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Troi încearcă să-l depășească pe rapidul Alpaslan. Să sperăm că această desprindere va fi mult mai 
netă in compania spaniolului Camacho. Foto : D. NEAGU

DUPĂ MECIUL DE FOTBAL CU TURCIA

Ieri s-au desfășurat partidele 
etapei a 19-a in campionatul 
primei divizii masculine de vo
lei. Iată citeva amănunte :

DINAMO — C.S.M. DELTA 
TULCEA 3—1 (4, —11, 9, 2).
Campionii s-au relaxat după 
cîștigarea netă a primului set, 
îngăduind oaspeților angajarea 
cu mai mult curaj în joc și 
adjudecarea unui set „neprogra
mat", set pe care însă l-au do
minat de la un capăt la ce
lălalt : 10—3, 10—7, 12—7, 12— 
8, 13—8, 13—10, 14—10, 15—11. 
Ca o curiozitate, compartimen
tul care a adus tulcenilor mul
te puncte în acest set, precum 
și în prima parte a următoru
lui, a fost blocajul... Dc la ju
mătatea setului al treilea, C.S.M. 
Delta nu a mai reușit să facă 
fată forței de atac a dinamo- 
viștilor, cedînd la diferență. 
Meciul a avut unele momente 
de luptă pasionantă și chiar 
faze de bun nivel tehnic. Ar
bitrii N. Găleșeanu și V. Vră- 
jescu au condus bine

CONSTRUCTORUL BRAILA 
— RAPID 3—1 (—7, 7, 11, o).
Joc de slabă valoare tehnică, 
cu multe greșeli elementare, 
Îndeosebi la serviciu și la pre
luare. Gazdele au cîștigat da
torită individualităților mai 
numeroase. S-au remarcat : 
Dragoș Popescu și Mânu de la 
învingători, respectiv, Penciu- 
lescu și Paraschiv. Arbitri : 
Gh. Ionescu din București și 
D. Dobrescu din Ploiești (N. 
Costin, coresp.).

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 3—1 (—14. 13, 5, 
15). Meciul, care a durat 85 de 
minute, a fost de nivel modest. 
Steliștii au început puternic, 
au condus în primul set cu 
11—1, 12—2 și 13—9, apoi au 
scăzut, permițind studenților să 
refacă treptat din diferență și

să cîștige. în continuare, iniția
tiva a aparținut bucureștenilor, 
care au avut avantaj și în se
tul al doilea (9—1, 13—9), dar 
n-au păstrat același ritm, .ceea 
ce a făcut ca oaspeții să egale
ze la 13. Seturile următoare 
s-au desfășurat cu greșeli de 
ambele părți, mai puțin nume
roase însă la Steaua, care și-a 
adjudecat victoria în meci du
pă ce în setul patru fusese con
dusă cu 7 puncte (6 : 13). Re
marcați ; Schiopescu, PoP 
(Steaua), Gîrleanu și I.u- 
kacs (Politehnica). Arbitri : Al. 
Dragomir din București și E. 
Mendei din Sibiu (N. Maie- 
escu).

EXPLORĂRI B. MARE — 
C.S.U. GALAȚI 3—0 (14, 2, 1). 
Meci de foarte slab nivel teh
nic, anost, desfășurat pe par
cursul a numai 37 de minute. 
Arbitri : L. Griin din Tg. Mu
reș și C. Păduraru din Timișoa
ra (L. Chira, coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 0—3 
(—11, —10, —7). Oaspeții au 
cîștigat pe merit, grație în pri
mul rind bunei apărări la fileu. 
S-au remarcat Stancu, Bujilă 
(Tractorul) și Triculescu (Pe
trolul). Arbitri : C. Pilaru din 
Sibiu și I. Sușelescu din Bucu
rești (I. Tănăsescu, coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— VIITORUL BACĂU 3—2 
(—9, 10, —1, 12, 10). Evoluție 
ștearsă a craiovenilor în prima 
parte a întîlnirii, fapt pentru 
care era să consemnăm victoria 
oaspeților, care au avut un blo
caj foarte bun. Studenții și-au 
revenit însă începînd din setul 
patru. Remarcați : Zlotea, Re- 
bedea (,,U“), Bojan și Enuca 
(Viitorul). Arbitri : R. Farmuș 
și I. Covaci — București. (Șt. 
Gurgui, coresp.)

SPIRITUL OFENSIV Șl PRETENȚIILE LUI
Miercuri seara, după în

cheierea meciului cu 
Turcia, la un scor oare
cum neobișnuit pentru actuala 

„valoare de schimb" a echipei 
lui Gemil (a se vedea nu prea 
îndepărtatul 1—1 cu R. D. Ger
mană, în deplasare, pentru pre
liminariile C.M.), iubitorii fot
balului, deși satisfăcuți de vic
toria netă, cu implicații favo
rabile pentru viitoarele evoluții 

DEMONSTRAȚIE A LOTULUI FEMININ
DL GIMNASTICĂ PENTRU „CONTUL 1977“

în ..Cupa Balcanică", raportau 
— în mod inevitabil — această 
întîlnire cu Turcia la apropia
tele jocuri cu Spania și cu 
Iugoslavia. Registrul aprecieri
lor era foarte divers. Pe bu
zele scepticilor se afla, în pri
mul rind, numele portarului 
Senol. La capătul celălalt se 
aflau cei care vedeau în echi
pa României din meciul cu 
Turcia un interesant concept 

potențial pentru jocul cu Spa
nia.

Fără îndoială că 4—0 este un 
scor care rămîne : e suficient 
să-1 comparăm cu acel 2—2 în 
compania Turciei, în nocturna 
de pe „23 August", din toamna 
lui 1975, cînd înfrîngerea a fost 
evitată de golul lui Dinu, în
scris în minutul 90. Pe de altă 
parte, însă, echipa României a 
avut destule perioade în care 
nu a dat randamentul necesar 
confruntării cu echipele Spa
niei și Iugoslaviei, superioare 
oricum, celei a Turciei.

loan CHIRILĂ

(Continuare în pag. 2—3)
Blocaj înalt al dinamoviștilor Tutovan și Enescu, prin care este 
parată o lovitură de atac realizată de tulceni Foto : S. BAKCSY

Primele gimnaste ale lotului olimpic ro
mân, Nadia Comăneci (dreapta) și Teo
dora Ungureanu, împreună cu antrenorul 

lor Bela Karoly
CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te

lefon). — înscriindu-se în ope
ra de ajutorare a sinistraților, 
la Sala sporturilor din Cluj-Na- 
poca a avut loc joi după-amia- 
ză un spectacol demonstrativ de 
gimnastică sportivă și ritmică 
oferit de lotul olimpic feminin 
al României, spectacol la care 
și-au mai dat concursul sportivi 
localnici de Ia C.S.M., Politeh-

nica, „U“, Școala 
sportivă Viitorul, Li
ceul nr. 1 cu program 
special, precum și co
rul Liceului dc muzi
că din Cluj-Napoca și 
elevi ai Liceului de 
coregrafie din locali
tate. Fondurile reali
zate cu acest prilej — 
în sală s-au aflat a- 
proape 4 000 de spec
tatori — au fost do
nate în „Contul 1977 
— Contul omeniei și 
solidarității'.

Bineînțeles că mo
mentele de atracție 
deosebită le-au consti
tuit evoluțiile com
ponentelor lotului o- 
limpic de gimnastică 
care, atît prin exerci
țiile la aparate cit și 
prin cele de ansam
blu, sau prin dansu
rile^ ritmice, au oferit 
un spectacol reușit, a- 
plau-dat la scenă des
chisă de miile de par- 
ticipanți. în centrul 
atenției s-au situat, 
firesc, tripla campioa
nă olimpică Nadia 
Comăneci, medaliata 
de la Montreal Teo- 
dora Ungureanu, pre
cum și Marilena Neac- 
șu, Cristina Itu, Gabi 
Gheorghiu și Emilia 
Eberle. Nadia Comă- 

evoluat la birnă, iar 
Ungureanu la para
sol, exercițiile am-

neci a 
Teodora 
lele și 
belor gimnaste lăsind o impre
sie excelentă.

Timp de aproape două ore, 
în Sala sporturilor s-a 
simțită din plin căldura 
rității umane, spectatorii 
creînd demonstrației o 
feră cu totul deosebită.

făcut 
solida- 
clujeni 
atmos-

ACTIVITATEA SPORTIVĂ
TREBUIE SĂ SE INTEGREZE MAI MULT

ÎN VIAȚA SOCIALĂ A JUDEȚULUI 
PLENARA C. J. E. F. S. IAȘI

în încheierea dezbaterilor, 
care au avut loc în toate jude
țele, privind aplicarea sarcini
lor reieșite din Programul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport, aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., miercuri a avut 
loc, la Iași, ultima plenară a 
C.J.E.F.S. Au luat parte to
varășul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R., alți activiști ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, cadre de specialitate din 
domeniul sportului.

Urmind la scurtă vreme de 
la' exigenta analiză a mișcării 
sportive ieșene, efectuată de 
Comitetul județean de partid, 
plenara a scos, incă o dată, in 
relief posibilitățile de care dis
pune educația fizică și sportul 
in această zonă pentru o afir
mare tot mai puternică. După 
cum s-a subliniat în darea de 
seamă — prezentată de . tov. 
Costică Dăscălescu, președinte 
al C.J.E.F.S. — precum și în 
luările la cuvînt „mișcarea 
sportivă ieșeană a înregistrat în 
anul ce a trecut importante 
succese în toate domeniile edu
cației fizice și sportului, reu
șind ca marea majoritate * 

obiectivelor planului de dezvol
tare prevăzute în 1976 să fie 
realizate și depășite”.

ANALIZÎND ACTIVITATEA 
ÎN DOMENIUL SPORTULUI 
DE MASA, s-a subliniat parti
ciparea mai numeroasă la di
versele acțiuni organizate. Cîte- 
va cifre sînt elocvente : anul 
trecut au avut loc 4 150 de cro
suri la care au luat parte 
179 800 de tineri ; la cele 9 952 
de excursii și drumeții au par
ticipat 218 200 de cetățeni, din
tre care 15 800 au devenit „amici 
ai drumeției”'; la campionatele 
asociațiilor au fost angrenați în 
întreceri 110 0G0 participant etc.

Cu toate acestea, cu spirit 
critic au fost analizate lipsu
rile ce se mai manifestă și care 
frînează încă buna desfășurare 
a activității. în acest sens au 
fost relevate o seamă de ca
rențe ce trebuie eliminate : 
lecții de educație fizică cu un 
slab conținut în unele școli ; 
timiditate in organizarea unor 
acțiuni la nivelul facultăților ; 
slabul aport al conducerilor 
unor unități economice ; efor
turi prea puțin susținute în a-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)

MANIFESTĂRI 
SPORTIVE 

INTERNAȚIONALE 
ÎN SPRIJINUL 
SINISTRATILOR

1

DIN ROMÂNIA
NEW YORK, 21 (Agerpres). 

— La 25 aprilie va începe la 
Chicago un turneu internațio
nal de tenis cu participarea 
jucătorilor români Ilie Năstase, 
Ion Țiriac, a argentinianului 
Guillermo Vilas și a america
nului Vitas Gerulaitis. Benefi
ciile realizate vor fi vărsate 
contului de ajutorare a sini- 
siraților din România de pe 
urma seismului de la 4 martie.

★
PARIS, 24 (Agerpres). — 

Echipa de rugby a armatei 
franceze va întîlni la 10 apri
lie la București selecționata ar
matei române. Se preconizează 
și organizarea unui meci ami
cal între echipele României și 
Franței, care ar urma să aibă 
loc la 4 iunie la Paris, pe sta
dionul „Parc des Princes”. în
casările realizate de la acest 
joc vor fi vărsate fondului de 
ajutorare a sinistraților care 
au avui de suferit de pe urma 
cutremurului de la 4 martie.



PRELUNGIREA PERIOADEI DE PREZENTARE
A LUCRĂRILOR PENTRU CONCURSURILE

DACIADEP
In legătură cu concursurile organizate de C.N.E.F.S., pen

tru realizarea unui marș al „Daciadei" și a unor creații de 
artă grafică (afiș, insignă-emblemă, medalii și trofee), în 
vederea popularizării aceleiași competiții, s-a hotărit ca 
perioada de prezentare a lucrărilor să fie prelungită pină 
la 15 aprilie 1977, în loc de 1 aprilie a.c., cum se anunțase 
inițial.

ÎNTRECERI sportive de masa
• PITEȘTI. Sala sporturilor 

din localitate a găzduit primul 
festival al gimnasticii școlare, 
organizat de Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport, în 
colaborare cu inspectoratul școlar 
județean. La întreceri, deosebit 
de spectaculoase, au participat 
aproape 800 de elevi din școlile 
generale, școlj profesionale și 
licee ale municipiului Pitești. 
Școli generale : pe primul loc 
s-a situat școala generală nr. 1 
(fete) și nr. 11 (băieți) ; licee : 
liceele 
tehnic 
înscrie 
acțiuni 
narea 
tei de 
FEȚEANU

• ClMPULUNG MUSCEL. 
Pe bazele sportive din munici
piu, pe o vreme splendidă, s-a 
desfășurat o duminică cul- 
tural-sportivă. organizată de 
C.O.E.F.S., Consiliul sindical 
municipal și școala „Muscelul". 
La întreceri și demonstrații 
și-au dat concursul aproape 
5 000 de tineri și tinere. Au 
fost organizate demonstrații de 
box, lupte, judo. întreceri at
letice, iar printre manifestările 
artistice, de un frumos 
s-au bucurat formațiile 
rice ale I.M M. și I.L.S. 
rile realizate cu acest 
— în jur de 40 000 de 
au fost depuse în „Contul ome
niei și al solidarității”. (P. MA- 
TEOIU — coresp.).

• CLUJ-NAPOCA. C.J.E.F.S.

nr. 4 (fete) și electro- 
(băieți). Competiția se 

printre numeroasele 
organizate în întîmpi- 
aniversării Independen- 
stat a României, 

coresp.).
(Ilie

succes 
folclo- 

Fondu- 
prilej 

lei —

și Inspectoratul școlar din 
Cluj-Napoca au organizat, în 
frumosul parc al municipiului, 
un cros de mari proporții, do
tat cu „Cupa Independenței". 
La Întreceri, urmărite de nu
meroși spectatori, au luat parte 
peste 2 000 de tineri, elevi și 
eleve din școli generale și li
cee. Programul a cuprins 8 pro
be. Iată și ciștigătorii : fete — 
18—19 ani — Izabeia Tămaș 
(Liceul nr. 15) ; 16—17 ani :
Edit Szoldi (Liceul de arte 
plastice) ; 14—15 ani : Corina 
Ciotlăuș (Liceul nr. 12) ; 12—13 
ani : Iuliana Popar (Școala ge
nerală nr. 15). Băieți — 13—19 
ani — M. Farcaș (Liceul de 
transporturi) ; 16—17 ani : V. 
Rarău (Lie. ind. Armătura) ; 
14—15 ani : M. Cozma (Lie. 1 
alimentar) ; 12—13 ani : P. Ol- 
tea (Șc. gen. 3). (Petre NAGY 
— coresp.)

• BISTRIȚA. în numeroa
se localități ale județului Bis- 
trița-Năsăud s-au desfășurat, 
zilele trecute, întreceri spor
tive de masă la handbal, hal
tere, popice, fotbal și alte dis
cipline. în municipiul Bistrița 
a avut loc un turneu de hand
bal dotat cu „Cupa primă
verii", la care au participat pa
tru echipe de fete și șase de 
băieți. Trofeul pus în joc a 
fost cîștigat de echipa de fete 
a Liceului Andrei Mureșanu 
din Sighetul Marmației, iar la 
băieți de reprezentativa Școlii 
sportive din Cluj-Napoca. (I. 
TOMA — coresp.)

POST SCRIPTUM LA PATINAJ ARTISTIC
ABSENTĂ NEMOTIVATĂ

Campionii de pati
nai artistic la seniori 
pe anu-l 1976, Mircea 
Ion și Doina Mitrici- 
co nu s-ou prezentat 
sâ-$i apere titlurile 
la recentele campio
nate disputate la 
Miercurea Ciuc. Daca 
absenta lui Mi-rcea 
Ion de la întrecerile 
menționate este justi
ficata, prin 
ex-compianu! 
î$i satisface, în 
zent, 
faptul câ 
tricicâ nu 
lo startul

aceea câ 
nostru 

pre
sto g iul militar. 

Doina Mî- 
s-a aliniat 
acestei ul-

time ediții a campio
natelor 
are însă

Doina 
elevă în .
și in afara examenu
lui de bacalaureat 
pe care-l va susține 
în luna iunie, ea in
tenționează sâ se 
prezinte și la exame
nul de i ‘ ’ 
una din 
Institutului 
li urâm 
inima deplin 
Socotim însă câ Doi
na Mitricicâ, față de

naționale nu 
nici o scuză. 
Mitnicieă este 

clasa a Xll-a

admitere, la 
facultățile 

i Politehnic, 
din toată 

succes.

poziția ei în patinajul 
nostru artistic, ar 
avut datoria, ca 
timpul pe care și 
rezervat studiului, 
fi găsit un spațiu 
trei zile 
mim de 
pentru a 
și la 
naționale 
la care, 
tuație, avea obligația 
morala să r~*-----J~
prezent. Cu 
muH cu cît 
,.europenele" 
Helsinki 
face timp

fi 
în 

l-o 
sâ 
de 

nu- 
recreare — 
se prezenta 

campionatele 
de patinaj, 

orice si-

sâ-l

în

răspundă 
citit mai 

pentru 
de la 

$i-a putut 
I Așa câ!...

AMBIȚIA UNEI ANTRENOARE
Maria Loffler, antrenoare de 

patinaj artistic în orașul Miercu
rea Ciuc, își iubește profesia pe 
care a îmbrâțișat-o cu o pasi
une demna de toata la-uda. 
Muncind cu ambiție, Maria Lof
fler a obținut cu copiii sâi. in
tr-uri timp relativ scurt, cîteva 
rezultate. surpriza. La campiona
tele naționale rezervate copiilor 
și juniorilor, Marcareta Domokos, 
una dintre elevele sale, a reușit 
sâ ocuDe în finalul întrecerii un 
merituos loc III. ca, de altfel, și 
Mario Grusz, la categoria copii I.

Am întîlnit-o pe Maria Loffler, 
Ia patinoarul acoperit din M. 
Ciuc, în mijlocul cîtorva zeci de 
patinatoare, dintre care nici una 
măcar nu depășea înălțimea... 
mantinelei. Am aflat că este vor
ba de grupa celor 35 de micuțe 
sportive. în vîistă de 3—7 ani

(preșcolari și eleve în 
pe care Loffler le 
pentru performanță.

„îmi place mult sâ 
copiii 
antrenoare. Sint ambițioși. De
prind repede tot ce le arat și 
daca ar fi dupâ ei, ora zilnica 
de antrenament ar trebui sâ aibă 
nu 60 ci... 180 de minute. Dupâ 
cum ați vâzut, in grupa celor 
mici sint numai fetițe. La noi, 
băieții preferă hocheiul sau pa
tinajul vitezâ. Aș vrea ca prin 
fetele mele sâ obțin, pentru 
Miercurea Ciuc, pe plan națio
nal sau chiar internațional, per
formanțe mai bune decit vor a- 
duce băieții, cu hocheiul sau cu 
patinajul vitezâ*.

clasa |), 
pregătește

lucrez cu 
ne mărturisea harnica 

Sint ambițioși.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

LOZUL

• NUMEROASE AUTOTURISME „Moskvici 408/412“

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COI

„Turneul primăverii14 la box

AZI, IA BRĂILA Șl GALAȚI, SEMIFINALELE
GALAȚI, 24 (prin telefon). 

Reuniunile premergătoare ulti
melor acte ale „Turneului pri
măverii” (semifinalele și fina
lele), au oferit numerosului pu
blic intîlniri de mai bună ca
litate, in care au continuat să 
se înregistreze și unele rezul
tate surprinzătoare, pugiliști cu 
frumoase . .....................
find 
Iată cele mai importante rezul
tate din galele de miercuri și 
joi : cat. semiușoară : I. Mantu 
(Steaua) b.p. I. Simion (Steaua), 
P. Leoveanu (Muscelul) b.p. (!) 
C. Nap (Metalul Bocșa), Gh. 
Vlad (Muscelul) b.ab. 3 Șt. Ște
fana (Șc. sp. Arad). N. Butesea- 
că (B.C. Galați) b.p.. Gh. Ilie 
(Met. Buc.) ; cat. semimijlocie : 
M. Ungureanu (St. roșu) b.p. 
(!) I. Tîrîlă (BC Galați), S. Pos- 
tolache (Dinamo) b. neprez. T. 
David (BC Brăila), D. Bute 
(BC Galați) b.p. G. Enache 
(Rapid), C. Hoduț (Rapid) b.p. 
V. Simion (Steaua), V. Cicu 
(Dinamo) b.ab. 2 D. Tiron (Met. 
Birlad), I. Andone (BC 
b.p. N. Nichitov (BC 
C. Hajnal (Steaua) b. p. Gr. 
Iliescu (Met. Buc).

Joi s-au desfășurat cele două 
reuniuni ale sferturilor de fi
nală, care au programat me
ciuri în cadrul celor șase cate
gorii organizate în localitate. 
Se constată o creștere sensi
bilă a nivelului valoric general 
al disputelor. Dintre numeroșii 
tineri participant! o evidențiere 
specială pentru greul gălățean 
Gh. Donici.

Iată rezultatele primei gale: 
cat. cocos : Șt. Duminică (B.C. 
Galați) b. ab. III “ “
(C.F.R. Timiș.), N. 
(A.S.A. Cluj-Napoca) 
Farcaș (C.S. Zalău), 
(Met. Buc.) b.p. Al. Barbu (Li
toral Mang.), I. Faredin - (Farul 
C-ța) b.ab. I Șt. Buligă (St. r. 
Brașov) ; cat. mijlocie : S. Tî
rîlă (B.C. Gl.) b.ab. I T. Cri- 
șan (C.S. Zalău). M. Ouatu 
(C.S.M. Borzești) b.p. V. 
cu (A.S.A. Bacău), A. 
(CF.R. Timiș.) b.p. M. 
(Lit. Mang.), V. Silaghi 
Buc.) b.p. C. Florea (Rapid 
Buc.) ; cat. grea : V. Lehăduș 
(B.C. Gl.) b.ab. III V. Morodan 
(Motorul Arad), C. Văran 
(C.S.M. Reșița) b.p. Gh. Bar
na (A.S.A. Cluj-Napoca), V.

ii”

„cărți de vizită" cobo- 
învinși treptele ringului.

Galați)
Brăila),

I. Bortaș 
Stoenescu 
b.p. Gh.
N. Popa

Dor- 
Stana 
Imre 
(Din.

Croitoru (Steaua) b.ab. I P. 
Ungureanu (Steaua), Gh. Do- 
nici (B.C. Gl.) b. ab. III G. 
Axente (B.C. Gl.).

Mihai TRANCA

BRAILA, 24 (prin telefon). 
Numeroși spectatori au urmărit 
miercuri seara și joi după- 
amiază confruntările sportivilor 
ce urmăreau să se califice în 
semifinalele ce vor avea loc vi
neri seara, de la ora 18,30, în 
Sala sporturilor. Iată rezultate
le principale ale galelor : cat. 
muscă : D. Cipere (Met. Dro- 
beta Tr. Severin) b. ab. 2 P. 
Topolorici (U.M. Tim.), N. Schio- 
pu (B.C. Brăila) b. p. R. Nedel- 
cu (Rapid), N. Robu (B.C. Brăi
la) b. ab. 2 I. Ignea (URBIS 
Buc.) ; cat. pană : Gh. Ciochină 
(Steaua) b. ab. 1 N. Sălăjan 
(Motorul Arad), V. Dughin 
(Spartac Buc.) b. p. (!) Al. Do- 
băeș (Met. Bocșa), P. Cozma 
(Dinamo) b.p. M. Chirică (Di
namo), M. Iuseim (Farul) b. p. 
C. Cerchia (Portul), T. Tudor 
(Farul) b.p. FI. Zamfir (Steaua),
M. Ploieșteanu (Met. Buc.) b. p. 
C. Gonciuc (Nicolina), C. Buz- 
duceanu (Steaua) b. p. Gh. Bu- 
lancea (Constr. Huned) ; cat. 
semigrea : M. Turcu (B.C. Brăi
la) b. ab. 1 D. Gherasim (U.M. 
Tim.).

Prima 
turi de 
boxerii 
mijlocie 
gistrate 
excepția
caru (Metalul Buc.), 
întrecut la puncte pe 
vistul Gh. Simion. 
tehnice : cat. ușoară : 
caru (Met. Buc.) b. 
Simion (Dinamo), 
(B.C. Galați) b. p. 
(Voința Giurgiu), E. Stoica (B.C. 
Brăila) b. ab. 3 Șt. Tudorache 
(Lit. Mangalia), P. Anton 
(URBIS Buc.) b. p. Șt. Călineș- 
cu (Nicolina) ; cat. mijlocie 
mică : G. Muraru (St. roșu) b. p.
N. Mocanu (Met. Buc.). Al. 
Tirboi (Farul) b. p. D. Bubă 
(Rapid), G. Agapșa (Farul) b. p. 
V. Lupu (Unirea Focșani), I. 
Miron (CSM CIui-Napoea) b. p. 
N. Chioveanu (CSM Borzești).

reuniune de joi (sfer- 
finală) a adus în ring 
de categorie ușoară și 
mică. Rezultatele înre- 
sînt cele scontate, cu 
celui dintre I. Cojo- 

care l-a 
dinamo- 

Rezultate
I. Cojo- 

p. (!) Gh. 
Ad. Guțu 
Șt. Rusu

Gr. RIZU — coresp.

Duminică, in orașul Tripolis (Grecia)

A XXII-A EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC
Duminică, în orașul Tripolis 

din Grecia se va desfășura 
cea de-a XXII-a ediție a Cro
sului Balcanic.

Crosul de la Tripolis este 
primul concurs de importanță 
majoră al atleților români din 
acest an. Nădăjduim că spor
tivii noștri vor păși cu drep
tul, mai ales că este vorba de 
o competiție care ne-a adus în 
ultimii ani numeroase succese 
(atleții noștri s-au clasat pe 
primul loc în clasamentul ge
neral — neoficial 
la ultimele patru __

Atleții români s-au pregătit 
cu multă atenție 
Crosului Balcanic, 
mențină supremația. După cum 
am anunțat la timpul potrivit, 
au fost obținute în ultimele 
săptămîni o serie de 
care certifică nivelul 
de pregătire atins. 
4:10,2 pe 1500 m în 
Budapesta, Natalia Mărășescu

- pe națiuni 
ediții).

în vederea 
dornici să-și

rezultate 
ridicat 

După un 
sală, la

primăverii
EMISIUNE SPECIALA LIMITATA

Administrația de Stat Loto Pronosport a 
pus in vînzare prin toate agențiile sale și 
vinzătorii volanți „LOZUL PRiMĂVERil".

LISTA DE CiȘTIGURI CONSTĂ DIN :

'i

Paul

Natalia 
Puică,

Junioare
Radu, F<f!i 
ea Bobuțar

roiu, Aure! Niculescu, 
Copu, Dan Betini.

Senioare (4 000 m) : 
Mărășescu, Maricica 
Antoaneta Iacob.

Tineret (8 000 m) : Eugen Io
nele, Toma Bănișor, Gheorghe 
Neamțu, Lilian Smeu, Ion Cră
ciun.

Juniori (6 000 m) : Viorel Co- 
jan, Florin Măndoiu, Petru Le- 
vițchi, Constantin Iancu, Va- 
sile C'ostea.

Duminică 
de la ora S' 
lui Tineret 
pa de zon 
rești) a ce 
cane de crf

„Cupa Steagul roșu- la scl 

DAN CRISTEA, DIN NOU LOCUL I

SINAIA. 24 (prin I 
Tradiționalul concurs de 
pin dotat cu „Cupa 
roșu" s-a desfășurat pe 
me de primăvară, cu 
strălucitor și temperatură ridi
cată, și pe o zăpadă „firn în
ghețat” la seniori, apoi din ce 
în ce mai moale. Traseul unicei 
probe — coborîrea — a măsu
rat aproximativ 1500 m (ple
carea s-a dat din Virful Fur
nica, sosirea a avut loc sub 
Carpul Mare), cu 450 m dife
rență de nivel și 15 porți. Cea 
mai interesantă cursă, a senio
rilor a fost cîștigată (ca și în 
ziua precedentă, la campionate
le naționale) de Dan Cristea, 
care confirmă forma sportivă 
bună în care se află. Remarca
bil și locul secund ocupat de

telefon).
i schi al-
Steagul 

: o vre- 
soare

Simbătă începe 
în Capitală

„CUPA PRIMĂVERII- 
LA TIR

a alergat la Oradea 10 000 m în 
34:19,2 și 5 000 m în 15:41,4. 
La Tripolis, ea va încerca ob
ținerea celei de-a treia victo
rii individuale în cursa senioa
relor. Ilie Floroiu — care nu 
are încă in palmares un suc
ces Ia cros, deși domină auto
ritar pe pistă in Balcani de 
3—4 ani ! — și Aurel Niculescu 
au parcurs 15 000 m în 43:43,4 
trecind la 10 000 m în 29:03,4.

Iată acum alcătuirea echipe
lor noastre, stabilită în urma 
concursului republican de cros 
— desfășurat la 1 martie ta 
Felix, și distanțele de alerga
re la Crosul Balcanic.

Seniori (12 000 m) : Die FIo-

Incepînd de sîmbătă, poligo
nul din parcul sportiv Dinamo 
va găzdui timp de 4 zile între
cerile „Cupei primăverii" la tir 
cu arme cu glonț, etapa pe
București. în același timp, or
ganizatorii au introdus în pro
gramul competiției probe de
talere (trap și skeet) și de arc 
(F.I.T.A. indoor, cu execuții de 
distanțe reduse : 18 și 25 m) 
care se vor desfășura in ace
leași zile la poligonul Tunari 
și, respectiv, la sala Grupului 
școlar al întreprinderii Electro
nica de pe platforma industria
lă Pipera. Așadar, fiind întiiul 
concurs la arme cu glonț al a- 
nului, „Cupa primăverii”, etapa 
pe municipiu înseamnă și un 
prim prilej de testare la arme
le respective, a celor mai buni 
țintași bucureșteni, în vederea 
concursurilor interne și interna
ționale care vor urma. Mai 
mult, întrecerea fiind deschisă 
și categoriei juniorilor, vom a- 
vea ocazia să-i vedem la lucru 
atît pe tinerii care au ajuns în 
preajma consacrării, cit și pe 
ce cei au început să practice 
tirul în urma selecțiilor recent 
efectuate de cluburile bucureș- 
tene (este vorba despre sportivii 
care au ajuns la un nivel com
petitiv grație muncii și talen
tului lor). Va fi de asemenea 
interesant de urmărit modul în 
care antrenorii cluburilor au 
reușit să pună în practică noi
le reglementări și prevederi re
comandate de federația de spe
cialitate la cursurile de recicla
re de la Snagov, în toamna tre
cută. O primă ocazie, deci, de 
a se vedea rezultatele muncii 
depuse de-a lungul unui sezon 
de acumulări tehnice, tactice și 
fizice, materializate în rezulta
tele de pe ținte. (Rd. T.).

Dorin Mus . 
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PLENARA C. J. E. F. S. IAȘI
(Urmare din pag. 1)

tragerea tinerilor spre sporturi
le tehnico-aplicative ; o slabă 
propagandă sportivă, cu forme 
și conținut încă neconvingă
toare.

IN CEEA CE PRIVEȘTE 
SPORTUL DE PERFORMAN
ȚA, după cum spunea tov. Ion 
Șorcaru, prim vicepreședinte al 
C.J.E.F.S., „cadrele tehnice, 
sportivii au acționat mai ferm 
pentru asigurarea unui climat 
de exigență sporită în organi
zarea și desfășurarea procesu
lui instructiv-educativ, crește
rea răspunderii tuturor factori
lor pentru îndeplinirea obiecti
velor și realizarea unor perfor
manțe superioare”. Intre acestea 
se înscriu și rezultatele obținu
te la Jocurile Olimpice de la 
Montreal de către scrimerul 
Dan Irimiciuc și luptătorul Ste- 
lică Morcov ; selecționarea în 
loturile reprezentative a sporti
vilor Toma Mihalache, Ovidiu 
Foișor, Ioan Bucan, Cristian

Coteanu. Emil Butu, Kate Tca- 
cenco, Iulian Grumăzescu, Va- 
sile Țigănaș ș.a., precum și bu
nele comportări în diverse cam
pionate naționale : Penicilina 
(volei), Politehnica (sabie și 
rugby), Nicolina (lupte). C.S.M. 
(călărie).

Evident, nu pot fi omise o 
serie de rezultate nesatisfăcă
toare obținute Ia tir, gimnasti
că ritmică, tenis de masă, seri- 
mă-floretă, popice, fotbal ca 
urmare a lipsei de exigență din 
partea antrenorilor, a superficia
lității în pregătire, a indiscipli
nei care se mai manifestă în 
întregul proces instructiv-edu
cativ.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid care, arătînd 
că „noi privim activitatea de 
educație fizică și sport ca o 
componentă a vieții moderne”, 
a menționat necesitatea ca a- 
ceasta să fie „integrată armo
nios în activitatea socială de 
ansamblu, deoarece ea devine

un fenoli 
ține de 
fizice și 
multilater 
bru al so 
Subliniint 
sint încă 
ților, s-a 
școlii în : 
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ideea că ' 
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pentru â 
toți să 
și dăruir
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Steaua și Craiova au ju
cat incomparabil mai bine 
decit România cu Turcia. 
Poate că semănăm aici cu 
englezii, și nu știm : noi in
tre noi jucăm mai frumos 
decit cu alții, pricepindu-ne 
mai clar, așa cum Liverpool, 
să zicem, cu Ipswich e alt
ceva decit Anglia — Olanda 
0—2, chiar pe Wembley— 
Revenind la meciul de sim- 
bătă de la baza sportivă din 
Ghencea (30 000 de oameni, 
stadion plin la un joc pe 
care puteai să-l vezi acasă, 
in papuci, dar nu, oamenii 
au avut socoteli mai bu
ne...), să spunem că la tele
vizor s-a văzut la fel de 
clar ca din tribună, 
și mai și, cum de 
penalty la Troi și 
cum putea Steaua 
să aibă 4—0 la 
pauză. Și cum pu
tea să fie foarte 
bine și egalitate in 
minutul 90. Per
sonal, peste toate 
discuțiile, mi-au 
plăcut jocul și șu
turile lui Beldea- 
nu. confirmîndu-ne 
„spus" cu Jiul. Omul e în 
mare formă, și ceea ce tra
ge la poartă nu e întâmplă
tor. El cu Dumitru, Iordă- 
nescu și Bălăci au dominai 
discuția care, după aceeași 
optică de televizor, mai are 
o latură ceva mai ascunsă 
dar nu necunoscută nouă, 
celor care iubim fotbalul 
nostru cu vulnerabilitățile 
sale de copil nu odată „pros- 
tuț“. Și anume : Steaua pu
tea avea 4—0 la pauză, fi
indcă adversarii, după 2—0, 
au „căzut" total, pină i-a 
salvat gongul reprizei. Con
vinsă că putea face scor, 
dar „n-a vrut" sau „n-a fost 
să fie", Steaua joacă înce
putul reprizei a doua ca o 
învingătoare certă, fără pro
bleme, „se înmoaie" psiho
logic in clasica tradiție, în 
timp ce craiovenii, o clipă 
treziți... fac invers, și con
stată că le „merge", pe bu
nă dreptate... In 5 minute 
(sau 13, de la începerea re
prizei), situația e alta, fi-

dacă nu 
n-a fo»t

tradiției valabile și la Cra
iova, și la Iași, după ce pri
mește un gol neașteptat, pi
nă să-și revină, mai încasea
ză unul... După care, mă 
rog, iși revine și începe o 
altă poveste care insă nu 
anulează claritatea cu care 
apar — mai ales la nivelul 
bunelor noastre echipe — 
mecanismele unei psihologii 
labile, imature, extrem de 
predispusă la comoditate și 
facilități. Greu, foarte greu 
echipele noastre de calitate 
se țin serioase și severe de-a 
lungul a 90 de minute. Ele 
trec prin atitea ape într-o 
singură partidă, că tu, spec
tator, cam ingheți de groa
ză. Și ca un făcut, pe piața 
internațională nu dăm decit

8

I
I
I

DUPĂ MECIUL

CU TURCIA FOTBAL
l SPIRITUL OFENSIV Șl PRETENȚIILE LUI

(Urmare din pag. 1)

I

ce ne-a

de echipe care nu 
ne iartă mai ales 
slăbiciunile și fra
gilitatea psihologi
că.

In meciul eu 
Turcia — in care, 
tehnic vorbind, lec
țiile acelea cu vi
teza, din iarnă, de 
la Brașov, nu s-au 
mai deloc — „psi- 

V‘ s-a văzut prea 
sărăcia acțiunilor 
’ ’ ' "... La

aplicat 
hologicul' 
bine in 
colective pină la 2—0..
3—0, eliberați de frica re
zultatului, oamenii au în
ceput să se mai vadă la fa
ță, ca la 4—0 să se constate 
și o oarecare vervă, deși 
„golurile" au continuat să 
fie opera mai mult a indi
vizilor decit a echipei. De 
la televizor s-a văzut bine 
jocul — uneori chiar exce
lent 1 — al lui Dudu Geor
gescu și Dumitru, slabul, 
foarte slabul randament al 
extremelor noastre și cum 
ședeam așa, in fotoliu, mi-a 
trecut prin minte că n-ar 
fi exclus ca spaniolii și iu
goslavii să aibă portari mai 
bum ca turcii, ceea ce e o 
idee pe care o supun, res
pectuos, atenției... Altfel, 
cum îmi zice un prieten, fiu 
de colonel „să vezi ce meci 
bun va fi Steaua — Dinamo 
și ce bine va juca Zam
fir !..."

&
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CARE AU FOST ELEMEN
TELE POZITIVE ÎN JO
CUL ECHIPEI NOAS
TRE ? în primul rînd, insisten

ța și numărul atacurilor. Fap
tul în sine este relevabil, dacă 
comparăm actualul potențial 
ofensiv, cu perioada de acum 
doi ani. a acelui 2—2 eu Turcia, 
cînd după cum ne amintim, 
s-au realizat două remize cu 
Spania, alte două cu Scoția, 
2—2 cu U.R.S.S., adică rezul
tate care — deși deloc neono
rabile — reprezentau un alt 
stil de joc, mai dozat, dar, în 
același timp, mai închis, mai 
puțin angajant și chiar mai 
puțin productiv — dovadă fap
tul că echipa României a ratat 
cîștigarea grupei cu Spania, 
Scoția și Danemarca, deși nu 
a pierdut nici un meci.

Așadar, echipa României a- 
lacă astăzi mai mult. Ea vrea 
mai mult, deoarece, vrînd-ne- 
vrînd, țintește mai mult decît 
perspectiva a patru rezultate 
de egalitate cu Spania și cu 
Iugoslavia. Din această marcată 
orientare spre un spirit ofensiv 
mai pronunțat rezultă momen

tele de satisfacție — au fost 
cîteva în medul cu Turda — 
și, in egală măsură, momentele 
de insatisfacție — au fost și 
ele numeroase —, ceea ce îl 
determină, în mod firesc, pe 
spectator să aibă senzația unei 
neîmpliniri, chiar la 4—0.

CARE AU FOST CAUZELE 
IROSIRII PREA RAPIDE A 
UNOR ATACURI ȘI ALE LIP
SEI DE CONSISTENȚA A 
ALTORA ? Să notăm, in pri
mul rind, faptul că echipa 
României a avut in urma ei 
doar două jocuri de eampionat 
(Steaua) sau unul singur (Di
namo), adică a jucat într-o 
etapă cînd se vorbește în ge
neral despre lipsa rodajului. 
Aceasta ar fi cauza obiectivă. 
Cealaltă cauză, subiectivă, am 
spune, se află in angrenajul de 
miercuri al echipei.

Se spune, pe bună dreptate, 
că forța de astăzi a echipei 
campioane — Steaua — se 
află în jocul extremelor sale. 
Dar, în meciul cu Turda, ex
tremele au jucat mult sub ni
velul lor, dovadă și faptul că 
nu au marcat nici un gol. Troi 
poate invoca — e adevărat — 
rezistenta neașteptată a unui 
adversar foarte rapid. Pe de

g
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STRUCȚll

100 m bras 
Kugliș, cu 
eqalat re- 

(I. Ghișa

DE CON-
BUCUREȘTI 

și Academia de Științe Economice du 
organizat, miercuri dupâ-amiază, pe 
terenul din cartierul Tei, un meci 
amical, ale cărui încasări au fost 
depuse în ,,Contul omeniei și soli
darității". S-au întîlnit divizionara
A Sportul studențesc și divizionara 
B Sportul studențesc A.S.E. Superi
oară la toate capitolele, prima e- 
chipă a cîștigat cu scorul de 46—10 
(26—4).

1NOSPORT INFORMEAZĂ
O NOUA 

iONALA
:s

n bani, a-
peste ho-

rageri. Se

e de 6 și 
numai bi- 
ă Ia toate

Tragerea Loto de astăzi, 25 
martie 1977, va fi transmisă Ia 
televiziune la ora 18,50.

Rezultatele tragerii vor fi trans
mise și la radio in cursul serii.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 1» MARTIE 1ST»

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 
1 variantă 100“/o autoturism ..Da
cia 1 300“ ; cat. 2 : 3,30 a 13.425 
lei ; cat. 3 : 6,10 a 7.263 lei ; cat. 
4 : 16,70 a 2.653 lei ; eat. 5 : 95,30 
a 465 lei ; cat. 6 : 121,60 a 364 lei;

REPORT CATEGORIA 1: 113.215 
lei.

A APĂRUT NR. 3/1977
Al RfVISTfl

DUCAȚIf FIZICĂ Șl SPORT"
Din sumarul acestui interesant 

număr spicuim s
• „Probele de contrai 

S.U.V.A.-, de prof. Al. Zota ;
• „Selecția în tenis-, de asist, 

uni*. D. CoTer ;
• „Tabele de probabilitate 

pentru control și selecție”, de 
prof. I. Grințescu și prof. Dorina 
Grințescu ;
• „Modificări ale timpului de 

reacție condiționate de altitu
dine-, de dr. A. Ambruș și prof, 
untv. dr. A. Demeter ;
• „Conținutul și metodologia 

realizării obiectivului privind 
dezvoltarea fizică corectă și ar
monioasă-, de prof. Elvira Si mi- 
onescu șl prof. Gh. Mitra. Acest 
articol cuprinde date deosebit de 
importante în special pentru pro
fesorii de educație fizică care 
urmează să susțină examenele de 
definitivat și de arad.

Numărul 3f\9Tl al revistei „E- 
ducație fizică și sport- se găseș
te de vînzare la toate centrele 
și punctele pentru difuzarea 
presei.

Profesori de educație fizică, 
antrenori, activiști ai mișcării 
sportive, procurați-vă imediat nr. 
3/1977 al revistei „Educație fizică 
și sport- I

ICe spun datele tehnice ale 
meciului România — Turcia ? 
Luînd de bază cifra care indi-

Ică raportul general al acțiuni
lor ofensive organizate în ju
mătatea de teren adversă 
(105—81), putem trage o primă

I concluzie, aceea a superiorității, 
în ansamblu, a reprezentativei 
noastre care, fără a domina ca

Iîn alte împrejurări cu autorita
te, deține totuși o diferență de 
atacuri în favoarea sa (24), ex-

I primind un plus de inițiativă 
față de formația oaspete, sufi
cient de convingător, după opi
nia noastră, pentru a justifica

I victoria.
Să analizăm acum același ra

port, defalcat însă pe fracțiuni 
Ide timp, a cite un sfert de oră, 

adică : între min. 1—15 echipa 
noastră a organizat 20 de ac- 

Ițiuni de atac, echipa Turciei 
Î5 ; min. 16—30 = 19—9 ; min. 
31—45 = 11—16 ; min. 46—60 = 
19—17 ; min. 61—75 = 18—12 și I min. 76—90 =- 18—12. Desprin- I dem de aici că echipa noastră 
națională a avut trei perioade 

Ide dominare teritorială mai ac
centuată : min. 16—30, 61-—75 și 
76—90. în aceste intervale de

Itimp ea a realizat și cele patru 
goluri ale întîlnirii (min. 23, 62, 
75. 82), ceea ce reprezintă ex- 

Ipresia valorificării unei supe
riorități pe planul jocului ofen
siv, în condițiile unei capaci
tăți de efort care s-a menținut 

Ila un bun nivel pină la sfirși- 
tul partidei. La rîndul ei, echi
pa Turciei a dominat în sfertul 

Ide oră din finalul primei re
prize, cînd a înscris un gol ne
acordat de arbitru, a avut o 
lovitură în bară și trei lovituri 

I de colț in urma unor atacuri

ura, care 
sănătății 
formarea 

ui mem- 
mporane”. 
latele nu 
posibilită- 
■ra rolului 
Mie, ca o 
•jportantă. 
A de la 

de masă 
ță există 
reciprocă" 
pune eli- 
și liche- 

cndințclor 
lai mani- 
. • toți cei 
st dome- 
jr.are răs- 
jirea ba- 

' - *<spus — 
e noastre 
masa de 

pute prin 
a crearea 
și agre- 
|în înche- 

consoli-
igat; dar 
icvoic ca 

pasiune

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria B : 2,50 variante a 13.002 lei; 
cat. C : 9,60 a 3.386 lei ; cat. D : 
46,95 a 692 lei : cat. E : 142,65 a 
228 lei ; cat. F : 212.10 a 153 lei ; 
cat. X ; 1.958,20 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A t 
186.964 lei.

Autoturismul „Dacia 1 300“ a 
fost obținut de Opriș Constantin 
din Ploiești.

PE MICUL ECRAN
SÎMBĂTA 26 MARTIE, 

ora 18,10 : Handbal mascu
lin : Steaua — K.F.U.M.
Fredericia ^Danemarca). in 
semifinalele C.C.E. Trans
misiune directă de la Bra
șov, Comentator Cristian 
Tope seu.

DUMINICA 27 MARTIE, 
ora 17,30: Fotbal .: Steaua — 
Dinamo (Divizia A). Trans
misiune directă de la sta
dionul „23 August11. Comen
tator Grigore Ilisei, (în 
pauză, rezumatul. înregistrat 
al meciului Progresul — 
Spartul studențesc).

ARBITRII MECIURILOR DE
F.C.M. REȘIȚA — CORVI- 

NUL HUNEDOARA : Gh. Re
tezau — V. Constantinescu și 
M. Stan (toți din București).

PROGRESUL — SPORTUL 
STUDENȚESC : C. Bărbulescu
— N. Gheorghe și I. Angheluță 
(toți din București).

A.S.A. TG. MUREȘ — F. C. 
BIHOR : M. Buzea (București)
— P. Baban și D. Pop (ambii 
din Sibiu).

STEAUA — DINAMO : F. Co
loși — M. Dumitru și V. Roșu 
(toti din București).

F.C.M. GALAȚI — S.C. BA- 
CAU : T. Balanovici — D. 
Arndt și P. Mărășescu (toti din 
Iași).

JIUL — RAPID : N. Hainea 
(Bîrlad) — A. Szilaghi (Tg. 
Mureș) și Al. Izvernaru (Bocșa). 

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— POLITEHNICA TIMIȘOA
RA : O. Anderco (Satu Mare) -- 
F. Pitiș și O. Ujhli (ambii din 
Oradea).

U.T.A. — F. C. CONSTAN
TA ; Gh. Vasiiescu I — V. Na-

DUMINICA DIN DIVIZIA A
vrovschi și C. Bizinichi (toți 
din București).

F. C. ARGEȘ — POLITEH
NICA IAȘI : Gh. Ionescu (Bra
șov) — D. Isăcescu și Gh. 
Manta (ambii din București).

ACTUALITĂȚI
• ORA DE ÎNCEPERE A 

PARTIDELOR DE DUMINICA 
DIN DIVIZIA A : 15,30. Pentru 
a da posibilitatea iubitorilor de 
fotbal din provincie să urmă
rească și partidele formațiilor 
lor. precum si întîinirea televi
zată Steaua — Dinamo (care se 
va juca la ora 17,30), F.R.F. a 
hotărît ca cele șapte jocuri ale 
etapei de Divizia A ele duminică, 
programate în afara Bucureștiu- 
iui, să înceapă Ia ora 15,30.

A OLIMPIA SATU MARE — 
MINERUL CAVNIC 2—2 (0—0).
Cele patru goluri au fost înscri
se de Bocșa (min. 82) și Marcu 
<min. 88) pentru Olimpia, res
pectiv Silvășan (min. 64) și Ni
col ae (min. 72), (Z. Covaci — 
coresp.)

deosebit de periculoase. Forma
ția oaspete a reușit să mențină 
un anumit echilibru în raportul 
de forțe și în primele 15 mi
nute ale reprizei secunde cînd, 
la capătul uneia din cele cîte
va situații de gol, a mai șutat 
o dată în bară.

în ceea ce privește frecvența 
șuturilor la poartă și precizia 
acestora trebuie menționat că 
realizările echipei noastre se 
inscriu în limitele unui califi
cativ bun. Ea a expediat spre 
poarta echipei Turciei 25 de 
lovituri, 10 dintre acestea pe 
spațiul porții, din care patru 
goluri. Este adevărat că pro
centajul bun al eficacității a- 
tacului nostru a fost favorizat 
și de intervențiile greșite ale 
portarului turc în trei din cele 
patru situații care au modificat 
tabela de marcaj. Dar și deci
zia de a trage la poartă nu tre
buie deloc subapreciată. După 
cum se spune „jocul greșeală 
așteaptă”... Și ca adversarul să 
poată greși, trebuie să-l pui la 
încercare cit mai des. uneori 
să-l obligi chiar să greșească.

Mihai IONESCU

altă parte, Zamfir, neinspirat, 
pe picior greșit, poate in
voca — totuși — lipsa 
de claritate a jocului pe 
partea sa : lordănescu este in
dividualist prin excelență, vi- 
zînd mereu intrările în careu, 
pe cont propriu, iar Bolimi a 
părut depășit, din punct de 
vedere tehnie, în fazele mai 
rapide. Dacă mai adăugăm fap
tul că obișnuitele intrări spre 
poartă ale lui Zamfir nu au 
fost dublate de demarcări pe 
stingă ale iui lordănescu, ci de 
o nouă aglomerare în jurul lui 
Dudu Georgescu, avem tabloul 
unei precipitări nedorite. Să 
mai adăugăm și faptul că gol- 
geterul Dudu Georgescu n-a 
primit centrări utile din par
tea extremelor (obișnuite să-l 
joace la firul ierbii pe Marcel 
Răducanu), pentru a întregi 
imaginea unui atac care a iro
sit acțiuni mai frumoase decit 
golurile pe care le-a înscris.

Echipa româniei poate 
MAI MULT DECÎT ÎN 
JOCUL CU TURCIA. Re

sursele ei sint reperabile în 
mai multe zone ale terenului. 
Să ne referim, în primul rînd, 
la plusul de construcție pe care 
trebuie să-l dezvolte cci doi 
fundași centrali (in zona cărora 
se așteaptă, în continuare, creș
terea de formă a lui Sătmărea- 
nu II). Să ne referim la nece
sitatea ordonării jocului lui 
lordănescu, care, printr-un sim
plu schimb de locuri, în joc, 
cu Zamfir, ar crea culoare 
multiple și ar permite o mai 
activă angajare pe centru a lui 
Dumitru, care nu pare să fie 
atras de aglomerările spontane 
create. în sfîrșit, extremele 
trebuie să accepte ideea că 
Dudu Georgescu este un virf 
care trebuie angajat „Ia cap", 
prin centrări adecvate. Să nu 
uităm că, în cursul meciului de 
miercuri, Dudu Georgescu a 
fost prea puțin jucat „la de
tentă". Reținem o singură „în
toarcere" cu capul, in prima 
parte, dintr-o centrare nu prea 
exactă.

Toate acestea ni se par ușor 
de corectat în cele trei săptă- 
mîni care au mai rămas. Mai 
puțin ușoară ni se pare soluția 
în cazul mijlocașului centru. în 
succesiunea lui Dinu, care a 
fost un element de ordine și 
echilibru între Dumitru și Ior- 
dănescu, s-au înscris Mul- 
țescu, Boloni și Bălăci, a- 
dică trei jucători cu trei pro
filuri distincte, care modifică, 
fiecare în parte, desenul tac
tic al echipei. In concepția lui 
Ștefan Covaci, mijlocașul cen
tru trebuie să fie principalul ser
vant al lui Dudu Georgescu. E 
momentul să fixăm acest ju
cător care va organiza, fatal
mente, și obligațiile celorlalți.

ÎNTÎLNIREA DE MIERCURI VĂZUTĂ 
DE MILOS MILUTINOVICI

Convorbire cu iostul international iugoslav, actualul
antrenor secund

Meciul România — Turcia a 
fost urmărit, în calitatea sa 
de antrenor secund al repre
zentativei Iugoslaviei, de către 
Miloș Milutinovici. Vă reamin
tim că el a fost unul dintre 
cei mai valoroși internaționali 
ai fotbalului iugoslav. A debu
tat în reprezentativa tării 
sale la 19 ani și a evoluat fără 
întrerupere sub tricoul echipei 
naționale timp de 6 ani, cînd 
un accident grav a pus capăt 
unei cariere strălucitoare. Ju
case de 33 de ori in selecțio
nată și fusese titular Ia Parti
zan Belgrad. Devenit antrenor, 
Miloș Milutinovici a realizat 
frumoase succese cu O.F.K. 
Belgrad și cu echipa mexicană 
Atlas din Guadalajara. Acum 
funcționează ca secund al di
rectorului tehnic al reprezenta
tivei Iugoslaviei.

— Cu ce impresii plecați du
pă vizionarea meciului România 
— Turcia ?

— Am reținut jocul bun 
prestat în majoritatea timpului 
de către cei mai multi dintre 
componenții echipei române. 
Formația pare omogenă, acțio
nează sigur. în viteză. Este, 
însă, adevărat că echipa Tur
ciei nu i-a pus probleme deo
sebite. Marcajul adversarului a 
fost destul de larg, permitînd

al reprezentativei
mișcarea lejeră a fotbaliștilor 
români.

— Pe cine ați remarcat io 
mod deosebit din echipa Româ
niei ?

— Am constatat că Dumitru 
este un excelent fotbalist, cu o 
mare rază de acțiune, un con
ducător de joc cum și-ar dori 
multe echipe. Față de travaliul 
prestat, nu-i de mirage că a 
slăbit ritmul în ultima parte 
a meciului. în afara lui, am 
remarcat pe Dudu Georgescu 
și lordănescu, iar în apărare 
pe Cheran și Sătmăreanu.

— Care este programul de 
pregătire a echipei Iugoslaviei 
în vederea întilnirii eu echipa 
României ?

— întîinirea cu reprezenta
tiva U.R.S.S. a reprezentat un 
început. La 6 aprilie este pre
văzut un nou meci de verifi
care, în compania echipei de 
tineret a Iugoslaviei. întilnire 
care se va desfășura la Spirt. 
Urmează, la 30 aprilie, meciul 
— o adevărată repetiție gene
rală — cu puternica echipă a 
R.F, Germania. Iar la 8 mai 
ne vom prezenta la importan
ta întilnire — de la Zagreb — 
?u selecționata României.

Gheorghe GLISICI



SELECȚIONATA DE HOCHEI A R. F. G.
ÎNAINTEA MECIURILOR DE LA BUCUREȘTI

Ultimele partide din cadrul 
grupei A a C.M. de hochei, de 
anul trecut, de la Katowice, au 
fost de-a dreptul palpitante. 
Lupta pentru primul loc, din
tre echipele Cehoslovaciei și 
Uniunii Sovietice, precum și a- 
priga dispută dintre formațiile 
R.D. Germane, R.F. Germania, 
Poloniei și Finlandei pentru 
evitarea retrogradării au pola
rizat interesul unor largi mase 
de amatori de sport. Selecțio
nata R.F. Germania a evitat 
retrogradarea in ultima instan
ță ! Ea a obținut victoria, în 
ultima partidă, cea cu Polonia, 
cu 2—1, înscriind golul victoriei 
cu 21 de secunde înainte de 
final. Apoi, printr-un golaveraj 
superior, a trecut și înaintea 
selecționatei R.D. Germane.

De atunci, selecționata vest- 
germană n-a manifestat un re
viriment deosebit: Vechiul an
trenor, Xavier Unsinn și-a pă
răsit postul, după 2 ani de rod
nică activitate, locul lui fiind 
luat de Hans Rampf, fostul 
conducător țehnic al lotului de 
juniori și tineret. Această 
schimbare a produs la început 
unele perturbări în activitatea 
lotului. Ulterior, însă, lucrurile 
s-au aranjat, micile conflicte 
aflate în fază incipientă s-au 
aplanat. Sub conducerea lui 
Hans Rampf selecționata R.F. 
Germania a susținut, în ultima 
perioadă de timp. 4 partide de 
verificare. Două cu reprezenta
tiva Elveției (9—2 și 3—4) și 
două eu cea a Cehoslovaciei 
(2—11 și 1—3). Ultimul rezul
tat este, poate, cel mai semni
ficativ. în ciuda faptului că a 
părăsit terenul învinsă, selec
ționata R.F. Germania a jucat

KARPOV ÎNVINGĂTOR
LA BAD LAUTERBERG

Turneul de la Bad Lauterberg 
s-a Încheiat eu victoria cam
pionului mondial Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.). care a totalizat 
12 p din 15 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat Tim- 
man (Olanda) — 10 p, Furman 
(U.R.S.S.) — 9 p, Sosonko (O- 
landa) 8*2 P, Olafsson (Islan
da). Csom (Ungaria) și Hiibner 
(R.F. Germania) — cite 8 p.

In ultima rundă, Karpov l-a 
învins pe Torre, iar partidele 
Andersson — Timman. Miles — 
Keene, Olafsson — Hiibner și 
Gligorici — Gerusel s-au ter
minat remiză.

Meciurile candidaților 
se apropie de sfîrșil

La Reykjavik, penultima par
tidă a candidaților la titlul 
mondial de șah dintre marii 
maestri Boris Spasski și Vlasli- 
mil Hort s-a încheiat remiză la 
mutarea 14. După disputarea a 
11 partide, scorul în acest meci 
este egal 5',2—ă'.'i puncte.

La Castelvecchio Pascoli (Ita
lia). marii maeștri Tigran Pe
trosian și Viktor Korcinoî au 
întrerupt partida a 9-a, după 
efectuarea a 41 de mutări. Sco
rul este favorabil lui Korcinoi 
cu 4*/2—3*/a puncte.

Și partida a 9-a dintre marii 
maeștri Lajos Portisch și Bent 
Larsen, al căror meci se desfă
șoară la Rotterdam, s-a între
rupt. Portisch conduce cu sco
rul de 5—3 puncte.

TELEX
ATLETISM • La Havana, Ar

mando Orozco a stabilit un nou 
record cubanez la aruncarea cio
canului cu 68.83 m.

AUTO • „Cursa de 6 ore“ de 
la Mugello a fost cîștigată de e- 
chipajul vest-german Jochen Mass 
— Manfred Schurti (..Porsche- 
935").

BASCHET • tn ultima etapă a 
turneului final al C.C.E. : Real 
Madrid — Maccabi Tel Aviv 
10G—94 (64—45)

GIMNASTICA • La Sofia. în 
întîlnirea dintre echipele mascu
line ale Bulgariei șl Tunisiei, 
sportivii bulgari au terminat în
vingători CU 268.05 — 253,25 punc
te. La individual compus, pe pri- 

• mul loc : bulgarul iulian Za- 
prjanov — 54,15.

HOCHEI $ La Kladno : Ceho
slovacia — Elveția (juniori) 7—6 
(2—1. 2—2. 3—3).

MOTO S La San Carlos. în 
„Marele Premiu al Venezuelel". 
prima probă a campionatului 

bine in compania campionilor 
lumii.

In vederea C.M. de la Vicna, 
dar și pentru „Cupa Federației” 
de la București (31 martie — 
4 aprilie), antrenorul Hans 
Rampf a procedat la unele mo
dificări ale lotului. Astfel, cu
noscutul portar Erich Weiss- 
haupt, lipsit de formă, nu a 
fost selecționat. Dintre vechii 
jucători, Hans Rampf (care a 
mai fost la București cu selec
ționata de juniori a R.F. Ger
mania) a păstrat majoritatea 
(Kiihnackl, Schloder, Funk, 
Kiessling, Berndaner, Kiiberle, 
Philip), fără însă a neglija pro
movarea unor tineri hocheiști, 
remarcați la ultima ediție a 
campionatului, cîștigată de K61- 
ner E.C. Printre ei vom cita 
pe portarii Bernd Englbrechl 
(18 ani) și Sigmund Suttner (24 
ani), precum și pe atacantul 
Gerd Truntschka (18 ani), toți 
de la E.V. Landshut, fundașul 
Joachim Reil (21 de ani) de la 
S.C. Ricssersce. în total, în 
pregătire se află 24 dc jucători 
provenind dc la 9 formații. Cei 
mai mulți jucători îi dă lotului 
E.V. Landshut — 6, urmată dc 
Dusseldorfer E.G. — 4. Echipa 
campioană, Kolner E.C. are doar 
doi jucători, atacantul Kiihnackl 
(un uriaș de 1,98 m !) și fun
dașul Udo Kiessling, socotiți, 
însă, a fi cei mai buni hocheiști 
din R.F. Germania I

WOLFGANG NIERSBACH
S.I.D. — Diisseldorf

SCRISOARE DIN BULGARIA

STUDENȚII SPORTIVI DIN VARNA
Municipiul Varna, de pe lito- 

■ ralul Mării Negre, este cel 
de-al treilea oraș al Bulgariei, 
după Sofia și Plovdiv — nu 
numai în privința populației ci 
și a numărului de instituții de 
invățămint superior. Paralel cu 
dezvoltarea acestor școli s-a 
trecut la construirea bazei ne
cesare practicării diferitelor dis
cipline sportive de către cei 
8 000 de studenți și studente din 
Varna. Aici, în urmă cu trei 
ani, a fost dat în folosință In
stitutul de economie națională, 
cu un complex sportiv dispu- 
nînd de o spațioasă sală de 
baschet, citeva săli mici de vo
lei, gimnastică, lupte, tenis de 
masă, o sală de forță, un cabi
net medical, vestiare cu băi etc.

La rîndul lor, studenții In
stitutului electrotehnic și meca
nic s-au evidențiat în acțiunea 
de amenajare de baze simple, 
în aer liber. Prin munca lor 
voluntară s-au pregătit nume
roase terenuri combinate pentru 
volei, handbal și baschet și se 
află in fază avansată construi
rea unui teren de fotbal. Aceste 
eforturi au fost răsplătite prin 
obținerea, doi ani consecutiv, a 
Steagului roșu care se înmînea- 
ză institutului de invățămint 
superior clasat pe primul loc 
în întrecerea de construire a 
bazelor sportive simple.

în actualul cincinal se preve
de construirea a 10 noi obiec
tive sportive, dintre care cel 
mai însemnat va fi complexul 
sportiv in aer liber al Institu
tului de economie națională. 
Viitoarea pistă pentru atletism 
și sectoarele pentru sărituri și 
aruncări, terenurile de baschet, 
volei, handbal și tenis de cîmp,

eTELEX
mondial. învingători au fost : 125 
cmc — Angel Nieto (Spania), 250 
cmc — Walter Villa (italia). 350 
cmc — Johnny Cecotto (Vene
zuela). 500 cmc — Barry Sheene 
(Anglia).

PENTATLON • Concursul de 
la Paris s-a încheiat cu victoria 
francezului Cortes — 5166 p, ur
mat da Lednev (U.R.S.S.) — 5 155 
p și Masall'a (Italia) — 5 142 p. 
în clasamentul general pe echipe: 
U.R.S.S - 15 097 p. Italia — 
14 954 p și Franța — 14 548 p. 
Ultima probă, crosul, a revenit 
vest-germanului Kuhn cu 1261 p.

TENIS • In turul 2 la La 
Costa : Stone — McMillan 6—3, 
3—6, 6—3; Lutz — Reid 6—3. 6—3; 
Borowiak — Bunis 6—3, 6—4 ;
Borg — Pattison 6—4, 7—5 ; Got
tfried — Bertram 6—4, 6—2 ;
Pfister — Teacher 6—3. 6—3 ;
Kirmayr — Case 7—5, 6—3 ; E- 
merson — Krulewitz 6—4. 7—6.
® La Rotterdam : V. Amritraj — 
Orantes 1—6. 7—6, 6—2 și Baraz-
zuttl — Moore 6—4. 3—6, 6—4.

ROMÂNIA-BELGIA, 
m PRIMUL MEGI 
DE „GUPA DAVIS" 

în ediția din acest an a 
„Cupei Davis" echipa României 
urmează să .întâlnească. în pri
mul meci, reprezentativă Bel
giei în vederea calificării în 
sferturile de finală ale Grupei 
A (zona europeană). întilnirea 
va avea loc la București între 
29 aprilie și 1 mai a.c. în caz 
de victorie, reprezentativa Ro
mâniei va avea ca adversară 
— tot în Capitală, in zilele de 
6—8 mai — echipa Cehoslova
ciei.

In vederea pregătirii, acestei 
importante competiții de tenis, 
jucătorii noștri participă, în a- 
ceste zile, la turnee în S.U.A. 
Apoi, mai aproape de data con
fruntării cu echipa Belgiei, 
Dumitru Hărădău, Traiau Mar- 
cu, Andrei Dîrzu și Marian 
Mîrza vor fi prezenți la prima 
competiție de amploare din Ca
pitală — campionatele interna
ționale ale României, progra
mate pe „centralul" de la Pro
gresul în zilele de 13—24 apri
lie.

PE PÎDTHLE DE SCHI
• Pe muntele Vitoșa au în

ceput întrecerile „Cupei Aleko”, 
cu participarea unor schiori din 
Austria, Cehoslovacia, Franța, 
R.F. Germania, Iugoslavia. Un
garia și Bulgaria. La slalom 

precum și bazinul de înot vor 
constitui o reușită completare 
a bazei sportive existente.

Condițiile asigurate studenți
lor din Varna au făcut ca spor
tul și cultura fizică să ocupe 
un loc însemnat în viața și 
activitatea lor. O intensă muncă 
se desfășoară la clubul sportiv 
studențesc „Akademik", care în 
decursul scurtei sale existențe 
a repurtat multe succese în 
sportul de performanță. Astfel, 
echipele masculine de volei și 
baschet se numără printre cele 
mai bune din prima divizie a 
țării. Rezultate bune au obținut 
și înotătorii.

Studentele și studenții din 
Varna sint animați de dorința 
de a obține noi și mari succese 
în sportul de performanță.

TOMA HRISTOV

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE
Majoritatea echipelor euro

pene se află in plină pregăti
re, în vederea reluării întâlni
rilor din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. Primul 
meci din acest an, în zona eu
ropeană, este programat la 26 
martie : Belgia — Olanda, la 
Anvers, un adevărat derby al 
grupei a 4-a. Revenind insă la 
partidele de pregătire de 
miercuri, constatăm că jocul de 
la Belgrad a stat în centrul 
atenției. Nici de data aceasta, 
reprezentativa Iugoslaviei nu a 
putut întrece puternica selec
ționată a U.R.S.S,, cedind cu 
2—4 (1—1). Gazdele au deschis 
scorul, dar în repriza secundă 
evoluția rezultatului a fost la

COMENTARIILE ZIARELOR DIN ISTANBUL 
DUPĂ MECIUL ROMÂNIA - TURCIA

Ziarele din Istanbul, care au apărut joi dimineața, comentează 
pe larg meciul din cadrul „Cupei Balcanice”, dintre reprezenta
tivele României și Turciei.

Ziarul „MILLIYET" scrie printre altele : „Echipa noastră a ju
cat foarte slab, fapt Ia care nu ne așteptam. Ritmul lent, inefica
citatea liniei de atac, în plus greșelile comise de portarul Senol 
explică infringerea suferită. Dacă gazdele ar fi jucat și mai bine, 
scorul ar fi luat proporții mai mari”.

Cotidianul „TERCUMAN” consemnează: „Echipa Turciei nu și-a 
făcut jocul obișnuit : apărarea și linia mediană au fost prea lente, 
iar atacul s-a arătat neinspirat in acțiuni. Pentru jocul prestat, nu 
avem decit să-i felicităm pe jucătorii români”.

La rîndul său, ziarul „HURRIYET” inserează printre altele : 
„Totul a fost frumos la București : timpul, gazonul pe care s-a 
jucat și stadionul. Din păcate, insă, formația noastră ne-a dezilu
zionat. Arbitrajul și portarul Senol ne-au lăsat un gust amar. To
tuși, puteam pierde la un scor și mai categoric...”

Prima ediție a campionaielor mondiale 
de box pentru tineret in capitala României

Recent, la Sydney, Comite
tul executiv al A.I.B.A. a luat 
mai multe hotărîri privitoare 
ia activitatea pugilistică inter
națională. Cea mai importantă 
decizie, luată cu acest prilej 
— ne spune Gheorghe Guriev, 
președintele F.R. Box și mem
bru al forului numit — se re
feră la organizarea primei e- 
diții a campionatelor mondiale 
de tineret. După 5 ani de stă
ruință in prezentarea propu
nerii sale, federația noastră își 
vede încununate eforturile prin 
adeziunea majorității factorilor 
interesați la ideea desfășurării 
unei mari competiții interna
ționale care să permită tineri
lor pugiliști de valoare să își 
măsoare forțele cu semeni de 
generație, înainte de a ajunge 
să înfrunte pe boxerii maturi, 
experimentați, rutinați. Ca o 
recunoaștere a meritelor fede
rației române în lansarea și 
susținerea acestei inițiative, 
Comitelui executiv al A.I.B.A. 
a acordat onoarea găzduirii a- 
ccstei prime ediții a competiției 
orașului București. Așadar, po
trivit unei planificări ce ține 
scama de perioada de vacanță 
a tinerilor pugiliști, campiona- 

uriaș victoria a revenit austria
cului Alfred Steger. Cîștigăto- 
rul ediției din acest an a „Cu
pei Europei”, schiorul bulgar 
Petar Popanghelov, a ocupat 
locul 2.

• La Sierra Nevada (Spania) 
s-a disputat joi o probă femi
nină dc slalom uriaș din ca
drul „Cupei Mondiale" care a 
fost cîștigată de elvețianca Li
se Marie Morerod, cu timpul 
de 1:33,38. Au urmat în clasa
ment Ingrid Anberle (Austria) 
— 1:34,55 și Ursula Konzett 
(Liechtenstein) — 1:34,66.

• Concursul studențesc de la 
Cortina d’Ampezzo a continuat 
cu proba masculină de slalom 
special. în care victoria a re
venit francezului Eric Pechoud, 
urmat de austriecii Dieter Lau- 
segger și Harald Steiner.

• Schioara franceză Martine 
Couttet a terminat învingătoa
re în proba de slalom special 
disputată pe pîrtia de la Isola.

IA BASCHfT, ROMÂNIA - UNGARIA B 97-69
în cadrul pregătirilor pe care 

le efectuează în vederea cam
pionatului european din acest 
an, reprezentativa de baschet 
masculin a României a susținut 
un meci de verificare, la Buda
pesta, în compania selecționatei

discreția oaspeților. Iată for
mațiile aliniate : IUGOSLA
VIA : Katalinici — Hukici,
lladziabdici, Perușoviei, Bul- 
jan (Bogdan), Boghicevici. Zun- 
gul (Savcici), Zaieț’, Bajevici, 
Jerkoviei, Surjak. U.R.S.S. : 
Astapovski — Kruglov, Novi
kov, Lovcev, Olșanski, Konkov, 
Buriak, Kipiani (Minaev), Fe
dotov, Maximenko (Ferșanov). 
Blohin. A arbitrat spaniolul 
Sanchez-Ibanez.

La Praga, campionii Europei 
au obținut o victorie categorică 
în fața Greciei (4—0). Notabilă 
este prezența unor jucători con
sacrat) în reprezentativa Ceho
slovaciei, în timp ce Grecia a 
aliniat o formație cu jucători 

tele mondiale de tineret vor 
avea loc, în prima versiune, 
între 3 și 15 septembrie 1979, în 
capitala României. La această 
competiție — potrivit proiectu
lui inițial — vor participa — 
din 4 în 4 ani — tineri pugi
liști de 17—19 ani (există și 
opinii favorabile vîrstei maxime 
de doar 18 ani). Pentru eluci
darea cîtorva detalii regula
mentare, se așteaptă propune
rile comisiilor tehnică si medi
cală ale A.I.B.A. care vor fi 
prezentate la viitoarea reuniu
ne a Comitetului executiv al 
A.I.B.A., la Porto Rico, in fe
bruarie 1978. Abia pe urmă, 
Congresul A.I.B.A. din decem
brie 1978, de la Bangkok (Thai
landa), va avea de ratificat 
hotărîrile privitoare la aceas- 
tă interesantă inițiativă, meni
tă să dea un impuls și mai 
mare boxului amator.

Cu același prilej, s-a decis 
organizarea — tot în 1979, dar 
în primăvară — a primei edi
ții a „Cupei mondiale", o com
petiție intercontinentală, re
zervată seniorilor. La New 
York vor fi puse față în față 
două reprezentative ale Euro
pei, cite Una ale Asiei, Africii, 
Americii și Australiei. cărora 
li se va adăuga, în calitate de 
gazdă, o selecționată a State
lor Unite.

învingătorul 
lui Stevenson, la 
„Centura de aur"!

După cum sîntem anunțați,' 
la „Centura de aur" (18—24 a- 
prilie, la București) va partici
pa singurul învingător al cam
pionului mondial și olimpic 
Teoîilo Stevenson, boxerul so
vietic Igor Vîsoțki, considerat a 
fi unicul adversar de care cele
brul pugilist cubanez se teme 
în ring. Va fi interesant de ur
mărit o posibilă întâlnire Mircea 
Simon — Igor Vîsoțki. sub cu
pola Palatului sporturilor, care 
va găzdui competiția. între 
timp, campionul nostru la ca
tegoria grea urmează să se pre
gătească împreună cu boxerul 
iugoslav Țvetâei.

secunde a țării gazdă. Sportivii 
români au realizat scorul de 
97—69 (46—55). Principalii reali
zatori ai învingătorilor: Mihuță 
13. Cernat 12, Ermurache 12, 
Niculescu 10. Braboveanu 10, 
Ugiai 10, Popa 8.

tineri. CEHOSLOVACIA : 
chalik (Vcncel) — Pi’ 
(Moder), Biros (Jurkcmik 
rak, Gogh, Dobias, r 
Poliak, Masny, Nehor’ 
dttsek (F. Vesely). 
Stergioudas — Ins' 
kos), Iosifidis, Ke 
Kirastas, Nikolai 
Sarafis, Dom: 
Strantsalis (O'

întîlnirea ' 
ale celor d 
tă la Ate> 
victoria 
(1-0). ? 
Meciul 
Popescu

CAMPIONATE
în cursul săptămînii s-au des

fășurat noi etape de campionat.
UNGARIA (etapa 21) : Fe- 

rencvăros — Szombathely 1—2!; 
Ujpesti Dozsa — Dorog 2—1 : 
Videoton — Vasas 3—1 ! ; Be- 
kesesaba — Honved 0—1 Pe 
primele locuri : Ujpesti Dozsa 
35 p ; Ferencvăros 32 p, Moti
ved 30 p.

FRANȚA (etapa 28) : Lyon — 
St. Etienne 0—2 ; Nancy — 
Bastia 4—1 ! ; St. Germain — 
Nantes 0—1 ; Reims — Lens 
2—0. în clasament : Nantes 
40 p ; Lyon 36 p.

• ÎN PRELIMINARIILE tur
neului U.E.F.A. (juniori) : Țara 
Galilor — Anglia 1—1 (0—1) ; 
în tur : 0—1. • Cehoslovacia — 
Italia 0—2 (0—0) !
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