
NOI CONTRIBUȚII
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE

LA „CONTUL OMENIEI"
cadrele didacticeStudenții și ______

de la I.E.F.S. s-au angajat ca, 
alături de numeroasele ore de 

depuse în 
să

muncă patriotică 
locurile afectate de seism, 
contribuie și bănește la ajuto
rarea slnistraților. Astfel, stu
denții vor participa la „Contul 
1977“ cu o sumă de peste 20 000 
de lei, iar cadrele didactice și 
personalul tehnic-administrativ 
cu circa 130 000 lei.

★
în vederea ajutorării popu

lației sinistrate, conducerea 
C. S. Școlar din București a 
hotărît o serie de măsuri : toți 
angajații clubului vor depune 
în „Contul omeniei” suma de 
20 500 lei ; vor fi organizate o 
gală de box, un spectacol cul- 
tural-sportiv și un 
ternațional de 
sările urmînd 
același cont.

polo, 
a fi

turneu in- 
toate înca- 
depuse în

★
Lotul de jucători, 

angajații Handbal 
Minaur Baia Mare 
ieri în „Contul 1977“ 
7 200 de lei, reprezentînd con
tribuții personale. în plus, e- 
chipa va susține o serie întrea
gă de întîlniri, ale căror înca
sări vor fi depuse, de aseme
nea. în „Contul omeniei”. Este 
vorba despre jocurile duble cu 
Dinamo București (23—24 mar
tie la Baia Mare), cu Gloria 
Arad (26—27 martie la Baia 
Mare și 29—30 martie la Arad), 
precum și despre meciurile 
susținute în cadrul turneului 
organizat — vineri, sîmbătă și 
duminică — la Brașov, cu par
ticiparea echipelor Steaua, Di
namo Brașov și Lotul de ti
neret al României. De altfel, 
toate echipele care se vor ali
nia la acest turneu au hotărît 
ca încasările să 
„Contul 1977“.

★
La Petroșani, 

sportivii clubului 
gajat să organizeze întîlniri și 
demonstrații ale tuturor echi
pelor. urmînd ca fondurile re
zultate să fie depuse în „Con
tul omeniei".

precum și
Clubului 

au depus 
o sumă de

fie depuse în

tehnicienii și 
Jiul s-au an-

Pentru ajutorarea celor care 
au avut de suferit de pe urma 
puternicului cutremur, activul 
retribuit al mișcării sportive din 
municipiul și județul Arad, pre
cum și sportivii și cluburile au 
hotărît să ofere importante su
me bănești pentru „Contul 1977“. 
Activiștii C.J.E.F.S. și angajați! 
cluburilor arădene vor contri
bui cu retribuția pe o lună. 
Separat, luni a fost depusă la 
C.E.C. suma de 6 900 lei drept 
contribuție personală a unor an
gajați ai mișcării sportive. în
casările din prima etapă a cam
pionatului județean de fotbal 
vor fi depuse, de asemenea, în 
acest cont, arbitrii de fotbal ho- 
tărînd să depună haremurile pe 
primele trei etape ale campio
natului de fotbal. Clubul U.T.A. 
a depus din fondurile proprii 
suma de 75 000 de lei, iar cele 
două școli sportive au hotărît 
ca în timpul vacanței de vară 
să găzduiască în tabere proprii 
25 de copii sinistrati.

★
In afara 

care le vor 
lotului feminin de gimnastică 
(aflate la pregătire în munici
piul Cluj-Napoca). ale căror 
încasări vor fi depuse în „Con
tul 1977", C.J.E.F.S. Cluj a ini
țiat o serie de concursuri și 
competiții avînd drept scop 
strîngerea de fonduri în „Con
tul solidarității și al omeniei".

în suita acestor acțiuni se 
înscrie concursul intitulat „Car
navalul scolii de patinaj artis
tic" programat duminică 20 mar
tie pe patinoarul artificial din 
str. Soporului (cartierul Gheor- 
ghieni), un turneu de baschet 
cu participarea unor formații 
divizionare A (25—27 martie), o 
gală de box rezervată seniori
lor precum și finala campio
natului de box pentru juniori.

In momentul de față C.J.E.F.S. 
Cluj întocmește un plan de ac
țiuni sportive ce vor avea loc 
pînă la 10 aprilie și ale căror 
încasări vor fi depuse pentru 
„Contul 1977".

demonstrațiilor pe 
face componentele

(Continuare in pag. 2—3)
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Sportivii, antrenorii fi activiștii mișcării sportive acționează
cu hotărire

Dinamoviștll au lucrat
In ritm susținut

pentru înlăturarea efectelor seismului

• Sportivii clubului Dinamo 
București nu au slăbit 
muncii patriotice după cutre
mur. La blocurile din 
Rosetti și Lizeanu au 
65 de sportivi și antrenori di- 
namoviști. • La fabrica de pîi- 
ne: două zile și jumătate, cîte30 
de oameni • La Arhivele Statu
lui, patru zile, qîte 35 de oameni. 
• La magazinele de pe șos. 
Ștefan cel Mare, în apropierea 
clubului Dinamo, sportivii di- 
namoviști — inclusiv fotbaliș
tii — au lucrat Ia evacuări. în 
incinta clubului Dinamo au 
fost depozitate 30 000 perechi 
de pantofi.

Sportivii clubului Dinamo au 
avut de rezolvat destule pro
bleme și în cadrul 
refacerea 
nastică 
durilor 
facerea 
gardul 
lui Dinamo cu folosirea mate
rialului recuperat • Se va 
trece la plantarea a 150 pomi 
în Parcul Dinamo. Acești pomi 
vor fi plantați de copiii de la 
Tînărul Dinamovist. • Printre 
sportivii care s-au remarcat 
în cadrul muncii patriotice, 
Gheorghe Licu, Cornel Penu, 
Willy Schreiber, Gabriel Udiș- 
teanu, G. Zamfirache, Dan 
Georgescu, Vasile Popa. G. 
Novac etc. • Caiaciștii și ca-

ritmul

Sahia. 
lucrat

clubului : 
vestiarelor de gim- 

și lupte, repararea zi- 
la poligonul de tir ; re- 

a 80 de metri din 
împrejmuitor al Parcu-

COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA
• Pentru întreg tineretul 

școlar din municipiul Tg. Mu
reș și din așezările județului 
Mureș, duminică a fost o zi 
intensă de muncă. Grupați in 
diferite echipe, ei au acționat 
pentru reamenajarea unor zone 
florale sau parcuri, pentru în
frumusețarea unor cartiere sau 
străzi. In această amplă ac
țiune de masă (cu participarea

de
de

s-a

tată cu „Cupa centrelor 
schi”.

întrecerea, organizată 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud, 
bucurat de un mare interes,
la startul acesteia fiind pre- 
zenți circa 200 de participanți 
din Valea Bîrgăului, Bistrița 
Birgăului, Mureșenii Bîrgăului, 
Bistrița, Prundul Bîrgăului, Va
lea Someșului ș.a.

Șc. generală Sanislău și Liceul 
nr. 1 — la băieți. Consemnăm 
și buna evoluție a gimnaștilor 
elevi de la școlile generale din 
Halmeu, nr. 3 din Cărei și nr. 
6 din Satu Mare.

Remarcăm și turneul de box, 
cu caracter județean, la care 
au participat sportivi de la 
Voința Satu Mare și Unio Satu 
Mare, precum și meciul de fot
bal F. C. Olimpia — Gloria 
Bistrița — întîlniri ale căror 
încasări au fost depuse în 
„contul omeniei”.

noiștii s-au remarcat în activi
tatea de refacere a bazei spor
tive Dinamo de la Snagov, 
unde avariile au fost destul de 
importante (de 
rea hangarului 
de fundație).

Bazele sportive din Capitală

pildă, deplasa- 
cu 20 cm față

Activul I.E.F.S. participă la noi
acțiuni de muncă patriotică
In paralel cu activitatea di

dactică, studenții și profesorii 
de la I.E.F.S. continuă să par
ticipe la acțiunile de muncă 
patriotică al căror scop este 
înlăturarea urmărilor cutremu
rului din 4 martie. Ieri, condu
cerea Institutului ne-a comu
nicat că lucrările desfășurate 
la spațiile de învățămînt ava
riate au fost încheiate, ca și 
cele de la căminele studen
țești, clubul cultural și cantină.

De asemenea, peste 300 de 
studenți și cadre didactice au 
participat la evacuarea unor 
bunuri materiale din clădirile 
afectate de cutremur, la dega
jarea străzilor de moloz, pre
cum și la lucrările de la Insti
tutul de artă teatrală și cine
matografică. In continuare, 
I.E.F.S. este la dispoziția Co
mitetului sectorului 4 
P.C.R., răspunzînd prompt la 
fiecare chemare.

al

slnt gata pentru activitatea
competițîonală

Tovarășul Traian Iliescu, di- 
infor-rectorul I.E.A.B.S. ne ___

mează cu amabilitate despre 
situația existentă la ‘___
sportive pe care le adminis
trează, în Capitală : „In parcul 
„23 August”, peste 80’/» din 
geamurile bazinului de sărituri 
au fost sparte, ca și multe din
tre cele de la bazinul de Înot 
și de la sala de atletism; au 
căzut 150 m liniari din gardul 
de zid de la stadionul Repu
blicii ; au fost avariate grav 
coșurile centralelor termice de 
la sala Floreasca și de la ștran
dul Tineretului ; a căzut un pe
rete de la sala de judo de la 
ștrandul Tineretului etc. Răs
punzînd prompt chemării parti
dului, angajații întreprinderii 
au purces, chiar din ziua de 
5 martie, la degajarea dărimă- 
turilor, la înlăturarea urmelor 
sinistrului, la repararea rapidă 
a distrugerilor. Toți angajații 
întreprinderii, mobilizați de or
ganizația de partid și de con-

bazele

(Continuare în pag. 2—3)

Pe moderna magistrală Colentina grupuri de tineri au lucrat 
la înfrumusețarea cartierului

în concursul de la Măgura Calului (județul * Bistrița Năsăud), 
citeva clipe înainte de darea startului intr-o întrecere rezervata 

tinerilor din mediul rural

a peste 6 000 de elevi și eleve) 
au fost cuprinși tineri din Tg. 
Mureș, Sighișoara, Tîrnăveni, 
din celelalte orașe ale județu
lui.

Au fost preconizate — și în 
parte au și avut loc — o serie 
de acțiuni sportive. Una din
tre acestea — „Cupa Indepen
denței” la tenis de cîmp, cu 
participarea elevilor din ciclul 
II — s-a desfășurat în sala 
„înfrățirea" din Tg. Mureș, în 
organizarea C.M.E.F.S. și a 
Consiliului municipal al orga
nizației pionierilor.

• La Fîntînele (Măgura Ca
lului) din munții Bîrgăului, a- 
șezare situată la 50 km de 
Bistrița, s-a desfășurat o fru
moasă competiție de schi re
zervată copiilor și juniorilor do-

• In județul Satu Mare 
s-au desfășurat la sfîrșitul săp- 
tămînli trecute o serie de com
petiții de masă interesante care 
au atras la startul lor nu
meroși participanți. Referin- 
du-ne numai la cîteva din ele, 
bineînțeles cele mai importante, 
trebuie să amintim de compe
tiția de baschet dotată cu „Cupa 
Independenței”, la care au par
ticipat formațiile Sănătatea, 
Mobila și Școala sportivă, toate 
din Satu Mare. De mare suc
ces s-a bucurat concursul de 
gimnastică la care au partici
pat 9 echipe de băieți și 9 e- 
chipe de fete, compuse din elevi 
ai școlilor generale și licee din 
județ. Pe primele trei locuri 
s-au clasat formațiile liceelor 
nr. 2, 1 și Mihai Eminescu — 
la fete, Șc. generală Turulung,

ASTĂZI SE REIA CAMPIONATUL DE FOTBAL
® Slnt programate 7 meciuri divizionare A In țară • Partida 

F. C. Constanța - Steaua, In prim-planul etapei
Astăzi se reia întrecerea di

vizionarelor A la fotbal. Se va 
desfășura etapa a 18-a în care 
protagonistele vor repeta due
lurile lor din sezonul trecut, 
schimbîndu-și doar calitatea de 
gazdă sau de oaspete. Dar, în
totdeauna, returul constituie, 
mai mult decît prima jumătate 
a competiției, un... minicampio
nat în campionat. El vine cu 
un plus de interes, rezultînd 
din nerăbdarea unei așteptări 
de o iarnă, din dinamismul po
tențial al unui clasament gata 
constituit și care miine va a- 
răta altfel.

Dar să aruncăm o privire 
peste etapa a 18-a și s-o eva
luăm prin prisma ierarhiei pe 
care „turul” a prefigurat-o. 
Constatăm că două dintre frun
tașe (Univ. Craiova și Jiul)

joacă pe teren propriu. Din 
grupul concurentelor de pe pri
mele locuri, doar Steaua evo
luează in deplasare, la Con
stanța, susținînd un joc dificil 
pe terenul unei formații inco
modate de poziția a 16-a. Se 
va subția oare, fie și tempo
rar, plutonul care asaltează lo
cul lui Dinamo ? O a doua în
trebare : se va cristaliza sau 
nu subsolul clasamentului, a- 
vînd în vedere că trei echipe 
(Rapid, Politehnica Iași, F.C.M. 
Galați) dintre cele șase care 
intră în alcătuirea periferiei lui 
reiau campionatul în postura de 
oaspete ?

Dar peste aceste întrebări, 
peste orice frămîntări cu ecou 
local, la startul noului sezon a- 
vem speranța în realizarea cît 
mai grabnică a saltului de ca-

DE AICI REÎNCEPE 
COMPETIȚIA

1. DINAMO 17 10 4 3 38-17 24
2. Steaua 17 9 2 6 32-21 20
3. Univ. Craiova 17 8 4 5 29-19 20
4. Jiul 17 9 2 6 24-20 20
5. Sportul stud. 17 7 5 5 19-12 19
6. Politehnica Tim. 17 9 1 7 22-19 19
7. U.T.A. 17 7 5 5 23-32 19
8. A.S.A. Tfl. M. 17 8 2 7 17-15 18
9. F.C. Argeș 17 7 4 6 25-30 18

10. F.C.M. Re$ița 17 7 3 7 24-25 17
11. Progresul 17 6 5 6 25-32 17
12. F.t. Bihor 17 5 6 6 24-24 15
13. Rapid 17 6 3 8 22-25 15
14. F.C. Corvinul 17 5 5 7 16-23 19
15. Politehnica lași 17 5 4 8 21-17 14
16. F.C. Constanța 17 6 2 9 20-24 14
17. S.C. Bacâu 17 5 3 9 20-23 13
18. F.C.M. Galați 17 2 4 11 14-37 8

\\\\\\\\\\\\\\Vi
litate atît de necesar fotbalului 
nostru în această primăvară, 
cînd se produce și debutul e- 
chipei reprezentative în preli
minariile C.M.

>\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

F.C. CONSTANTA 
S C. BACĂU
JIUL
UNIV. CRAIOVA

- STEAUA
- U.T.A.
- F.C.M. GALAȚI
- PROGRESUL

PROGRAMUL ETAPEI h\\\\\\\\\\\\\^^^^^

IF.C. ARGEȘ 
F.C.M. REȘIȚA 
F.C. BIHOR

- A.S.A. TG. MUREȘ
- POLITEHNICA IAȘI
- RAPID

, . I2.
partidelor este 16. Intilnitile Dinamo - Politehnica Timișoara și Spo<-Ora de începere a

tul studențesc — Corvinul au fost aminate.
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siliul oamenilor muncii, au lu
crat cu mult spor, zile de-a 
Tîndul, peste orele de program. 
Duminică 13 martie, de pildă, 
a fost o adevărată zi de muncă 
record, atît pentru pregătirea 
bazelor pentru activitatea spor
tivă, cit și în privința produc
ției de materiale și încălță
minte sportivă, la atelierele 
proprii ale întreprinderii.

Elevii șl profesorii de la

personal al policlinicii — cadre 
medii și medici — a participat 
cu toată dăruirea la activitatea 
intensă din orele și zilele de 
după cataclism. De altfel, și 
in momentul de față persona
lul se găsește tot pe teren, a- 
sigurînd asistența medicală a- 
colo unde este nevoie.

Peste citeva zile profilul 
sportiv al policlinicii va fi re
luat, avîndu-se în vedere re
deschiderea activității competi- 
ționale, care necesită atit asis
tență, cit și trecerea sportivilor 
prin obișnuitele circuite.

PREGĂTIRI ÎN VEDEREA RELUĂRII
ACTIVITĂȚII COMPETIȚIONALE

LOTUL NAȚIONAL 
BASCHET MASCULIN, 

IN PREGĂTIRE „NON
STOP" PINÂ LA C.E.

DE

1
SÎJ

C.S. Școlar au muncit intens
Sportivii și antrenorii de la 

Clubul Sportiv Școlar din Bucu
rești au participat, zilele tre
cute, la o serie întreagă de 
operații de înlăturare a urmă
rilor cutremurului. încăperile 
de la sediul clubului 
curățate și — acolo 
fost oazul — reparate, 
rierea sălii de forță a 
nat amenajarea în aer 
stadionul Tineretului,

La Progresul, activitatea
se poate desfășura normal i

au fost 
unde a 
iar ava- 
determi- 
liber, la 
a unei 

mici platforme utilată cu tot 
ce trebuie pentru buna desfă
șurare a activității.

10 sportivi și profesori stau 
permanent la dispoziția Comi
tetului sectorului 1 al P.C.R., 
gata să intervină, în orice mo
ment, acolo * .............unde sînt solicitați.

Personalul medical de la
Policlinica pentru sportivi

din București a lucrat
și la reamenajarea cabinetelor

La Policlinica pentru sportivi 
a municipiului București, de pe 
Splaiul Independenței, persona
lul medical a găsit timp, în 
puținele ore libere de care a 
mai dispus în aceste zile, să 
curețe încăperile, să înlăture 
mormanele de moloz, punînd la 
punct toate cabinetele. Singura 
cameră care a devenit imprac
ticabilă — laboratorul — a fost 
evacuată, toate instalațiile fiind 
mutate în alt corp al clădirii.

Discutînd eu secretarul orga
nizației de bază, dr. Gheorghe 
Ionescu, am aflat că întregul

Marți dimineața, în parcul 
sportiv Progresul. Animație 
neobișnuită pentru ultimele 
zile. Monoame de treninguri 
șerpuiesc printre platani. Pe 
marginea terenului de zgură, 
fotbaliști juniori așteaptă în
ceperea antrenamentului. Cor
tina împarte sala mare în 
părți... inegale. De-o parte 
lucrează baschetbalistele, în
drumate de Niculina Grigo- 
rescu. Dincolo, pe terenul de 
handbal asistăm la încheierea 
unei lecții de antrenament nor
male a junioarelor pregătite de 
Dieter Martini și Vasile Măr- 
gulescu. Antrenorii cheamă fe
tele la raportul de încheierea 
lecției.

Cei doi antrenori lucrează 
împreună, cum împreună sînt, 
zi de zi. noapte de noapte, de 
la 5 martie. Dieter Martini a 
locuit la o adresă oare nu mai 
există. Colegul Mărgulescu i-a 
oferit adăpost.

Vicepreședintele clubului, Fla- 
viu Filip ne conduce într-o 
scurtă vizită în incinta comple
xului. Construcțiile au rezistat, 
în general, bine. Stricăciuni mai 
mari s-au produs la sala de 
scrimă și tenis de masă. Se 
lucrează însă la refacerea ves
tiarelor de la sala de scrimă, 
se consolidează zidurile, se pun 
geamuri și sîntem încredințați 
că in scurt timp activitatea se 
va putea desfășura normal pe 
toate bazele din incinta parcu
lui. De altfel, majoritatea sec
țiilor clubului și^au reluat ac
tivitatea obișnuită.

Odată cu încheierea campiona
tului republican, lotul reprezenta
tiv de baschet masculin al țării 
noastre și-a început pregătirile 
„în linie dreaptă" în vederea par
ticipării la grupa B a campiona
tului european din acest an (14— 
22 mai, la Helsinki). După cum 
am mai anunțat, în serie cu for
mația României se mai află se
lecționatele Franței, Greciei, Tur
ciei, a tării gazdă și una din 
echipele calificate în urma unui 
turneu care va avea loc la Edin
burgh (5—9 aprilie). Din seria 
cealaltă (ale cărei jocuri se vor 
disputa în Suedia, tot între 14 și 
22 mai) fac parte echipele R. F. 
Germania, Olanda, Polonia, Un
garia, a țării gazdă și o califica
tă din turneul de la Edinburgh. 
Menționăm că întrecerile grupei 
B se vor desfășura sistem tur
neu ; primele trei clasate în fle
care grupă se califică pentru tur
neul final (programat la Hel
sinki), iar primele patru clasate 
în acest ultim turneu vor promo
va în grupa A a campionatului 
european, ale cărei întreceri se 
vor disputa în Belgia, la Osten
de și Liege, între 15 și 24 sep
tembrie.

Lotul român s-a întrunit zilele 
trecute sub conducerea tehnică a 
antrenorului • Dumitru Evuleț- 
Colibaba și a dr. Tudor Minescu. 
Lotul din care vor fi selecționați 
cei 12 participanți la C.E. este 
format din : Vaslle Popa, Dan 
Georgescu, Dan Niculescu, Lucian 
Ivascenco, Ion Uglai, Gabriel Da
vid, Marian Braboveanu (Dina
mo), Gheorghe Oczelak, Costel 
Cernat, Radu Boișteanu (Steaua), 
Mircea Barna („U“ Cluj-Napoca). 
Gheorghe Mihuță (I.E.F.S.), Carol 
Tacaci (Politehnica Iași), Floren
tin Ermurache (Lie. nr. 1 Bucu
rești).

Subliniem că Radu Boișteanu 
(1,97 m — născut în 1956 — pro
venit de la Școala sportivă Boto
șani, antrenor Mircea Weiser), 
Carol Tacaci (2,02 m — 1957 —
Școala sportivă Tg. Mureș, an
trenor Ernest Torday) și Floren
tin Ermurache (1,98 —1960 — Lie. 
nr. 1 București, antrenor George 
Chiraleu) fac parte pentru prima 
dată din lotul national de seniori.

★
B : ultima etapă a 
și cele cinci etape ale 
se vor desfășura în-

tr-un singur turneu pe distanța 
a trei zile (două jocuri pe zi), 
între 15 și 17 aprilie (localită
țile vor fi stabilite ulterior). 
Ultimele două echipe vor re
trograda ; formațiile clasate pe 
locul I în fiecare serie vor 
participa la turneele finale: 
6—8 mai la Sf. Gheorghe (mas
culin) și la Pitești (feminin) 
• CUPA F.R. BASCHET (mas
culin) nu se va mai disputa.

HANDBALIȘTII
SE ANTRENEAZĂ INTENS

DIVIZIA 
turului 3 
turului 4

Nu peste multă vreme două 
echipe de handbal românești 
vor fi angajate în întîlniri in
ternaționale oficiale. Este vorba 
de formația Steaua, calificată 
în semifinalele C.C.E. și de 
reprezentativa de tineret a 
României, participantă la cam
pionatul mondial.

• Sportivii de la Steaua vor 
susține — Ia 26 martie, ora 18, 
in Sala sporturilor din Brașov 
și la 1 aprilie, la Fre
dericia — dubla întîlnire cu 
campioana Danemarcei — 
KFUM Fredericia. Sub supra
vegherea antrenorilor Cornel 
Ofelea și Otto Telman, hand- 
baliștii militari și-au reluat an
trenamentele, animați de do
rința de a recupera handicapul 
de pregătire, de a fi în formă 
bună la ora meciului. Radu 
Voina, Ștefan Birtalan, Cezar 
Drăgăniță, Constantin Tudosie, 
Nicolae Munteanu, 
Gațu, Gabriel Kicsid, 
Stockl și ceilalți dovedesc 
deosebită conștiinciozitate 
antrenamente, fac eforturi 
tense pentru a-și asigura 
înalt nivel de pregătire.

• Lotul de tineret, condus de 
antrenorii Eugen Trofin și Mir
cea Costache, are ca obiectiv 
campionatul mondial programat 
între 9 și 16 aprilie în Suedia. 
Se află în pregătire jucătorii 
Virgil Marchidan, Virgil Solo
mon, Mihai Redl, 
Bako, Cornel Durău, 
Croitoru, Victor Cornea, 
Dumitru, Florin Tătara,

cea Bedivan, Alexandru Folc- 
ker, Dan Petru, Vasile Stingă,’ 
Marcel Voinea, Vasile Oprea, 
Marin Ciobanu; Olimpiu Flan- 
gea și Vasile Istode. Antrena
mentele cunosc o intensitate 
sporită. Se pune accentul pe 
omogenizare, pe cristalizarea 
sistemului de joc în atac și în 
defensivă, pe ridicarea nivelului 
pregătirii fizice. Tinerii hand- 
baliști doresc să se afirme la 
„mondiale".

★
Au fost reluate și antrena

mentele echipelor divizionare A 
și B. Prima etapă a turului III 
— Divizia A și a turului II — 
Divizia B se va disputa la 3 
aprilie, conform 
competitional, astfel că ritmul 
antrenamentelor crește. Nor
mele de control se dau în a- 
ceste zile (fiecare echipă în 
orașul ei de reședință, sub con
trolul organelor sportive locale), 
urmind ca meciurile de pregă
tire și verificare să fie progra
mate începînd de săptămîna 
viitoare.

calendarului

DUMINICA, CUPLAJ 
RUGBYSTIC 

IN BUCUREȘTI

NOI CONTRIBUȚII LA „CONTUL OMENIEI*1
(Urmare din pag. 1) țene să fie 

scop. '
donate aceluiași

Cristian 
Werner 

o 
la 

in- 
un

Ludovic 
Viorel 

Gh. 
Mir-

F.R. Baschet organizează, în 
cadrul acțiunilor pentru „Con
tul 1977“ tradiționalul meci Di
namo — Steaua în ziua de 2 
aprilie, ora 18, în sala Floreas- 
ca. In deschidere (ora 17) va 
avea loc întîlnirea dintre gene
rația „1960“ a jucătorilor aces
tor echipe, iar în pauze mini- 
baschetbaliștii bucureșteni vor 
face demonstrații. în cadrul a- 
celeiași reuniuni se va oficia 
festivitatea retragerii din acti
vitatea oficială a arbitrului in
ternațional Eugen Hottya (Ora
dea), care a împlinit vîrsta de 
50 de ani.

O altă acțiune este progra
mată chiar sîmbăta aceasta, la 
Sibiu, unde lotul național de se
niori va susține un meci de
monstrativ, în Sala sporturilor, 
în compania selecționatei lo
cale.

★
La Tulcea, ca și în alte lo

calități ale țării, solidaritatea 
cu cei loviți de cutremur se 
manifestă din plin. Clubul spor
tiv din localitate a organizat 
două meciuri amicale de fot
bal și încasările (3 975 lei) au 
fost depuse în „Contul 1977“. 
Activul C.S. Tulcea și C.J.E.F.S. 
a depus 
2 890 lei.

★
C.J.E.F.S. Caraș-Severin a 

inițiat, începînd de duminică, 
organizarea unor competiții ale 
căror încasări au și fost depu
se In „Contul 1977“. La Ca
ransebeș și Oravița, cu prilejul 
a două întîlniri de fotbal, a fost 
depusă la C.E.C. suma de 12.000 
de Iei. La nivelul județului sînt 
prevăzute alte 21 de acțiuni 
sportive, încasările urmind a fi 
destinate ajutorării sinistraților 
și activității de reconstrucție, 
în acest scop în toate orașele 
vor fi organizate meciuri de 
fotbal, iar la Reșița va avea loc 
o întîlnire cu o echipă din Iugo
slavia. Sînt, de asemenea, pro
gramate competiții de 
inot și box.

în ceea ce privește 
mișcării sportive din 
Caraș-Severin, contribuția aces
tuia va 
fiecărei 
acestui 
reieșită 
cațiilor

volei,

activul 
județul

fi de 3*/< din retribuția 
luni pînă la sfirșitul 

an, plus întreaga sumă 
din calcularea gratifi- 

pentru anul 1976.
★

județul Bistrița-Năsăud 
donațiile bănești

pînă acum suma de

★
omeniei" înregistrea- 

Brăila însemnate de-
„Contul 

ză și la 
puneri din partea cetățenilor, 
dornici să contribuie la spriji
nirea acțiunilor de reconstruc
ție, la ajutorarea celor afectați 
de cutremur. în acest spirit se 
înscriu și acțiunile inițiate de 
Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport, de asocia
țiile sportive și clubul de fot
bal, care vor organiza diferite 
competiții ale căror fonduri vor 
fi depuse în „Contul 1977“. De 
asemenea, Administrația baze
lor sportive a hotărît ca sume
le încasate la două întâlniri de 
fotbal să fie depuse în același 
cont. în timp ce arbitrii și-au 
manifestat dorința ca haremu
rile ce li se cuvin pentru în- 
tîlnirile din campionatele jude-

Și în 
au început 
pentru ajutorarea sinistraților 
și activitatea de reconstrucție.

Numeroși sportivi și organi
zații sportive din județ și-au 
înscris numele printre depună
tori, Clubul sportiv Gloria din 
Bistrița a donat suma de 20 000 
de lei obținută din diferite ma
nifestații sportive, Consiliul o- 
rășenesc pentru educație fizică 
și sport Năsăud — 8.000 lei, a- 
sociația sportivă Minerul Rodna 
— 5 000 lei, Școala sportivă 
Bistrița — 5 000 lei ș.a.

★
Consiliul județean pentru e- 

ducație fizică și sport Satu Ma
re — activul angajat. Clubul 
sportiv Satu Mare și F.C. O- 
limpia au hotărît să contribuie 
la fondul înființat în sprijinul 
sinistraților, în cunoscutul „cont 
al omeniei” cu suma de 47.740 
lei dintre care 34.170 au și fost 
depuși.

★
Alături de ceilalți activiști 

din domeniul sportului, care 
contribuie în aceste zile la spri
jinirea „Contului 1977", notăm 
și faptul că arbitrii de fotbal

Constantin Petrea (București), 
loan Rus (Tg. Mureș) și Ema- 
noil Sterescu (Curtea de Argeș) 
au hotărît ca toate haremurile 
cuvenite pentru partidele care 
Ie vor conduce pînă 
tul campionatului să 
in contul ajutorării 
lor.

Ia sfîrși- 
le depună 
sinîstrați-

★
Numeroși sînt și 

din județul Botoșani, care au 
înscris în aceste zile în „Contul 
1977“ importante contribuții pen
tru ajutorarea sinistraților și 
sprijinirea acțiunii de recon
strucție. Astfel, activul_ Consi
liului Județean 
Fizică și Sport 
pună cite 1 355 
nă la sfirșitul 
tă. Clubul sportiv Botoșani va 
depune în „Contul 1977“ suma 
de 37.000 lei, ca urmare a ma
nifestărilor sportive ce vor fi 
organizate în zilele următoare.

★
La Consiliul municipal Bucu

rești pentru educație fizică și 
sport sînt comunicate zilnic di
ferite forme de donații bănești 
ale sportivilor și organizațiilor 
sportive pentru ajutorarea si
nistraților și activitatea de re
construcție la „Contul 1977”. A- 
mintim că numai contribuția 
angajaților C.M.B.E.F.S. este de 
20 000 Iei. Iată contribuția la 
acest fond a unor cluburi bucu- 
reștene : Rapid — 50 000, Me
talul — 8 500 lei, Olimpia — 
50 000 lei, Tenis Club — 7 200 
lei, Progresul — 40 000 lei, Șco
larul — 20 500 lei. Clubul spor
tiv municipal București — 7 300 
lei.

Trebuie arătat, însă, că în 
afara acestor donații, se vor 
mai face altele provenite de 
pe urma încasărilor de la une
le manifestări sportive organi
zate în Capitală. Remarcăm 
dintre acestea : „Cupa solidari
tății" la fotbal (cu participa
rea unor echipe de fotbal de 
Divizia A), două gale de box 
(cu concursul unor boxeri frun
tași), întreceri de patinaj, un 
turneu al echipelor de handbal 
fruntașe feminine, gale de fil
me sportive, o demonstrație de 
gimnastică ritmică — la Pa
latul sporturilor și culturii, du
minică 27 martie — la care vor 
participa 20 de echipe die gim-

cetățenii

pentru Educație 
a hotărît să de- 
de lei lunar, pi
anului. Totoda-

nastică (fete), aparținînd unor 
licee din Capitală ș.a.

★
Filiala A.C.R. 

misia județeană 
lism și karting, 
„Raliului zăpezii" 
avea loc la Brașov duminică 
20 martie — au hotărît să do
neze beneficiile 
„Contul 1977“. 
rației române 
și karting vor 
cont retribuția 
lună, pînă la

Brașov și co
de automobi- 

organizatorii 
care va

rezultate în 
Angajații Fede- 

de automobilism 
dona în același 
pe o zi dintr-o 
sfirșitul anului.

★
Pentru ajutorarea populației 

sinistrate, colectivul de acti
viști de la Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport, 
Clubul sportiv muncitoresc și 
Șoimii Sibiu au hotărît dona
rea in „Contul 1977” a sumei 
de 25.000 Iei din retribuția per
sonală a angajaților. în afara 
acestora s-a stabilit să fie do
nate „Contului omeniei" cite 
2’/o din încasările realizate la 
competițiile sportive ce au loc 
în județul Sibiu. în plus, vor 
fi prestate 15.000 de ore de 
muncă patriotică la bazele spor
tive ale orașului, care necesită 
unele reamenajări și îmbună
tățiri. Printre acestea 
bazinul de înot, baza 
terenul de rugby etc.

★
Mai multe asociații 

vasluicne, împreună cu activul 
C.J.E.F.S. au depus, luni, în 
„Contul 1977“ suma de 12 500 de 
lei. Pentru contribuția la ace
leași fonduri, destinate ajuto
rării sinistraților și activității 
de refacere, clubul sportiv 
„Viitorul" Vaslui a hotărît ca 
încasările de la meciul care va 
avea loc în ziua de 20 martie 
să fie depuse în „Contul ome- 

mișcarea 
mai ho- 
retribu- 

o zi din

Pentru a participa la opera 
de refacere, alături de întregul 
popor, Federația română de 
rugby a hotărît să organizeze 
duminică, de Ia ora 10, pe sta
dionul Parcul copilului, un a- 
tractiv cuplaj, ale cărui înca
sări vor fi depuse în „Contul 
omeniei".

în primul meci se vor întîlni 
Lotul de juniori al Capitalei 
și divizionara A Rapid Bucu
rești. în continuare vor evolua 
două selecționate alcătuite din 
internaționali bucureșteni. Au 
fost convocați, printre alții și 
jucătorii din Capitală care au 
evoluat în ultima partidă — 
victorioasă — cu Franța, din 
noiembrie 1976 : Pintea, M. Io
nescu, Murariu, Alexandru 
(Steaua), Nica, Paraschiv (Di
namo), Dinu (Grivița Roșie). 
Vor mai putea fi urmăriți 
Munteanu, Achim, Zafiescu, 
Durbac, Fuicu, Enache, R. Io
nescu, Suciu, Postolachi, Cioa- 
rec, Corneliu (Steaua), Drago- 
mireseu, Borș, Țurlea, Aldea, 
Constantin, Baciu, Marghescu 
(Dinamo), Simion, Ion Floren- 
tin, Tufeanu, Pasache, Codoi, 
Voicu, Gligor, Scarlat, Bonea, 
Fălcușanu (Grivita ~ 
colescu, Fugigi, A. 
Atanasiu (Sportul

• Duminică va 
prima partidă din Divizia A 
din acest sezon, care va opune, 
în meci restanță, la Sibiu, pe 
C.S.M., din localitate, echipei 
campioane. Farul Constanța.

Roșie), Ni- 
Hariton, Al. 
studențesc), 

avea loc și

ACTUALITATEA 
IN SCRIMA

Lotul reprezentativ de tineret, 
la toate cele patru arme, își 
continuă pregătirile în vederea 
participării la apropiata ediție 
a Campionatelor mondiale de 
tineret, programată intre 7 și 
11 aprilie la Viena.

CONCURSURILE 
ȘCOLARILOR SCHIORI

Campionatele republicane șco
lare și Concursul național al 
școlilor cu profil sportiv, pro
be alpine, vor avea loc în zi
lele de 25 și 26 martie, la Pre
deal sau in Bucegi (în funcție 
de starea zăpezii).

Retur 
ziei A, 
pregăti’ 
și resp 
ediții, 
antrenc 
rezolva' 
perspec 
pe cart 
are în 
proiecti 
diverse 
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tantii t 
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primite

F. C 
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POLI 
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SARE, 
chipei i 
ne măi 
clubulu 
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puncteL 
Politehi 
joace n 
tur, ati 
plasare* 
trenat < 
Antob* 
„curtea 
(care a 
niori în

SPOR 
RINTA 
PUNCT 
CASA, 
prof. C 
ședinței 
tacă ret 
gătire 1 
faptul c 
deplasai 
care le- 
Conduci 
problem 
rea forr 
restanții

se află 
hipică,

sportive

niei“. Activiștii din 
sportivă vasluiana au 
tărît să contribuie 
ția ce li se cuvine 
luna martie.

★
Angajații de la 

rea economică pentru adminis
trarea bazelor sportive-Bucu- 
rești au depus, drept contribu
ție personală. în „Contul 1977“, 
suma de 21 518 lei, reprezentînd 
contribuția lor la fondul de a- 
jutorare.

cu 
pe

întreprinde-

TRĂGĂTORII DIN NOU 
PE STANDURI

Pușcașii și pistolarii de la 
Dinamo au Început joi antre
namentele la poligonul din par
cul sportiv al clubului. Deocam
dată ședințele de pregătire se 
desfășoară sub forma antrena
mentelor „pe tub". Dan Iuga și 
Marcel Roșea au tras însă și 
focuri de reglaj asupra siluete
lor. Și țintașii de la Steaua 
și-au reluat pregătirile, la poli
gonul de la Domnești. Sînt an
trenamente de reacomodare 
treptată cu efortul intensiv.

Și Ia poligonul Tunari activi
tatea reintră în normal. Aici 
se pregătesc. sub conducerea 
antrenorilor A. Mișca și D. De- 
leanu, taleriștii care vor par
ticipa la „Cupa primăverii". Pe 
standurile speciale. construite 
în ultima vreme, trăgătorii de 
la proba de mistret alergător se 
perfecționează «ub Îndrumarea 
antrenorilor M. Ferecatu, P. 
Sandor și M. Axenle.

Vă pr 
trecerii 
la zi a 
galbene
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•ȘÎONARELE A

JATA DE START!
JliCTE, SPERANȚE PENTRU NOUL SEZON
atului Divi- 
p azi, a fost 
.Uriă atenție 
decît în alte 

I de cluburi, 
f au avut de 
probleme în 
.or imediate 
<zie a țării le 
î. împliniri, 

preocupări
:estea ne-au 
’ întreprins 

-te, reprezen-
■ 18 divizio-
tie, relatările

(Volmer, Soșu și Timofi) 
trecut pînă la urmă cu bine a- 
ceste norme stabilite de F.R.F.

ȚA : OPTI- 
îchipa de pe 
ie grea, dar 

seriozitate, 
mai dificil 
n momentul 
■.ă C. Mareș, 

aii — dar noi 
căm la vic- 
asta ar îna- 
i pentru în- 
npionatului".
SPECTACO- 
eaua își dă 

de impor- 
lușit. Antre- 
eră ca echi- 
țe la nivelul 
lăm seama 
Constanța ne 

■ jgreu — a 
Steaua a dc- 
ate rinduri 
în deplasare, 

ezultat, ci și 
. jsportiv”.

U.T. ARAD : CREDIT 
MARE JUNIORILOR 
PRII. Noul vicepreședinte 
clubului, Emil Gherghel,_
clară că „fotbaliștii arădeni sînt 
deciși să continue turul de for
ță întreprins în toamnă". A- 
ceasta în ciuda faptului că din 
lot nu mai fac parte Pojoni (a 
abandonat activitatea competi- 
țională, activînd acum la cen
trul de juniori), Sima și Uile- 
can (s-a renunțat la serviciile 
lor). în această situație, antre
norul Cicerone Manolache este 
hotărît să apeleze cu mai mul
tă încredere la juniorii proprii. 
El va căuta să îmbine expe
riența celor mai rutinați cu e- 
lanul jucătorilor tineri, dornici 
de afirmare și fideli culorilor 
clubului U.T.A.

MAI 
PRO- 

al 
de-

3Aspect de la unul din ultimele antrenamente ale echipei 
bucureștene Progresul Foto : S. BAKCSY

LA ÎNCEPEREA RETURULUI
n eluarea întrecerii divizionare A și B ne face să ne gin- 
ff dim din nou la marile obligații care stau, in 1977, in fața 

acestei populare discipline sportive și care, intr-o for- 
maximă sinteză, pot fi enunțate astfel : progres 
calificarea pentru turneul final al Campionatului

REABILI- 
LUI OFEN- 
zece al cla- 
; privi retu- 
unghiuri de 
loan Rein- 

■ jizeze în a- 
be reabilita- 
isiv. Argu- 
iresei a fă- 
■ază în a- 

e nu se în- 
it), iar Ga- 
pentru me- 
t dovadă de 
tate în pre- 
în lotul re- 
accidentat.

JIUL : ÎN PROIECT, CREA
REA UNUI CENTRU DE JU
NIORI ȘI -------
preocupările noastre din 
an, ne-a spus Mircea 1 
vicepreședinte al clubului 
troșenean, se află și înființa
rea unui centru de copii și ju
niori. După cum se știe, sîn- 
tem singurul club din Divizia 
A care nu are o asemenea bază 
de formare a tinerelor talente. 
Ne străduim să-I organizăm cit 
mai curînd, apelind în acest 
sens la sprijinul organelor lo
cale. Am luai legătura și cu ce
lelalte asociații sportive din 
Petroșani în ideea de a depista 
elemente talentate, care să 
completeze lotul angajat în 
competiția celor mai bune echi
pe de juniori ale țării".

COPIL „Printre 
acest 

Pascu, 
pe-

AȘI : EFI- 
(TĂ ATÎT 
N DEPLA- 
ectiv al e- 
'opoului — 

' președintele 
Constantin 

țzintă, logic, 
icest scop, 
i propus să 
nsiv în re- 
și în de- 
otului an- 
ă și Leonid 
■->erii din 

Cernescu 
>nala de ju- 
orian.

F.C.M. GALAȚI : CAMPIO
NATUL SE... SF1RȘEȘTE ÎN 
VARĂ ! „Deși echipa a termi
nat prima parte a campionatu
lui pc un loc neinvidiat de ni
meni, ne-a spus Pavel Cara- 
dinț, președintele clubului, am 
rămas, totuși, optimiști. De a- 
ceea, preocuparea principală a 
noastră din timpul iernii a fost 
pregătirea continuă în vederea 
returului. Știm că șansele noas
tre de a rămîne în Divizia A 
sint mici, dar campionatul, 
pentru noi, se va... sfirși în 
vară ! Toți jucătorii sînt con- 
știenți de acest fapt și în con
secință n-au precupeții nici un 
efort la antrenamente, dorind 
să arate că aceste șanse mini
me pot să crească, ca urmare 
a unui joc bun“.

PROGRESUL BUCUREȘTI : 
ACUMULĂRILE, CONFORM 
AȘTEPTĂRILOR. La clubul 
din str. dr. Staicovici, multă 
circumspecție la reluarea cam
pionatului. Nu se exagerează 
greutățile returului dar nici nu 
se uită că. așa cum ne-a pre
cizat președintele clubului, 
Constantin Dumitrescu — „lo
tul Progresului e modest". „In 
turneul efectuat peste hotare in 
această iarnă — ne-a mai spus 
Interlocutorul — acumulările 
au fost vizibile, apoi curba a 
scăzut, pentru a crește, con
form așteptărilor, Ia startul 
campionatului”. Obiectiv ac
tual : întărirea (din mers !) a 
posturilor deficitare (toate pe 
partea dreaptă !) : fundași și 
extremă. Obiectivul general în 
retur : menținerea în prima di
vizie.

F. C. ARGEȘ : ÎN PRIM- 
PLAN, O LARGĂ SELECȚIE 
ÎN JUDEȚ. Antrenorii FI. Ha- 
lagian și A. Dima au pus un 
deosebit accent, la ultimele an
trenamente, pe organizarea jo
cului în ambele faze, ca și pe 
mărirea vitezei acțiunilor în 
zona de finalizare. „Restanție- 
rul“ Dobrin a trecut și el testul 
fizic, astfel că își va face re
intrarea în formația argeșeană.

în perioadele de întrerupere 
a campionatului, clubul piteș- 
tean va organiza o largă selec
ție pe plan județean, în vede
rea depistării unor elemente ti
nere de perspectivă.

Este vorba de mijlocașii Zare 
și Vereș, de fundașul Horvath 
și de atacantul Kiss. Prof. Ale
xandru Muta a devenit secun
dul antrenorului Robert Cosmoc, 
formația de juniori fiind acum 
pregătită de Nicolae Covaci.

RAPID : FORMAȚIA DIN
ULTIMELE PARTIDE DE VE
RIFICARE. In vederea partidei 
de azi de la Oradea antreno
rul Ion Motroc anunță forma
ția neschimbată din ultimele 
jocuri de pregătire, adică fără 
Grigoraș, accidentat. Va fi a- 
liniată probabil următoarea e- 
chipă : Ioniță — Pop, Pîrvu, 
Niță, Ad. Dumitru — M. Ste- 
lian, Neagu, Șutru — Teleșpan, 
Doru Popescu, 
blemă în curs 
— „acordarea” 
lor la același 
colectiv, gîndit, orientat pe o- 
fensivă.

Manea. O pro- 
de definitivare 
compartimente- 

diapazon : joc

DE LA COMISIA

mula de 
valoric și 
Mondial !

Pentru 
fotbalului 
tuturor iubitorilor acestui sport, așteptăm ca returul cam
pionatului să aducă o optimizare a întregului proces de 
instruire desfășurat in cluburi și asociații, instaurarea unui 
climat de muncă intensă, de ordine și disciplină fără fisuri, 
întronarea pe stadioane (dar și în afara acestora !) a unei 
sportivități depline, a unui „fair-play" desăvîrșit, condiții 
ale progresului acestui sport, ale depășirii de către această 
ramură a stadiului nesatisfăcător în care se află in raport 

- cu alte discipline sportive practicate in România.
Există unele indicii asupra perspectivelor ca returul cam

pionatului să aducă pașii înainte doriți. In perioada de 
iarnă, ca și tn cea precompetițională, controalele făcute de 
către antrenorii federali la cluburi atestă un plus de serio
zitate în munca de pregătire, un plus de fundamentare știin
țifică a procesului de instruire și — judecind după decla
rațiile unor jucători și antrenori — un plus de ambiție, 
de dorință de afirmare, de realizare a unui salt în ceea 
ce privește nivelul jocurilor pe care le vom urmări. Să 
vedem, în săptămânile care urmează, cite din aceste pro
misiuni, din pronosticurile optimiste se vor transforma in 
realități ! Am dori, desigur, cu realitățile campionatului care 
se reia azi să nu dezmintă bunele intenții formulate, ca 
afirmațiile despre buna pregătire acumulată să-și găsească 
confirmare în jocuri, ca — in fine — campionatul să re
prezinte acel suport solid, convingător, indispensabil pentru 
o echipă națională puternică și călită în vederea grelelor 
meciuri care o așteaptă în preliminariile C.M.

Evident, succesul campionatului depinde în primul rînd 
de jucători, de pregătirea lor, de disciplina și dăruirea lor 
in teren și de aceea lor le amintim, in primul rind, marile 
obligații care le revin.

Succesul competiției in ansamblul său este insă condițio
nat și de aportul, la nivelul dorit, al antrenorilor, al con
ducătorilor de cluburi, al arbitrilor, al organelor federației. 
După cum nu putem ignora nici rolul pe care-l are publi
cul, în instaurarea pe stadioane a unui absolut necesar spi
rit de sportivitate, obiectivitate, respect pentru jucătorii de 
pe teren — localnici sau oaspeți —, pentru arbitri, pentru 
suporterii echipei vizitatoare.

Numai prin conjugarea eforturilor tuturor factorilor im
plicați în acest complex angrenaj al fotbalului, numai prin 
ordine și dăruire, prin muncă devotată și pasionată vom 
putea atinge standardul valoric dorit, vom putea ridica ni
velul fotbalului românesc la nivelul internațional spre care 
tindem și la care avem dreptul să aspirăm față de condi
țiile bune de dezvoltare ale acestui sport, de larga ade
ziune de care se bucură din partea publicului-

Da începutul returului, deci, un îndemn de muncă sus
ținută și o urare de succes !

atingerea acestor deziderate fundamentale ale 
nostru, ale jucătorilor și tehnicienilor săi, ale
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UNIVERSITATEA CRAIO
VA : APTĂ DE UN EFORT 
FIZIC CORESPUNZĂTOR CE
RINȚELOR. Conducerea tehni
că consideră că formația cra- 
ioveană este, în acest moment, 
aptă de un efort fizic corespun
zător cerințelor actuale, dar că 
nu este... în formă. Vice
președintele clubului și antre
norul principal al echipei, 
Constantin Teașcă, a ținut să 
precizeze că nu este un para
dox. „Oricît de bine aș pregăti 
echipa prin jocuri înainte de 
campionat — pe terenuri nu 
de puține ori departe de ce
rințe — lipsește miza. Produsul 
de seră se cunoaște, oriee ai 
face ! Așa incit Universitatea 
Craiova va intra in formă in 
etapele 2—3”. în partida de as
tăzi va reintra Crișan; semn 
de întrebare : Oblemenco (gri
pat).

A.S.A. TG. MUREȘ : 
NOU SEDIU AL CLUBULUI. 
După cum ne-a informat col. 
Gheorghe Pintilie, președintele 
clubului, mureșenii au primit 
de curînd un nou spațiu, unde 
va funcționa sediul clubului. în 
zona de agrement a orașului, 
unde se află o frumoasă bază 
sportivă, lucrările de amena
jare a unui teren gazonat sînt 
în plină desfășurare. în preo
cupările secției de fotbal stă și 
promovarea unor elemente ti
nere din pepiniera proprie, 
cum sînt fundașul Gali și mij- 
locajul Ogrean.

Comisia de disciplină a luat 
în discuție unele aspecte nega
tive din meciul, disputat cu 
cîtva timp în urmă, dintre e- 
chipele Electroputere Craiova 
și Dinamo Slatina, în care nu 
mai puțin de TREI jucători au 
trebuit să fie eliminați de pe 
teren pentru .......................
plină.

Fiind vorba 
blic, evident, 
datoria de a 
cuvenit spectatorilor. Cei" 
n-au făcut acest lucru au 
suspendați de Comisia de 
ciplină : Frățilă (Dinamo 
tina) — 1 etapă, Ciocioană , 
namo Slatina) — 2 etape, iar 
Bondrea (Electroputere ~ 
iova) — 1 etapă.

acte de indisci-
de un meci pu- 
jucătorii aveau 

acorda respectul 
care 
fost 
dis- 
Sla- 
(Di-
Cra-

Eliminat în meciul de cupă 
F. C. Argeș — Metalul Bucu
rești, piteșteanul Doru Nicolae 
a fost suspendat o etapă. Tot 
pe o etapă a fost suspendat 
și Ion Ion (Steaua), eliminat 
în meciul amical de duminică 
Petrolul — Steaua. Pe lîngă 
Doru Nicolae și Ion Ion,- alți 6 
jucători din echipe de Divizia A 
vor sta pe tușă în prima etapă a 
returului : Dumitrache (Jiul), 
Gătej (F. C. Constanța) și Ron- 
tea (Rapid), suspendați pentru 
diverse abateri, precum și Al. 
Moldovan (Dinamo), Botez 
(S. C. Bacău) și Mateescu 
(F. C. Constanța), care au acu
mulat cîte trei cartonașe gal
bene.

ECHIPA CAMPIONATULUI
F.C. BIHOR: PENTRU ME

CIUL CU RAPID NU SE ANUN
ȚĂ INDISPONIBILITĂȚI. Deci 
va fi aliniată, mai mult ca 
probabil, formația care a ter
minat la egalitate, duminică, cu 
F.C. Baia Mare. Timpul este 
însă închis la Oradea ; plouă și 
terenul este foarte moale. în 
vederea returului au fost pro
movați patru juniori crescuți 
în cadrul centrului propriu.

Iată cum se prezintă, la în
ceperea returului, echipa cam
pionatului Diviziei A (cu primii 
5 jucători pe fiecare post), al
cătuită pe baza adiționării no
telor obținute în sezonul de 
toamnă :

PORTAR: 1. Ioniță (121) ; 2.
Ștefan 

(105);

FIA LA ZI A CARTONAȘELOR GALBENE
•eluarea în-

o situație
. , u cartonașe

ovan, Ghiță,
■ 2, Roznai,
Georgescu
- 1.
loraru, Sa-
i Ion — 2,
ni, Stoica,
dumitru și

CRAIOVA:
ung, Oble- 
Dgselnicu —

Irimescu, 
Tănescu și
Stoica, Ni- 
Dumitrache 
'aci, Bucu- 
3usu — 1. 
NȚESC: M.
O. Ionescu 

ulescu, Pe- 
'szan — 1. 
x.iIȘOARA: 

-vțșan și Pe-

»
trescu — 2, Cotec, Mehedințu, 
Roșea, Dembrovschi, Anghel, 
Covalcic, Floareș și Șerbă- 
noiu — 1.

U.T.A.: Leac și Schepp — 2, 
Cura, Giurgiu, Jivan, Bîtea, 
Bedea, Gașpar și Domide —1,

A.S.A. TG. MUREȘ : Varodi, 
Bbloni, Naghi, Fazekaș, Gli- 
gore și Ispir — 2, Pîslaru, Both 
II, Onuțan și Vunvulea — 1.

F. C. ARGEȘ: D. Nicolae, 
Bărbulescu și Speriatu —2, Ol- 
teanu, Leșeanu, Iovănescu, Mus- 
tățea, Toma, Radu II, Radu III, 
Stan, Cristian și Zamfir — 1.

F.C.M. REȘIȚA : Florea, Ga
bel și Boțonea — 2, Ilieș, Că- 
prioru, Grigore, Kiss, Porațchi 
și Atodiresei — 1.

PROGRESUL : Tevî. Dragu, 
Giron, Grama și Iorgulescu — 
2, Roșu, D. Ștefan, Libra și 
Sătmăreanu I — 1.

F. C. BIHOR : A. Naghi, 
Kun I, Florescu, Popovici, Geor
gescu și Ghergheli — 2, Lupău, 
Lucaci și Naom — 1.

RAPID : Șutru, D. Popescu, 
Pop, Neagu, Rontea șl A. Du
mitru — 2, Petcu, Rîșniță și 
Zalupca — 1.

CORVINUL: Tonca — 2, 
Georgescu, Agud, Jurcă, Dumi
triu IV, Angelescu, Savu, Bucur 
și Albu — 1.

POLITEHNICA IAȘI : Simio
naș și 
Sofian, 
cloș —

F. C. 
lescu, 
Turcu 
Gătej, 
meister, 
Popa —

Răducanu (120) ; 3.
(108) ; 4. Constantinescu 
5. Popa (100).

FUNDAȘ DREAPTA : 
Bigan și Cheran (116) ; 
șan (114) ; 4. Zamfir (113) ; 5. 
Pop (108).

FUNDAȘ CENTRAL DREAP
TA : 1. Antonescu (125) ; 2. Ol- 
teanu (118) ; 3. Păltinișan (115); 
4. Porațchi (112) ; 5. Catargiu 
și Unchiaș (105).

FUNDAȘ CENTRAL STÎN- 
GA : 1. Sătmăreanu H (126) ; 
2. Ispir (121) ; 3. Grigore (119);

1—2.
3. Vi- 

; 5.

s.

Ciocîrlan — 2, Anton, 
Trandafilon și Mi- 

1.
CONSTANȚA : Mărcu-
Antonescu, Dragnea, 

și Petcu — 2, Codin, 
Mustafa, 

Sălceanu,
1.

C. BACĂU :

- 2,
Nistor, Hoff- 

Lică și

Catargiu, 
Pană, Botez, Pruteanu, Duțan, 
Lunca și Zamfir — 2, Florea, 
Munteanu și Constantinescu — 1.

F.C.M. GALAȚI : I. Constan
tinescu, Haiduc, Morohai. Țolea, 
Nedelcu, Frunză, R. Dan și 
I. Popescu — 2, Ghîrca, I. Nicu 
și G. Popescu — 1.

ACTUALITATI
• DUBLA ÎNTÎLNIRE ROMA

NIA — POLONIA. După cum s-a 
mal anunțat, la 6 aprilie se va 
disputa, la București, partida a- 
micală dintre prima reprezenta
tivă a României și echipa secundă 
a Poloniei. In aceeași zi, în loca
litatea poloneză Plock, se vor în- 
tîlni prima reprezentativă a Polo
niei șl selecționata B a României.

• LOTUL DE JUNIORI CONVO
CAT LA TIMIȘOARA. Lotul de 
juniori, care se pregătește in ve
derea celor două 
echipa Iugoslaviei, 
drul preliminariilor 
U.E.F.A. (27 martie — 
Timișoara, 10 aprilie — 
Kikinda), se va reuni mîine,

4. Ștefănescu (118) ; 5. Pîrvu
(114) .

FUNDAȘ STÎNGA: 1. Vigu 
(125) ; 2. Manea (112) ; 3. Mi- 
culescu (105) ; 4. Onuțan (104);
5. Giurgiu (103).

MIJLOCAȘ DREAPTA : 1.
Angelescu (124); 2. Dinu (111) : 
3—4. Donose și Gabel (110) ; 5. 
Romilă și Roșea (107).

MIJLOCAȘ CENTRAL : 1.
O. Ionescu (120) ; 2—4. Mul- 
țescu, Pîslaru și Dembrovschi
(115) ; 5. Bălăci (113).

MIJLOCAȘ STÎNGA : 1.
Bbloni (122) ; 2, Șoșu (113) ; 3. 
Simionaș (110) ; 4. Bora (109) ; 
5. Dumitriu IV (106).

EXTREMĂ DREAPTĂ: 1.
Atodiresei (106) ; 2. I. Sandu 
(104) ; 3. Al. Moldovan (102) ; 
4. Floareș (101) ; 5. Pană și 
Teleșpan (100).

ATACANT CENTRAL : 1.
Dumitrache (115) ; 2. Tănase 
(114) ; 3. Țevi (109) ; 4. Radu 
II (107) ; 5. D. Georgescu (104).

EXTREMĂ STÎNGA : 1. I. 
Florea (117) ; 2. Ghergheli 
(114) ; 3. Țolea (HO) ; 4. D. 
Nicolae (106) ; 5. Gh. Geor
gescu (104).

„CUPA SILVIU PLOEȘTEANU1*
Stadionul Tineretului din Bra

șov a găzduit duminică finala 
celei de-a 7-a ediții a „Cupei 
Silviu Ploeșteanu". care a opus 
echipele F.C.M. Steagul roșu și 
Chimia Orașul Victoria, cîștigă- 
toarele celor două serii. 4 775 
de spectatori—plătitori au ur
mărit, pe un 
pe un teren 
nală, în care Steagul roșu 
dovedit mai experimentată 
mai insistentă în fazele de 
nalizare, obținînd victoria 
2—0 (1—0). O notă bună pen
tru divizionara C din orașul 
Victoria pentru jocul prestat, 
mai ales în apărare, unde a 
ținut piept timp îndelungat 
atacurilor insistente ale brașo
venilor, remareîndu-se tînărul 
portar Rus, curajos și prompt 
în intervenții. Echipa brașo- 
veană intră pentru a treia 
oară în posesia acestui trofeu 
(1974, 1976, 1977), oferit de Co
legiul antrenorilor brașoveni, 
în memoria regretatului teh
nician.

Arbitrul Gh. Ionescu (Bra
șov) a condus următoarele for
mații : F.C.M. : Adamache — 
Enache, Arineanu, Pescaru, 
Hîrlab (Crăciun) — Fană (Ni
ță), Cadar (Popescu), Bucur 
(Șulea) — Gherghe, Paraschi- 
vescu, Gyorfy (Mincu) ; CHI
MIA : Rus — Pepel, Gunther, 
Manciu. Enache — Banea. Isae, 
Ciumaș — Stancu, Ciceu, Stoi
ca (Negrea). Au înscris : Pa- 
raschivescu (min. 25) și Niță 
(min. 80).

C. GRUIA—coresp.

timp excelent și 
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 20 MARTIE 1977, O NOUĂ 

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES

oferă autoturisme „Dacia 
și „Skoda S100”, excursii 
hotare, precum și premii

ÎNCEPE RETURUL

mecluri cu 
din ca- 
Turneulul 

la 
la 

__ ____ ,,_ __ __ ____ __ la 
Timișoara. Antrenorii Constantin 
Ardcleanu și Eugen Banciu au 
convocat următorii jucători : 
Mindrilă, Lascu, Ioniță, Crăciun, 
Hirmler, Gall, Pop, Solomon, 
Popa, Orac, Petcu, Coman, Ignat, 
Nicșa, Tararache. Ciobanu șl 
Goia.

Șl ÎN DIVIZIA B
Astăzi, de la ora 16. își re

iau întrecerea și echipele de 
Divizia B. Cu excepția forma
țiilor Metalul București și E- 
lectroputere Craiova (a căror 
întîlnire 
dată ce 
celelalte 
pionatul 
susține 
mate în prima etapă a retu
rului.

se va disputa Ia o 
se va anunța ulterior), 
participante Ia cam- 
diviziei secunde vor 

azi întîlnirile progra-

Se 
1300” 
peste 
in bani — variabile și fixe.

Duminică, 20 martie 1977, 
concurs Pronosport. Vă pre
zentăm meciurile acestei etape:

I. Catanzaro — Fiorentina
II. Cesena — Sampdoria

III. Foggia — Roma
IV. Genoa
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII.

XIII.
Tragerea Pronoexpres de as

tăzi va avea loc în localul Cen
tralei A. S. Loto Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 9, la ora 17.

Internazionale
Lazio — Napoli 
Milan — Bologna 
Torino — Perugia 
Verona — Juventus 
Ascoli — Lanerossi 
Brescia — Como 
Catania — Palermo 
Modena — Pescara 
Taranto — Novara



MECIURILE 
CANDIDAȚILOR

Cea de-a 5-a partidă a me
ciului pentru turneul candi- 
daților la titlul mondial de 
șah, care se desfășoară la 
Castelvecchio Pascoli (Italia) 
între marii maeștri Tigran Pe
trosian și Viktor Korcinoi, s-a 
întrerupt la mutarea a 41-a. 
Scorul în acest meci este 
egal : 2—2 puncte.

★
La Lucerna, marii maeștri 

Lev Polugaevski și Henrique 
Costa Mecking au întrerupt 
cea de-a șasea partidă, după 
42 de mutări. Scorul este de 
3—2 în favoarea lui Polu
gaevski.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BELGRAD

BELGRAD, 15 (Agerpres). — 
în runda a șaptea a turneului 
international feminin de șah de 
la Belgrad, Gertrude Baumstark 
a remizat cu Tereza Stadler, 
rezultat consemnat și în par
tidele Ivanka — Markovici și 
Konarkovska — Hartson. Ve- 
roczi a învins-o pe Dekici.

în clasament continuă să con
ducă Ivanka (Ungaria) — 5 
puncte, urmată de Veroczi (Un
garia) — 4'/2 P, Gertrude
Baumstark (România), Hartston 
(Anglia) — cite 4 p, Levitina 
(U.R.S.S.), Gheorghieva (Bul
garia) — cite 3'/2 p (1) etc.

Un nou antrenor 
al echipei 

de gimnastică 
a U. R. S. S.

MOSCOVA (Agerpres). — 
Candidatul în științe pedago
gice Aman Saniazov, a fost 
numit antrenor al echipei fe
minine de gimnastică a U.R.S.S., 
în locul fostei campioane olim
pice Larisa Latînina. care va 
lucra în anii ce urmează în 
cadrul Comitetului de organi
zare a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Moscova. Originar 
din Așhabad, de naționalitate 
turemenă, fost component al 
lotului unional de gimnastică, 
Saniazov, în vîrstă de 36 ani, 
a lucrat ca antrenor la 
secția de gimnastică a clubu
lui Ț.S.K.A. și ca activist în 
federația unională de speciali
tate.

„CUPA INTERCONTINENTALA" 
LA HOCHEI PE IARBA

Federația internațională de 
hochei pe iarbă a anunțat că la 
competiția pentru „Cupa in
tercontinentală” ce va avea loc 
între 22 septembrie și 1 octom
brie în mai multe orașe din 
Italia vor participa 10 țări. Au 
confirmat participarea echipele: 
Italiei. Poloniei. Ghanei, Bel
giei. Franței, U.R.S.S., Mexicu
lui, Canadei, Japoniei și An
gliei.

TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unul 

concurs in aer liber, la westwood 
(California). M. Hampton a ter
minat învingător în două probe: 
100 m — 10,3 șl 200 m — 20.43. 
Alte rezultate : 110 mg — G. Fos
ter 13:68 ; lungime — W. Banks 
7,88 m : prăjină — M. Tully 
5.33 m.

CICLISM • Cursa Paris—Nisa 
se află la jumătatea desfășurării 
sale șl lider al clasamentului se 
menține belgianul Freddy Maer
tens cu un avans de 9 sec. față 
de vest-germanul Dietrich Thu- 
rau. Pe locul trei, olandezul 
Gerrie Knetemann la 18 sec. 
Cunoscutul ciclist belgian Eddy 
Merckx, care a cîștigat etapa a 
5-a (210 km In 5 h 10:33) ocupă 
locul 4. la 21 sec. • Disputată 
între PagUeta șl San Giacomo 
(173 km), cea de-a treia etapă 
a „Cursei celor două mări" (Tl- 
reniană șl Adrlatlcă) a fost cîș- 
tigată de belgianul Roger de 
Vlaeminck In 4 h 27:30. El ocupă 
primul loc. urmat în clasamentul 
general de Francesco Moser 
(Italia), la 11 sec.

NATAȚIE • în cadrul campio
natelor Olandei (bazin de 25 m) 
Enlth Brigitha a cucerit al treilea 
4444a. cîștigînd proba feminină de

SPORTUL
PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

C.M. DE HOCHEI

In cea de-a șasea zi a cam
pionatului mondial de hochei 
pe gheată (grupa B), selecțio
nata R. D. Germane a între
cut cu 7—1 (2—0, 2—1, 3—0)
echipa Poloniei, iar reprezen

Portarul iugoslav Marian Zbontar, susținut de fundașul Viktor 
Tisler, respinge un atac al centrului formației R-D. Germane, 
Peter Slapke (fază din meciul R.D.G. — Iugoslavia 7—6, din

cadrul grupei B a C.M. de hochei de la Tokio)
Telefoto : A.P. — Agerpres

tativa Japoniei a învins cu 3—2 
(1—2, 2—0, 0—0) formația El
veției. Partida dintre selecțio
natele Iugoslaviei și Olandei s-a 
terminat la egalitate : 5—5 
(2—0, 2—4, 1—1). în clasament 
conduce R. D. Germană, cu 8 
puncte, urmată de Japonia — 
7 puncte. Polonia — 6 puncte, 
Norvegia — 5 puncte. Ungaria 
— 4 puncte. Iugoslavia — 3 
puncte, Elvejia — 2 puncte, 
Olanda — 1 punct, Austria — 
0 puncte.

La Copenhaga, în cadrul 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață (grupa C), se
lecționata Danemarcei a învins 
cu scorul de 6—3 (1—1, 0—1,
5—1) formația Bulgariei. După 
desfășurarea a două etape, 
pe primul loc în clasament 
se află Italia, cu 4 puncte (gol
averaj 33—1), urmată de 
Franfa — 4 puncte (18—6), Da
nemarca — 4 puncte (15—5), 
Bulgaria — 2 puncte, Anglia, 
Spania și Belgia — cu 0 puncte.

FESTIVALUL DE LA 
HOLMENKOLLEN

în ultima zi a concursului in
ternațional de schi-fond de la 
Holmenkollen (Norvegia), spor
tiva suedeză Eva Olsson a ter
minat învingătoare în proba de 
10 km, cu timpul de 37:43,5, 
Pe locurile următoare s-au cla
sat finlandeza Marja-Liisa Hae- 
maclacincn — 38:01,0 și norve
giana Mărit Myrmael — 38:13,0. 
Proba de combinată nordică 
s-a încheiat cu victoria lui Ul
rich Wehling (R.D. Germană) 
— 432,365 p. urmat de Runo 
Miettinen (Finlanda) — 420,745 
p și Fiodor Kolcin (U.R.S.S.) — 
411,180 p.

FONDIȘTII LA ZAKOPANE
Au început întrecerile tradi

ționalului concurs internațional 
de schi-fond, care se desfășoa-

• TELEX • TELEX
200 m liber cu performanța de 
1:57,86. Alte rezultate : 400 m 
mixt (f) — Jose Damen 5:05,72 ; 
800 m Uber (f) — Annelies Maas 
8:40,78 ; 200 m Uber (m) —
Elzerman 1:53.44.

SCRIMA • Competiția Interna
țională de sabie desfășurată la 
Hamburg s-a încheiat cu victo
ria sportivului sovietic Vladimir 
Nazlimov, cu 5 victorii, urmat de 
Imre Gedovari (Ungaria) — 3 v și 
Viktor Krovopuskov (U.R.S.S.) — 
2 v. • Proba individuală de spa
dă din cadrul competiției pentru 
tineret „Turneul Prietenia", care 
se desfășoară în orașul polonez 
Opole, a fost cîștigată de sportivul 
sovietic Aleksandr Kuracl, care l-a 
întrecut in baraj pe Balazs Denes 
(Ungaria), ambii totalizlnd cîte 4 
victorii. Au urmat Viktor Latîșev 
(U.R.S.S.) — 3 v șl Pedro Meren- 
slo (Cuba) — 2 v. e Scrimerul 
francez Didier Flament a termi
nat învingător în concursul in
ternațional de floretă dotat cu tro
feul ,.Adrien Rommel", desfășurat 
la Paris. Victoria Iul Did Ier Fla- 
ment a fost decisă în urma unul ba
raj susținut In compania Italianului 
Carlo Montano și polonezului 
Leszek Martewicz clasați pe 
locurile următoare. Locul patru a 
fost ocupat de francezul Bruno 
Bescherle, urmat de Italianul 
Marlo Borella. 

ră în fiecare an în stațiunea 
poloneză de sporturi de iarnă 
Zakopane. Proba feminină de 
10 km a fost dominată de 
schioarele din R. D. Germană, 
clasate pe primele patru locuri. 
A cîștigat Veronika Schmidt — 
34:13,80, urmată de Brigit Schrei-

ber — 35:07,62 și Sigrund
Krause — 35:46,52. în cursa 
masculină de 15 km, victoria a 
revenit polonezului Jozef Lusz- 
czak, cronometrat cu timpul de 
46:09,88, secondat de Jiirgen 
Wolf (R. D. Germană) — 
47:29,97.

SLALOM PENTRU „CUPA 
EUROPEI"

„Cupa Europei" la schi alpin 
a programat pe pîrtia de la Za
kopane o probă feminină de 
slalom uriaș, în care victoria a 
revenit Ursulei Konzett (Liech
tenstein), cronometrată cu 
timpul de 1:12,03. Pe locul se
cund s-a situat vest-germana 
Christa Kinshofer — 1:12,0, ur
mată de suedeza Jill Wahlquist 
— 1:12,47 și americana Lyndal 
Heyer — 1:12,64. în clasamen
tul general al „Cupei Europei” 
conduc schioarele austriece 
Regina Sackl și Sigrid Tot- 
schnîg, cu cîte 104 p, urmate de 
Patricia Emonet (Franța) _
100 p.

„PROIECTUL NR. 1“
Toate țările care dispun de 

posibilități tehnice și de jucă
tori și speră într-o dezvoltare 
rapidă a fotbalului, ar trebui 
să contribuie la realizarea 
„Proiectului nr. 1“, o acțiune 
lansată de Federația internațio
nală de fotbal (F.I.F.A.) — a 
spus Joao Havelange, pre
ședintele acestui for sportiv, 
intr-un interviu acordat coti
dianului „Politika” din Belgrad.

Iugoslavia participă la reali
zarea „Proiectului nr. 1“, care

ȘAH • In turneul de la Bad 
Lauterberg (R.F.G.), după 7 run
de, conduce campionul mondial 
Anatoli Karpov cu 5'/2 puncte (1), 
urmat de Olafsson (Islanda) — 
4’/a p, Furman (U.R.S.S.), Csom 
(Ungaria), Sosonko (Olanda) — 
cîte 4 p, Hilbner (R.F.G.) — 3‘A 
p (1). Rezultate : Gerusel — 
Tlmmann 1—0. Keene — Furman 
1—0, Andersson — Sosonko 
Vj—*/», Miles — Torre 1—0. Csom 
— Gligoricl */2—Va. Karpov a 
întrerupt cu Hubner în poziție 
aproximativ egală. • tnalntea 
disputării ultimei runde, în tur
neul de la Tallin conduce marele 
maestru sovietic Mihail Tal, cu 
11 puncte șl este virtual ctștigător. 
Urmează Romanlșln (U.R.S.S.) — 
9‘/a p. Glpslis (U.R.S.S.) — 9 p. 
Uhlmann (RD.G.), Gulko. Brons
tein (ambii U.R.S.S.) — cîte 8'/a 
p etc.

TENIS • tn prima zi a turneu
lui de la Washington, americanul 
Jeff Borowlak l-a învins cu 4—6, 
7—5, 6—3 pe Iugoslavul Zeliko 
Franulovicl. Alte rezultate : 
Hardie — Savlano 6—4, 7—5 ;
Amaya — Wilkinson 3—6, 6—4, 6—3; 
Falrlle — Guerry 6—3, 7—6 : 
Menon — McMillan 6—2. 4—6, 
6—3.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R. S. S.

ÎN CONCURS CU
în rîndurile tineretului so

vietic, șahul se bucură de o 
mare popularitate. E greu de 
găsit o școală sau un Palat al 
pionierilor unde să nu func
ționeze un cerc de șah. Sute 
de mii de tineri șahiști sînt 
îndrumați de antrenori expe
rimentați, participă la nume
roase turnee și meciuri. în 
astfel de cercuri și-au început 
drumul glorios mulți șahiști 
sovietici de seamă, printre 
care campionul mondial Ana
toli Karpov, excampionii Bo
ris Spasski, Tigran Petrosian, 
Vasili Smîslov, Mihail Tai.

Concursurile anuale la care 
participă echipele Palatelor 
pionierilor și marii maeștri 
au devenit de mult o tradi
ție Fiecare echipă are în 
fruntea sa pe un mare maes
tru, care a activat în trecut 
la respectivul Palat al pio
nierilor. Echipa învingătoare 
se stabilește după numărul de 
puncte acumulate de căpita-

R. P. UNGARĂ
ÎNTRECERILE SPORTIVILOR METALURGIȘTI

în acest an, cu ocazia jubi
leului sindicatului muncitorilor 
metalurgiști din Budapesta se 
vor organiza ample competiții 
de masă, precum și interesante 
întreceri internaționale de atle
tism, fotbal, volei, tir sau hand- 
baL Nu vor lipsi, desigur, de 
la start cluburile sportive mun
citorești maghiare Vasas, Cse- 
pel și Vasas Izzo — toate din 
Budapesta, Rabo Eto Gy6r și 
C. S. Dunaujvăros.

Competițiile de masă au stîr- 
nit un mare interes, fiind aș
teptate cu nerăbdare. Finalele 
în această manifestare sportivă 
urmează să aibă loc la 10 sep
tembrie pe stadionul Vasas.

Dar în afara acestor între
ceri de masă se vor organiza 
și multe turnee internaționale, 
la care vor lua startul, în a- 
fară de echipe din Ungaria, și 
formații invitate de peste ho
tare. Astfel, la turneul feminin 
de handbal și-au anunțat par
ticiparea echipele Vasas, Cse- 

prevede să se acorde sprijin 
cluburilor de fotbal din țările 
în care acest sport nu s-a dez
voltat suficient.

în cadrul „Proiectului nr. 1”, 
o echipă de experți iugoslavi a 
vizitat recent Indonezia și 
Malayezia, iar o a doua grupă 
de specialiști va organiza 
cursuri de fotbal în Zair, Mali 
și Nigeria.

AZI IN SFERTURILE
DE FINALA

ALE CUPELOR EUROPENE
Astăzi, vor avea loc meciurile 

retur din cadrul sferturilor de 
finală ale cupelor europene. 
Iată programul (între parante
ze rezultatele din tur) :

C.C.E. : Dinamo Kiev — Ba
yern Miinchen (0—1) ; F.C. Li
verpool — St. Etienne (0—1) ; 
F.C. Bruges — Borussia Mdn- 
chengladbach (2—2) ; Dynamo 
Dresda — F.C. Zurich (1—2).

CUPA CUPELOR : Atletico 
Madrid — Levski Spartak So
fia (1—2) ; Southampton — S.C. 
Anderlecht (0—2) ; Hamburger 
S.V. — M.T.K. Budapesta (1—1); 
Napoli — Slask Wroclaw (0—0).

CUPA U.E.F.A. : C.F. Barce
lona — Athletic Bilbao (1—2) ; 
A.E.K. Atena — Queens Park 
Rangers (0—3) ; Juventus To
rino — F.C. Magdeburg (3—1) ; 
R.W.D. Molenbeek — Feye- 
noord Rotterdam (0—0).

O NOUA FORMULA 
DE DESFĂȘURARE 

A CAMPIONATULUI 
CONTINENTAL

Comitetul U.E.F.A., întrunit 
la Londra, a decis ca ediția 
1978—1980 a campionatului Eu

MARII MAEȘTRI
nul ei și de ceilalți compo- 
nenți. Dar mai important ca 
orice este faptul că micii șa
hiști au prilejul de a veni 
în contact direct cu marii 
maeștri. De aceea, îl putem 
ușor înțelege pe Dihan Alias- 
karov din Alma-Ata, în vîrs
tă de 13 ani, care a jucat 
pentru prima oară în viață 
cu un mare maestru.

Cu puțin înainte de a ple
ca peste hotare, pentru a sus
ține unul dintre meciurile 
candidaților la titlul mondial, 
marele maestru Lev Polu
gaevski a dat un simultan 
pionierilor din capitala R.S.S. 
Kazahă. Surpriză ! Micul Di
han obținea o prețioasă re
miză în fața ilustrului său 
adversar.

— Particip pentru a doua 
oară la astfel de întreceri — 
spunea Polugaevski — și m-am 
convins din proprie experien
ță că nu e de glumit cu co
piii... Ei au învățat bine 
șahul !

pel, Ilidrotehnika, Elzet —toate 
din Ungaria, precum și selec
ționata orașului Poznan. Tur
neul masculin va reuni forma
țiile Elektromos. Csepel, Vasas, 
Gyor, Stal Mielec (Polonia) și 
Aluminium Zaporoje.

La 7 august, pe „Nepstadion”, 
va avea Ioc un concurs inter
național de atletism la care au 
fost invitați sportivi din orga
nizații sportive muncitorești din 
Belgia, Franța, Italia și Fin
landa. Vor urma turnee de vo
lei (16—21 august), fotbal (17—21 
august) — la care în afară de 
echipele ungare vor participa 
Torpedo Moscova și Stal Mie
lec — și de polo, la care au 
fost invitate echipe din Iugo
slavia, U.R.S.S. și România.

în programul competițiilor 
figurează și un turneu de fot
bal rezervat formațiilor de ju
niori aparținînd cluburilor Va
sas, care, de altfel, se organi
zează în fiecare an, începînd 
din 1959.

ropei să-și desfășoare faza fi
nală cu 8 echipe, în loc de pa
tru ca pînă acum. Turneul fi
nal se va disputa pe o durată 
de două săptămîni, detalii de 
calendar și programe urmînd 
a fi stabilite Ia reuniunea 
U.E.F.A. ce se va ține în luna 
iunie la Grindelwald (Elveția).

VIITORII ANTRENORI 
Al REPREZENTATIVEI 

VEST-GERMANE
La Miinchen, într-o conferin

ță de presă. Hermann Neuber
ger, președintele federației 
vest-germane de fotbal a de
clarat că după campionatul 
mondial din anul 1978, actualul 
antrenor al echipei naționale, 
Helmut Schon se va retrage 
din activitate și în locul lui va 
fi numit antrenorul Jupp Der- 
wall, care va fi asistat de 
Franz Beckenbauer, actualul 
căpitan al reprezentativei vest- 
germane și al echipei Bayern 
Miinchen.

SLAVIA SE APROPIE 
DE DUKLA

în Cehoslovacia, etapa a 20-a 
s-a desfășurat luni, deoarece 
lotul echipei reprezentative se 
afla în pregătire. Derbyul pra- 
ghez dintre Slavia și Sparta a 
fost cîștigat de prima formație 
cu 2—1. Astfel, Slavia s-a apro
piat la numai un punct de li
dera Dukla. învinsă la Trnava 
cu 1—0 de Sparta. Alte rezul
tate : Z.V.L. Zilina — Zbrojov- 
ka Brno L—1 : Bohemians Pra- 
ga — Inter Bratislava 1—1 : 
Slovan Bratislava — Frydek 
Mistek 1—0. Primele clasate :
1. Dukla Praga 20 13 3 4 45—21 29
2. Slavia Praga 20 10 8 2 37—22 28
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