARTONAȘELOR GALBENE ȘI ROȘII

Divizia B, dar mai ales Divi
zia C continuă să dea de lucru 
Comisiei de disciplină, prin aba
terile — unele deosebit de gra
ve — comise pe. terenul de joc. 
Ieri, pe agenda Comisiei au fi
gurat nu mai puțin de 12 ca
zuri de eliminări din joc (4 în 
Divizia B și 8 în Divizia C) le
gate de actele de indisciplină 
săvîrșite în etapa de duminica 
trecută. Bineînțeles, cartonașele 
galbene, de avertisment, au fost 
și mai numeroase, ele marcînd 
fie jocul brutal al unor fotba
liști, fie protestele lor la deci
ziile arbitrilor. Prin antiteză, 
ne-au apărut cu atit mai demne 
de relevat meciurile și echipele 
care i-au invitat pe arbitri sau 
pe observatori să scrie cuvinte 
frumoase despre cadrul organi
zatoric sau despre climatul dis
ciplinar. Astfel de notații am 
întîlnit în foaia de arbitraj a lui 
Cristian Teodorcscu, care a con
dus partida dintre Gaz metan 
Mediaș și C.I.L. Sighet : „Echi
pament curat, îngrijit, sportivi
tate deplină în teren și in tri
bune, măsuri organizatorice efi
ciente". Și doi jucători remar
cați de arbitru : Moraru de la 
Gaz metan, „un vîrf de atac 
percutant", și Deac de la C.I.L., 
„o aripă cu reale calități tehni
ce și fizice". Din păcate, ase
menea aspecte nu sînt prea 
multe...

• In schimb, ca- citim în ra
portul suplimentar întocmit de

arbitrul M. Fediuc, care a con
dus meciul dintre Ozana Tirgu 
Neamț și Relonul Săvinești, din 
seria a Il-a a Diviziei C ? Ju
cătorul Constantin Croitoru (O- 
zana) a început cu faulturile din 
primul minut. La un nou atac 
brutal, arbitrul l-a avertizat. 
Dar. in timp ce arbitrul îi nota 
numele. Croitoru s-a apropiat 
de el și l-a lovit cu pumnul în 
față ! Poate că nu e lipsit de 
interes amănuntul că. la cei 
18 ani ai săi. acest jucător cu 
apucături de huligan are tre
cute în carnetul său de legi
timare nu mai puțin de SASE 
SANCȚIUNI. Mai are ce căuta 
Croitoru pe un teren de sport ?

• Dar. cel puțin, antrenorii 
sap unii conducători de echipe 
iau atitudine împotriva jucăto
rilor lor care au comportări ne
corespunzătoare ? Ce exemplu 
oferă, din acest punct de vede
re — se întreabă arbitrul Vic
tor Roșu si observatorul federal 
Traian Moraru — atit antreno
rul echipei Autobuzul. Dumitru 
Ignat, cît și delegatul acestei 
grupări. Radu Zahiu, care au 
cerut socoteală conducătorului 
partidei Voința — Autobuzul, 
precum și observatorului fede
ral pentru reținerea carnetului 
jucătorului Munteanu, vinovat 
de lovirea unui adversar ? Cu 
totul altă poziție — remarcabilă 
— a avut M. Ghiță, șeful secției 
de fotbal a Autobuzului, care 
a declarat că „e sătul de abate

rile lui Munteanu", pe care el 
l-ar suspenda „pe zece etape”.

• Meci dur la Ploiești, în
tre două echipe din același o- 
raș : F. C. Petrolul și Prahova. 
Doi jucători de la Prahova au 
fost eliminați de pe teren. Ar
bitrul C. Niculescu insistă asu
pra atitudinii jucătorului Gh. 
Dumitrescu, care în Ioc să tragă 
învățămintele cuvenite atunci 
cînd i s-a arătat cartonașul gal
ben, a devenit și mai irasci
bil, comportîndu-se necuviin
cios, Normal, arbitrul l-a elimi
nat din ioc.

• Chimia Turnu Măgurele a 
cîștigat meciul cu Steagul roșu 
Brașov. Observatorul federal, D. 
Ionescu, consideră însă că echi
pa gazdă a încălcat adesea re
gulamentul. recurgînd la duri
tăți. Cele 35 de faulturi pe care 
le-a comis sînt elocvente in a- 
ceastă privință. Foarte bună or
ganizare pînă la fluierul final. 
Apoi, purtați de entuziasmul 
victoriei, multi spectatori au in
trat în incinta terenului., stîn- 
jenind — chiar dacă n-au fost 
incidente — revenirea la cabi
ne a echipelor si a brigăzii de 
arbitri. Măsurile organizatorice 
nu se opresc în minutul 90. Mi
nutul 91 este și el la fel de im
portant. ba. uneori, el este cel 
care ilustrează cel mai bine 
preocupările echipei organiza
toare pentru buna desfășurare a 
meciurilor de fotbal.

Jack BERARIU



în turneul de șah

LUPTA DEVINE STRÎNSĂ
Odată cu apropierea finișului 

(mai sînt de jucat patru runde) 
devine tot mai strinsă lupta 
pentru primele locuri în clasa
mentul turneului internațional 
de șah. Aseară, la epuizarea 
celor cinci ore de joc, patru 
șahiști se aflau în frunte, la 
egalitate de puncte : Th. Ghi
țescu, M. Pavlov (ambii Româ
nia), L. Ogaard (Norvegia) și 
E. Sveșnikov (U.R.S.S.) — 7 p. 
Alți trei egali în plutonul ime
diat următor : J. Augustin
(Cehoslovacia), J. Barle (Iugo
slavia) și J. Pinter (Ungaria) 
— 6*/a p. Apoi C. Radovici 
6 p, M. Șubă 5% P (1). E- Un-

gureanu 5*/2 p, V. Stoica (toți 
România) 5 p (1) etc.

Rezultate din runda a 11-a, 
de ieri : Ungureanu -— Pavlov 
*/2—*/2 (29 mutări), Barle —
Ghițescu '/2—'/2 (18), Augustin 
— Stanciu */2—‘A (33),- Sveșni- 
kov — Pinter */2—’A (17), 
Mohring — Radovici 0—1 (53), 
Ogaard — Atanasov 1—0 (30), 
Stoica — Șubă într., Diaz — 
Hammer *A—*A (33). Și trei re
luări : Mohring — Șubă 0—1
(41) , Hammer — Stoica *A—’A
(42) , Stanciu — Baric *A—*A 
(48). Azi, în aula Bibliotecii 
Centrale Universitare se joacă 
runda a 12-a. (Rd. V.).

Scrisoare din Sofia

ACT1VITAIII SPORTIVE

Clasamente finale
în „Cupa mondială

la schi

AMSTERDAM, 25 (Agerpres).— 
Secretariatul F.I.D.E. a dat pu
blicității componenta celor două 
turnee interzonale pentru cam
pionatul mondial masculin de șah, 
la care sînt calificați 36 de jucă
tori din 19 târî. Pentru celelalte 
4 loouri disponibile se va desfă
șura un turneu de selecție.

După cum s-a mai anunțat, ma
rele maestru român Florin Gheor
ghiu va juca în „interzonalul" de 
la Manila (Filiplne), programat 
între 12 Iunie sl 8 iulie, alături de 
B. Spaski, L. Polugaevski, I. Ba- 
lașov, V. Teșkovskl (toti din

TURNEUL DE TENIS

U.R.S.S.), O. Panno, M. Quinteros 
(ambii din Argentina), L. Liubo- 
jevici (Iugoslavia), V. Hort (Ceho
slovacia), C. Mecking (Brazilia), 
W. Browne (S.U.A.), Z. Ribli (Un
garia), E. Torre (Fillpine), J. Del 
Corral (Spania). S. 
lia), P. Biyiasas 
Harrandi (Iran) și 
gapore).

In turneul de la 
programat între 10 .
gust, vor participa, printre alții, 
M. Tal, T. Petrosian, E. Gheller 
(totl din U.R.S.S.), L. Portisch 
(Ungaria), R. Byrne (S.U.A.), A. 
Matanovici (Iugoslavia), B. Larsen 
(Danemarca), J. Diaz (Cuba), U. 
Andersson (Suedia).

Mariotti (Ita- 
(Canada), K. 
Liu Tan (Sin-

Biel (Elveția), 
iulie și 8 au-

Nu cu mult timp în urmă, 
pornindu-se de la principiul că 
știința trebuie, înainte de toate, 
să fie pusă în serviciul activi
tății practice. învățămîntul su
perior și sectorul de cercetare 
din domeniul educației fizice și 
sportului a fost structurat. în 
Bulgaria, pe baze noi. în acest 
sens, credem că este suficient 
de ilustrativ faptul că Institu
tul superior de educație fizică 
„Gheorghi Dimitrov" din So
fia pregătește anual absolvenți 
cu o solidă pregătire în trei 
domenii diferite : profesori de 
educație fizică, antrenori în di
ferite ramuri sportive și spe
cialiști in tratarea bolilor prin 
exerciții fizice.

In aceste trei domenii, pe 
care este axată activitatea in
stitutului. s-au introdus progra
me noi de învățămint. în care 
s-a urmărit cu precădere tine
rea pasului cu dezvoltarea con
temporană a științei și a teh
nicii. In acest scop, accentul se 
pune pe munca de cercetare 
științifică, în ideea ca temele 
ce și le propun spre studiu ca
drele didactice și studenții să 
fie legate de preocupările prac
tice. de zi cu zi. ale antrenori-

lor si sportivilor fruntași din 
Bulgaria.

O recentă sesiune de comu
nicări științifice a studenților, 
organizată de Clubul creației 
științifice, de pe lîngă Institu
tul superior de educație fizică 
„Gheorghi Dimitrov11, a pro
vocat discuții animate și cre
atoare în jurul celor 20 de te
me. alese din cele peste 100 
prezentate la concurs. Au fost 
acordate și premii primelor, 
trei lucrări : „Metode de eva
luare a eforturilor fizice în ca
notaj" de Aniuta Ivakina (anul 
III), „Schema sistemului de e- 
valuare a forței și dinamismu
lui elanului la sărituri" de Va
lentin Dimov (anul III) si „Stu
dii asupra conformației fizice a 
fotbaliștilor din Divizia A", al 
unui colectiv compus din A. 
Doicinov, D. Kostov, M. Șko- 
drov și L. Kiuciukov,

TOMA HRISTOV

Lungul periplu al elitei 
schiului alpin (început la 3 de
cembrie 1975 în Franța^ la Val 
d’Isere) s-a încheiat recent 
în Canada Ga Mont Sainte-An- 
ne, Quebec) cu un slalom pa
ralel contînd exclusiv pentru 
clasamentele pe națiuni. La 
masculin a terminat învingător 
italianul Franco Bieler. care 
l-a întrecut în finală pe sue
dezul Ingemar Stenmark. Pro
ba feminină de slalom paralel 
a revenit elvetienei Bernadet
te Zurbriggen, învingătoare în 
finala disputată cu vest-ger-, 
mana Irene Epple.

In urma acestor rezultate au 
fost întocmite clasamentele fi
nale ale Cupei mondiale (edi
ția 19754976) :

Feminin: 1. Roși Mittermaier 
(R.F.G.) 281 p, 2. Lisc-Marie 
Morerod (Elveția) 214 p, 3. Mo-; 
nika Kaserer (Austria) 171 p;

Masculin : 1. Ingemar Sten- 
mark (Suedia) 249 p, 2. Piero 
Gros (Italia) 205 p, 3. Gustavo 
Thoeni (Italia) 190 p.

Pe națiuni: 1. Austria 1148 p, 
2. Elveția 970 p. 3. Italia 788 - - - - 5.

P.
p, 4. R. F. Germania 651 p. 
Franța 392 p, 6. S.U.A. 362

DE LA PALM SPRINGS
NEW YORK, 25 (Agerpres).— 

în turneul de tenis de la Palm 
Springs (California). Ilie Năs- 
tase l-a întrecut cu 6—4, 4—6, 
6—4 pe Haroon Rahim (Pakis
tan). Intr-o altă partidă, cam- ---- „ a 

fata
pionul suedez Bjorn Borg 
cîștigat cu 6—0. 6—4 în i 
lui Ion Tiriac.

Alte rezultate din-turul doi: 
Newcombe — Warwick >r " 
6—3, 6—2 ; Fairlie
3—6. 7—5. 7—5 ; Laver — Van 
Dillen 6—4. 6—3 ; Estep — Me 
Manus 6—0. 6—1 ; Smith — Pă
săroii 6—3, 3—6, 6—2; Ramirez— 
Krulewitz 4—6. 6—4. 6—0 ; A- 
lexander — Ball 7—5, 7—6 ; 
Ashe — stewart 6—4. 6—4 ; 
Tanner — Parun 6—4, 6—0.

5—7, 
Fillol

SABRERII ROMÂNI
LA „TROFEUL WOLODJOWSKl“

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — JOi 
la Varșovia au început întrecerile 
competiției internaționale de sa
bie pentru „Trofeul Wolodjowski". 
In primul tur, echipa României a 
învins ou scorul de 10—6 formația 
Bulgariei. Tot într-un meci con
tând pentru aceeași grupă, U.R.S.S. 
a întrecut România cu 11—5. Alte 
rezultate : Italia — Mexic 16—0_: 
U.R.S.S. — Polonia III 14—2 
Germania — Mexic 15—1 ; vhb“- 
ria. — Cuba 11—5 ; Polonia I — Bul
garia 9—7.

; R. F. 
Unga-

Campionatul mondial
(Urmare din pag. 1)

dele ne-au apărut ca o forma
ție vlăguită, dominată psihic 
de teama unui rezultat nefa- 

. vorabil. în timp ce norvegienii 
păreau că abia atunci începu
seră întrecerea. Și după ce 
timp de două reprize echilibrul 
s-a menținut mai mult pe te
meiul... tradiției. în ultima par
te. superioritatea fizică și mo
rală a scandinavilor s-â concre
tizat, uimitor, prin citeva ful
gerătoare și dezarmante contra- 

patru au 
excelenti 

Torkings- 
(2). Soar- 

era pe-

atacuri, dintre care 
fost finalizate de doi 
si rapizi patinatori : 
sen (2) si Johanssen 
ta rezultatului final 
cetluită, publicul. înfocatul pu
blic din Aarau, privind mut 
cum favoriții săi părăsesc în
vinși gheata...

La Biel. după cite ni s-a re
latat. confruntarea dintre se
lecționatele Iugoslaviei și Japo
niei a dat naștere la o luptă 
acerbă. în care, la fel ca la J.O. 
de la Innsbruck (4—3 pentru 
niponi), victoria a revenit ho
cheiștilor asiatici, neașteptat de 
rezistenti. extrem dc ambițioși 

’ si, mai cu seamă, foarte rapizi 
De contraatac.

Așadar, două rezultate trecu
te la rubrica „surprize copioa
se". care. în afara discuțiilor 
și comentariilor ce le-au pro
vocat nu numai aci, la centrul 
de presă, determină o radica
lă schimbare a raportului de 
forțe înaintea ultimelor două 
etape. Acum, partida de vineri

Ia 5 națiuni
la campionatul Europei

Competiție de vîrf a rugbyu- 
lui european, Turneul celor 5 
națiuni a luat sfîrșit. Interesul 
stîrnit de splendida întrecere a 
acestor rugbyști a fost enorm. 
Și nu numai în țările direct an
gajate în turneu, deoarece, prin 
intermediul TV, pasionații 
rugby de pe continent 
martorii unor partide 
mai bună calitate.

Cel mai reușit, fără 
poate, a fost acela care 
de altfel, și cîștigătoarea tur
neului și la care s-au produs 
„interpreți" galezi și francezi. 
„Piesa" s-a jucat pe o scenă ce
lebră, numită „Arms Park". Au 
învins „welșii" (19—13), care au 
realizat astfel așa-numitul „mare 
șlem“ ; ceea ce înseamnă că ei 
și-au învins anul acesta toți 
adversarii (englezi, scoțieni, 
irlandezi și francezi). Partida, 
de o ireproșabilă ținută spor
tivă, a fost o adevărată îneîn- 
tare pentru spectatorul de rugby 
și nu numai pentru el. Am a- 
vut prilejul să urmărim o „ma
șinărie" aproape perfectă —■ 
echipa Tării Galilor — dar și 
individualități de elită, precum 
mijlocașii Gareth Edwards și 
Phil Bennett, care au făcut tot 
jocul, pe cel mai bun fundaș al

de 
au fost 
de cea

doar și 
a decis,

de grupa 8
seara. dintre selecționatele 
României și Elveției -s-a trans
format într-un extrem de in
teresant derby. în vederea că
ruia biletele pentru cele 10 000 
de locuri ale patinoarului din 
localitate au fost epuizate ! 
Hocheiștilor elvețieni le este 
suficient și un meci egal pen
tru a-si păstra primul loc. Nu
mai că — să nu uităm — în 
ultima etapă ei întîlnesc Ja
ponia. iar echipa României, 
Bulgaria. Dincolo de aceste 
speculații legate de program, 
important este că selecționata 
română are șanse certe de a 
ocupa 
Ștefan Ionescu 
precum și elevii 
știenti de faptul 
alizarea acestui 
este necesară toată rezerva de 
calm și vigoare, de care dis
pun. Pentru aceasta, în cursul 
zilei de joi. ei au efectuat o 
plimbare de relaxare la Maco- 
lin. unde au fost invitații Școlii 
superioare . de educație fizică 
din Elveția. După amiaza a 
fost rezervată unui ușor antre
nament, din păcate efectuat nu 
pe patinoarul unde va avea loc 
meciul, ci pe o altă pistă de 
gheață. Cu acest prilej, medi
cul lotului, dr. Virgil Ignat, a 
urmărit ceva mai atent compor
tarea celor accidentați (Gheor
ghiu, Fisaru, Antal si Gali), 
dintre care doar Gheorghiu este 
ceva mai serios lovit la mină. 
Dar. hocheiul este un sport in 
care asemenea lucruri sînt fap
te aproape obișnuite.

lumii cum este socotit John 
Williams sau înaintași de talia 
lui Mervyn Davies.

Nici francezii nu au rămas 
datori, jucînd de la egal cu în
vingătorii, și numai neșansa i-a 
privat de un succes (pe care-1 
meritau!), fiindcă, în rest, și ei 
au cîștigat pe toată linia (13—6 
cu Scoția, 26—3 cu Irlanda, 
30—9 cu Anglia). Unde se vede 
că Franța a „prins" și ea în 
acest sezon o super-echipă, cu 
Fouroux—Romeu, la deschidere, 
dar și cu o linie a treia de 
aur : Skrela — Bastiat — Rives, 
încadrată de mulți alți jucători 
aproape perfecți. Iată o posibilă 
explicație consolatoare pentru 
înfrîngerea echipei noastre, ia 
Bordeaux, de o asemenea for
mație a Franței.

In rest, Scoția și Irlanda nu 
au adus nimic nou, evoluînd la 
un nivel mai modest, ca și An
glia. de altfel, țara de origine 
a rugbyului (cu cea mai mare 
masă de practicanți, dar fără 
o... echipă) și care, pentru al 
treilea an consecutiv, se clasea
ză pe ultimul loc, obținînd nu 
mai puțin cunoscuta „lingură 
de lemn", atribuită codașei.

Acum toate privirile se în
dreaptă spre campionatul Euro
pei (organizat de F.I.R.A.), do
minat de aceeași redutabilă re
prezentativă a „cocoșului galic", 
întrecere în care este angajată 
și echipa țării noastre, din ne
fericire fără succesul din edi
ția trecută. De data aceasta, 
XV-le României va trebui să 
lupte din răsputeri pentru locul 
secund, cot-la-cot cu formația 
Italiei, țară aflată și ea, se 
pare, la ora balonului oval...

D. C.

„Surisul învingă- 
torilor“ ar putea fi 
intitulată 
imagine, 
zintă pe 
termaier 
și pe
Stenmark (Suedia), 
învingătorii ediției 
din acest sezon a 
„Cupei mondiale" 
la schi. Întrecere ■ 
tradițională, acest 
super - campionat 
mondial încunu
nează pe cei mai, 
buni schiori ai a- 
nului, răsplătindu- 
le nu numai va
loarea tehnică, ci 
și constanța in ob
ținerea bunelor re
zultate. In acest 
sens, atit Roși Mit
termaier, cit și 
Ingemar Stenmark 
sînt exemple con

cludente.

această 
care pre- 
Roși Mit- 

(R.F.G.) 
Ingemar

Telefoto :
A.P.-AGERPRES

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM a La Jonesboro 

(Arkansas), Earl Bell a obținut 
5,57 ni la săritura cu prăjina, a 
patra performanță mondială ' din 
toate timpurile.

BOX a La 31 martie începe la 
Budapesta turneul organizat de 
clubul „Honved", la care vor 
participa puglliști din Cuba, 
U.R.S.S., Polonia. Bulgaria, ceho
slovacia, România, R. Dl Germa
nă, H. F. Germania și Ungaria.

BASCHET a „Cupa Koracl" a 
fost cîștigată de echipa Jugoplas- 
tika Split, care în meci retur al 
finalei a terminat la egalitate : 
82—82 (36—38) ou formația italia
nă „Martini" Torino, in primul 
joc, disputat la Split, baschetba- 
liștii iugoslavi cîștigaseră cu 
97—84, • Cupa campionilor euro
peni (feminin) a revenit echipei 
Sparta Praga, care în meci retur, 
a învins eu 77—57 (32—22) pe Cler
mont Ferrand Universite Club (în 
primul joc 58—55).

HANDBAL a In meci retur 
pentru semifinalele ..Cupei Cu
pelor" (m), Griinweiss Danker- 
sen a întrecut. De teren propriu,

cu 22—15 (15—13) pe B.S.V. Ber
na. învingători șl în primul joc 
(15—13), handbaliștii vest-germanl 
s-au calificat pentru finală.

HOCHEI a Partidele disputate 
în ziua a patra a C.E. pentru 
juniori : R.F.G. — Elveția 7—5 
(4—3, 1—1, 2—1); U.R.S.S. — Fin
landa 6—1 (0—0. 3—1. 3—0); Ce
hoslovacia — Su.edia 4—3 (0—L 
1—2, 3—0) ; Cehoslovacia B —
Polonia 11—2 (1—0, 5—0, 5—2). a 
La Stockholm, în meci amical : 
Suedia — U.R.S.S. 2—1 (1—0, 1-1, 
0—0).

PENTATLON a Proba de înot 
din cadrul campionatelor inter
naționale de pentatlon modern 
ale Franței a revenit americanu
lui Nieman, cu 1 268 p. După 
patru probe, liderul clasamentu
lui general este Lednev 
(U.R.S.S.) — 4 494 p, urmat de 
Guegen (Franța) 3 972 p si Szom- 
bathely (Ungaria) — 3 962 p. Con
curentul român Constantin Ca
lina ocupă locul 9. cu 3 774 p. tn 
clasamentul pe echipe conduce 
U.R.S.S. — 11 752 p. Formația 
României se află pe locul 6 cu 
10 824 p.

Turneul olimpic de fotbal

ÎNCĂ DOUĂ LOCURI NEDECISE PENTRU ECHIPELE EUROPENE
Antrenoriiprimul loc.

și Ton Tiron, 
lor. sînt con- 
că pentru re- 

deziderat le

In central atenției meciurilor 
inter-țări disputate miercuri au 
stat întîlnirUe din zona europea
nă a preliminariilor olimpice. 
După echipa Poloniei, calificată 
de drept pentru turneul final, și 
selecționata U.R.S.S., aflată mai 
de mult printre cele 16 admise 
la J.O. de la Montreal, miercuri, 
la Ankara, sl reprezentativa o- 
limplcă a Spaniei si-a cîștigat a- 
cest privilegiu în urma scorului 
alb realizat cu Turcia. Nu este de 
neglijat faptul că formația ibe
rică a folosit, în cursul, acestor 
preliminarii, jucători tineri cu re
putație, toți din prima ligă, prin
tre care Santillana, Camacho ș.a. 
Ultimul meci din această a 3-a 
grupă europeană (Bulgaria — 
Turcia, programat la 14 .aprilie, la 
Sofia) nu mai poate schimba con
figurația clasamentului :
1. Spania
2. Bulgaria
3. Turcia

La Viena

0
1
2

6
3
1 

avut ioc un alt meci_____ a „. ... _
important : Austria — R. D. Ger
mană, cîștigat, după cum se știe, 
cu 2—0 de oaspeți, prin golurile 
marcate de Riedel (min. 10) și 
Lowe (min. 88). Se pare că for
mația R. D. Germane a făcut un 
pas mare spre calificare, pentru

că în ultimul joc, pe care-1 va 
susține pe teren propriu cu Ceho
slovacia (7 aprilie), mai are ne
voie de un singur punct care să-i 
asigure prezenta în turneul final 
al J.O. Clasamentul grupei a 
2-a înaintea ultimelor partide (cel 
amintit mai sus
— Austria, la 14 
zintă astfel :
1. R. D. Germană
2. Cehoslovacia
3. Austria

Prin urmare, în 
nă au mai rămas două 
cânte pentru turneul 
Franfa sau România 
R. D. Germană sau 
(gr. a 2-a).

si Cehoslovacia 
aprilie) se pre-

3 2
2 0
3 0

zona

0 4—15 
0 1—1 2 
1 0—3 2

1
2
2
europea-

locuri va- 
final al J.O.: 
(gr. a 4-a) și 
Cehoslovacia

★

în campionatul european de ti
neret (sferturi de finală) s-a con
semnat o surpriză. Jucînd la E- 
dinburgh, Scoția a dispus de O- 
landa cu 2—0, după prelungiri (in 
tur olandezii cîștigaseră cu 2—0), 
dar în urma executării loviturilor 
de la 11 m s-a calificat reprezen
tativa Olandei (4—3 la penalty- 
uri), care va juca în semifinale 
cu învingătoarea dintre TT.R.S.S. 
și Franța.

$1 acum cîteva cuvinte despre 
meciurile amicale inter-țări.

Cu prilejul centenarului socce- 
rului galez, la Wrexham, Anglia 
a învins Țara Galilor ■ cu 2—1 
(0—0), prin golurile înscrise de 
Kennedy 
Curtis.

în fine,
formanta __ ___ „ . ... _
după ce a învins la Kiev echipa 
U.R.S.S. (1—0), a cîștigat și la 
Chorzow, de data aceasta în fața 
selecționatei Poloniei (2—1) ! In 
prima repriză, Lato a tras în 
bară, apoi după pauză Kmiecik 
a deschis scorul (min. 56), după 
care sud-americanii au marcat de 
două ori prin Scotta (min. 63) și 
Houseman (min. 70). La Sofia, o 
altă surpriză, prin proporția sco
rului : Bulgaria — U.R.S.S, 0—3, 
punctele fiind înscrise de Onis- 
cenko (min. 13), Minaev (min. 
70) si Blohin (min. 83). De data 
aceasta, în echipa U.R.S.S. au fost 
selecționați mai puțini jucători de 
la Dinamo Kiev, ' locul lor fiind 
luat de cîțiva internaționali mos- 
coviți. Si uin ultim rezultat : la 
Dublin, Irlanda — Norvegia 3—0
(2-0).

si Taylor, respectiv

trebuie consemnată per- 
echipei Argentinei, care
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