
Încheierea lucrărilor
ȘEDINȚEI COMUNE A C.C. AL P.C.R., 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE,
CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII
ECONOMICE Șl SOCIALE Șl ACTIVULUI 
CENTRAL DE PARTID Șl DE STAT

Marți, 29 martie, au luat 
sfîrșit lucrările, desfășurate sub 
președinția tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, ale ședinței co
mune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale, Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și activu
lui central de partid și de stat, 
care, prin amploarea și impor
tanța problemelor dezbătute, a 
hotăririlor adoptate, marchează 
un eveniment de maximă în
semnătate, trăit cu profundă 
mindrie patriotică, cu un inalt 
sentiment al răspunderii civice 
și politice, de întregul partid, 
de întreaga națiune.

La sosirea în sala Palatului 
Republicii, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui, au fost intimpinați cu vii 
și puternice aplauze, cu ovații 
și urale prelungite. Miile de 
participanți au aclamat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R.",

'în cursul dimineții, au fost 
reluate dezbaterile pe margi
nea problemelor înscrise pe or
dinea de zi a ședinței comune, 
dezbateri desfășurate sub sem
nul tezelor de inaltă valoare 
teoretică și practică, cuprinse 
in expunerea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu.

Prima parte a lucrărilor de 
marți dimineața a fost condusă 
de tovarășul Nicoiae Giosan, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale.

Au luat cuvintul tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului. Constantin 
Matei, prim-secretar al Comite
tului județean Argeș al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Suto Andras, 
scriitor, Suzana Gâdea, minis
trul educației și invățămintu-
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în derbyul campionatului masculin de volei

DINAAAO - EXPLORĂRI BAIA
Partida dintre cele două 

fruntașe ale campionatului mas
culin de volei, Dinamo și Ex
plorări B. Mare, disputată ieri 
în cadrul etapei a 21-a, s-a 
încheiat, ca și cea din tur, cu 
victoria voleibaliștilor dinamo- 
viști la scorul de 3—2 (—11, 10, 
10. —14, 9).

începînd meciul fără cîțiva

dintre titulari (Oros, Udișteanu, 
Schreiber), echipa antrenată de 
G. Eremia nu a făcut față, în 
primul set, formației băimă- 
rene, care a prestat un joc mai 
organizat și mai incisiv. După 
ce au fost introduși Udișteanu 
și, mai apoi, Oros, jocul dina- 
moviștilor a căpătat ceva mai 
multă consistență, fapt materia-

Udișteanu (Dinamo) pasează mingea peste blocajul băimăreni- 
lor Băgăiian și Arbuzov Foto : I. MIHĂICA

AAARE 3-2
lizat și pe tabela de marcaj t 
campionii au cîștigat următoa
rele două seturi, în care însă 
adversarii au făcut eforturi se
rioase pentru a menține echi
librul. Setul al patrulea a fost 
cel mai frumos, ambele echipe 
construind multe faze combina
tive, jucînd în ritm alert, cu 
mai mult aplomb. Atenția a 
fost reținută și de neașteptatele 
răsturnări de scor : 3—1, 3—6, 
10—10, 13—11, 14—12, 14—1».
Setul decisiv a debutat cu un 
avantaj net de partea gazdelor 
(7—0), care lăsau impresia că 
și-l vor adjudeca la diferență 
confortabilă. Dar oaspeții s-au 
„agățat" de fiecare minge, reu
șind egalarea la 7. Ei nu au 
mai avut însă suficiente re4- 
surse pentru a continua 
disputa...

Arbitrii V. Ranghel și A. Di- 
nicu au condus foarte bine ur
mătoarele formații : DINAMO 
— Chiș (Oros), Dumănoiu, Pău- 
șescu, G. Enescu, Tutovan (Bă- 
roiu), Băroiu (Udișteanu) ; EX
PLORĂRI — Bălaș (Băgăian), 
Malusaris (M. Enescu, Mihalca), 
Paraschivescu, Viorel (Neghină), 
Băgăian, Arbuzov.

Em. FANTANEANU

CE TREBUIE FĂCUT PENTRU CA

Marți, 29 martie, 
amiază, a avut Ioc, 
sedinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist 
președintele Republicii 
liste România, ședința 
a Comitetului Central 
tidului Comunist Român și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

Au participat, 
prim-secretari ai 
județene dc partid, 
juneți de șefi de 
C.C. al P.C.R.

după- 
sub pre- 

Nicolae 
al 

Român, 
Socia- 

comună 
al Par-

ca invitați, 
comitetelor 

șefi și ad- 
secție de la 

care nu sînt
membri ai Comitetului Central, 
cadre de conducere din minis
tere, instituții centrale și or
ganizații de masă, redactori șefi 
ai presei centrale.

La ordinea de zi au fost :
1. — Raportul privind analiza 

pe bază de bilanț a rezultatelor 
economice și financiare obți
nute în anul 1976, precum și 
unele concluzii și măsuri pen
tru anul 1977.

2. — Raportul cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidu
lui, la data de 31 decembrie 
1976.

3. — Raportul cu privire la 
activitatea desfășurată in 1976 
de către organele de partid, de

stat și organizațiile dc masă 
pentru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului.

4. — Informarea 
Ia activitatea internațională 
C.C. al P.C.R. în 1976.

5. — Cu privire Ia abaterile 
săvîrșite de Jescu Ion.

6. — Probleme organizatorice. 
Documentele prezentate au

fost aprobate în unanimitate, 
adoptindu-sc hotăriri corespun
zătoare.

Plenara C.C. al P.C.R. a ho- 
tărît ca, pentru abateri grave 
în comportarea morală și in 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate, Jescu Ion să fie exclus 
din rîndurile membrilor su- 
pleanți ai C.C. al P.C.R.

C.C. al P.C.R. a aprobat ur
mătoarele măsuri 
rice :

Alegerea
Stănescu in funcția de 
tar al C.C. al P.C.R. ;

Eliberarea tovarășului 
Dalea din funcția de președinte 
al Colegiului Central de Par
tid, în legătură cu alegerea sa 
în funcția de vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste ;

Alegerea tovarășului Petre 
Lupu în funcția de președinte 
al Colegiului Central de Partid.

cu privire
a

organ izato-

tovarășului Ion
secre-

Mihai

SCHITUL ROMÂNESC SĂ OBȚINĂ

DIN NOU PERFORMANȚE SUPERIOARE?
Masă rotundă cu cîțiva aprcciați specialiști

Canotajul românesc, disciplină cu frumoase tradiții și cu rezul
tate bune de-a lungul anilor, a marcat o curbă ascendentă doar in 
primii doi ani ai ciclului olimpic 1973—1976, pentru ca din acel 
moment, traiectoria rezultatelor să coboare. Acest fapt este lesne 
de observat din simpla enumerare a medaliilor cucerite in marile 
confruntări internaționale : MOSCOVA — 1973 (C.E.) — o me
dalie de aur, una de argint și două de bronz ; LUCERNA _  1974
(C.M.) — o medalie de aur, două de argint și două de bronz : 
NOTTINGHAM — 1975 (C.M.) — trei medalii de bronz ; MONT
REAL — 1976 (J.O.) — o medalie de bronz !...

Așadar, după ce s-a demarat bine și s-a marcat un progres in 
primii doi ani ai noului ciclu olimpic, atingindu-se punctul maxim 
la C.M. de la. Lucerna, nivelul performanțelor a inceput să scadă 
treptat, ajungîndu-se, practic, in punctul din care se plecase, adică 

la Miinchen in 1972, cucerireaIa repetarea rezultatului realizat 
unei singure medalii de bronz !

Inaugurăm suita de materiale 
a „radiografiei" cu o masă ro
tundă, organizată de redacție 
sub genericul „CE TREBUIE 
FĂCUT PENTRU CA SCHI- 
FUL ROMANESC SA OBȚINĂ 
DIN NOU PERFORMANȚE 
SUPERIOARE Au avut
amabilitatea să participe : lect. 
univ. SERGIU ZELINSCHI — 
vicepreședintele F.R.C.Y., an
trenor al lotului feminin, prof.

UN UTIL MECI DE VERIFICARE
Deoarece echipa cehoslovacă 

Ingstav Bmo nu a sosit pînă 
ieri în Capitală (jucătorii ce
hoslovaci efectuează deplasarea 
de la Brno la București cu au
tocarul), conducerea tehnică a 
lotului nostru reprezentativ de 
hochei a programat ieri după 
amiază, pe patinoarul „23 Au
gust", un meci „în familie*. în

A LOTULUI DE HOCHEI

STEAUA A CÎȘTIGAT
La șfîrșitul săptămînii trecu

te, patinoarul artificial 
Miercurea Ciuc a 
mele partide ale 
dotată cu „Cupa 
Confirmind forma 
festată încă de 
jocuri,. echipa _____ ,____
STEAUA a cîștigat și această 
întrecere, la care a luat parte 
fără jucătorii din lot. Iată ul
timele rezultate — penultima e- 
tapă: Unirea Sf. Gheorghe — 
Dunărea Galați 12—2 (4—1,
5—0, 3—1), S.C. Miercurea Ciuc

din 
găzduit ulti- 

competiției 
Federației", 

bună mani
la primele 
bucureșteană

ciuda caracterului său amical, 
jocul a fost foarte animat, cu 
multe faze de poartă, cu multe 
goluri. Ne-a plăcut, de aseme
nea, angajamentul fizic al ho- 
cheiștilor noștri și ritmul

„CUPA FEDERAȚIEI-

in

— Tîmava Odorhei 5—4 (0—1, 
2—1, 3—2), Steaua — Avîntul 
Gheorghieni " . *
5—1) ; ultima etapă: 
Odorhei — Dunărea 
10—5 (0—0, 5—3, 5—2), 
Sf. Gheorghe — 
Gheorghieni 10—3
2—1, 5—1) și Steaua — 
Miercurea Ciuc 10—4 
2—1, 5—3).

Primele clasate : 1. STEAUA 
10 p; 2. S.C. Miercurea Ciuc 
8 p; 3. Unirea Sf. Gheorghe 6 
p. (V. PAȘCANU, coresp.).

11—2 (2—0, 4—1,
Tîmavă 

Galați 
Unirea 

Avîntul 
(3-1, 
S. C. 
(3-0,

care ei au evoluat de-a lungul 
celor 60 de minute, la capătul 
cărora „galbenii" au învins „ro
șii" cu 9—5 (3—1, 4—2, 2—2). 
Autorii golurilor : Nistor 2. So- 
lyom 2, Olenici 2, Axinte 2 și 
Gheorghiu ' ....................
respectiv < 
Bartalis. , 
bernu și 
meci de : 
lui a fost .
cei mai buni hocheiști ai noș
tri, Doru Tureanu, care ne-a 
comunicat că, în urma unei 
atente investigații la care a 
fost supus, a primit avizul me
dicilor și, deci, va juca în 
„Cupa Federației*.

★
în cursul zilei de joi, arbitrii 

FI. Gubernu și O. Barbu plea
că spre Bremerhaven (R.F.G.), 
unde vor conduce jocuri în ca
drul C.E. pentru juniori (gru
pa A).

VICTOR MOCIANI — antrenor 
federal, prof. CORNELIU FLO- 
RESCU — instructor principal 
în secția de performanță a 
C.N.E.F.S., it. coi. mărgărit 
BLĂGESCU — Instructor cu 
probleme de canotaj la clubul 
Steaua, maior OPREA PĂU- 
NESCU — instructor cu pro
bleme de canotaj la clubul Di
namo, prof. CORNELIU RĂ- 
DUȚ — cercetător principal la 
Centrul de cercetări pentru e- 
ducație fizică și sport, dr. 
GHEORGHE IONESCU (Poli
clinica pentru sportivi a muni
cipiului București), medicul lo
tului masculin.

PROBLEMA NR. 1 : 
SELECȚIA CONTINUĂ, 

RIGUROASĂ

pentru învingători; 
Cazacu 3, Mikloș și 
Au condus FI. Gu- 
O. Barbu. La acest 
antrenament al lotu- 
prezent și unul dintre

C. F. : „Cred că problema 
selecției permanente, riguroase, 
trebuie să fie punctul de ple
care al discuției noastre. Tre
buie, deci, ca toți antrenorii să 
se preocupe in permanență de 
problema 
și faptul 
acelorași 
voltați, 
antrenori . 
pline, așa 
găsirea căii celei mai tentante 
pentru a stîrni interesul copilu
lui. Soluția mi se pare a fi 
BARCA, care-i poate atrage pe 
copii chiar de la început. Dar, 
nu trebuie făcută o selecție de 
mintuială. La această oră, un 
tinăr de 1,80 m — spre exem
plu — nu mai corespunde ce
rințelor lotului reprezentativ, 
așa cum se întîmpla acum 
cîțiva ani. Noi căutăm... fete 
de peste 1,85 I”

selecției. De subliniat 
că pentru cîștigarea 
copii mai bine dez- 
mai robuști, se zbat 
din numeroase disci- 

încît este necesară

Radiografia 
CANOTAJULUI

V
V. M. : „Aflindu-mă cu cîtva 

timp în urmă la Arad, pentru 
un control al activității secți
ilor de canotaj, am găsit la 
Școala sportivă din localitate 
un mare număr de copii, dar 
numai cîțiva dintre ei cores
pundeau cerințelor de selecție. 
Antrenorii nu făcuseră altceva 
decit să-și îndeplinească nor
ma... numerică !“,

GH. I. : „Se întîmpla deseori 
să muncim cu un sportiv foarte 
mult și să ne întrebăm de ce 
el este învins mereu ! Explica
ția stă tocmai în selecția pri
pită, pe criterii deloc științifice. 
Prin volumul și intensitatea 
antrenamentelor nu reușim de- 
cît să-1 aducem la nivelul ma
xim al posibilităților sale, dar 
cum acestea sînt modeste !...**

S. Z. : „După părerea mea, 
la nivelul secțiilor, munca de 
selecție trebuie privită cu res
ponsabilitate maximă. Nu luăm 
sportivi de dragul de a avea 
cantitate, ci căutăm elemente 
cu posibilități și disponibilități 
pentru înalta performanță. Nu 
avem voie să mai selecționăm 
pe baza ideii „poate va ajunge 
ceva", ci numai pe criterii ri
guroase",

RED. : Acțiunea de selecție 
desfășurată recent de federație 
a dus Ia rezultate foarte bune, 
mai ales că au fost explorate 
județe in care nu există tradi
ție in canotaj. In eventualitatea 
înființării unor secții noi, în a- 
ceste județe, s-ar putea înre
gistra un succes ?

„Fără îndoială că 
___ __ altfel, orientarea 
C.N.E.F.S. de profilare sporti
vă a județelor a prevăzut ex
tinderea ariei canotajului și în 
alte zone decît cele tradiționale, 
în același timp, însă, se impune 
ca și secțiile existente să-și 
lărgească aria de selecție, să 
caute și iar să caute, pentru că 
— este cert — nu se explorea-

Horia ALEXANDRESCU 
Vasile TOFAN

C. F. : 
da ! De

(Continuare în pag. 2—3)



In județul arad După prima manșă a semifinalelor €. C. E.

ACTIVITATEA SPORTIVA ÎN MEDIUL RURAL STEAUA POATE OBȚINE
PENTRU PRIMA OARA, CAi 

LA HtlK

POATE ATINGE COTE MAI ÎNALTE
în multe din comunele și 

satele județului Arad, sportul 
este, sau a devenit în ultimii 
ani, un nelipsit prieten al tine
rilor. Dovezi, în sprijinul aces
tei afirmații, sînt numeroasele 
acțiuni sportive organizate pre
tutindeni în mediul rural, ame
najările de baze sportive, pre
cum și competițiile intercomu- 
nale sau județene, la startul 
cărora se prezintă mii de ti
neri.

Ar fi greu, evident, să enu
merăm toate comunele în care 
există o remarcabilă activitate 
sportivă. La Dorobanți, de 
pildă, se joacă mult tenis de 
masă și popice, de curînd aici 
fiind dată în funcțiune o po- 
picărie nouă, cu două piste. De 
asemenea, sînt îndrăgite și alte 
discipline, cum ar fi fotbalul și 
handbalul. Comuna Zăbrani 
este fruntașă pe județ în ceea 
ce privește organizarea dumi
nicilor cultural-sportive sau a 
concursurilor de popice. în co
muna Tudor Vladimirescu, dra
gostea pentru handbal a dus la 
amenajarea unei frumoase baze 
sportive, cu instalație de noc
turnă. în viitorul apropiat ur- 

2_ o
Pecica este o 
bogată activi- 
tradiție în or- 
întreceri de 
mini-baschet, 

bază sportivă.

mează să se constituie aici 
secție de box. 
altă comună cu 
tate sportivă, cu 
ganizarea unor 
fotbal, baschet, 
avînd și o bună____________
La fel de cunoscută este Sinta- 
na, unde se practică fotbalul, 
handbalul, atletismul și unde 

de 
deo- 
ma-

handbalul, atletismul și 
există un centru sătesc 
lupte, punîndu-se accent 
sebit pe dezvoltarea bazei__
teriale. Dealtfel, după cîte am 
aflat, aici urmează să fie înfi
ințat primul club sportiv sătesc.

Ce s-ar mai putea spune des
pre sportul sătesc arădean ? 
Că numai în anul 1976 au fost 
construite și amenajate în lo
calitățile rurale ale județului 
23 terenuri simple, cu suprafe
țe polivalente pe care să se

poată juca handbal, volei, 
nis de cîmp iar în acest 
urmează să se realizeze alte 
30, că printre animatorii spor
tului se află Ștefan Gogyi (Do
robanți) — profesor de mate
matică (!), Ioan Redis (Fîntî- 
nele), Dorin Lungu (Tăuț), 
Lazăr Stoi (Gheoroc), Anton 
Slechter (Tudor Vladimirescu) 
— profesori de educație fizică.

Dar, în acest an, în județul 
Arad au luat ființă 67 consilii 
comunale pentru educație fizi
că și sport, consilii chemate să 
îndrume, să conducă și să im
pulsioneze activitatea sportivă 
sătească, domeniu în care mai 
sînt totuși multe de făcut. Ba
za sportivă Foresta Belin, de 
exemplu, este neîngrijită, la 
fel baza Unirea Gurahonț; une
le terenuri de fotbal au fost 
suspendate pe anumite perioa
de de timp — Măderat, Fîntî- 
nele, Tepeș, Hașmaș — datori
tă atitudinii nesportive a jucă
torilor sau spectatorilor în cîte- 
va comune, cum ar fi Șagu, 
Peregu Mare, Șistaru, Vinga (o 
comună mare, cu posibilități și 
rezultate bune în trecut), acti
vitatea sportivă, inițiativa 
atragerea a cît mai multor 
neri către sport lasă mult 
dorit.

Sint numai citeva exemple 
care dovedesc că noilor consi
lii comunale pentru educație 
fizică și sport din județul Arad 
le revin sarcini importante pe 
linia impulsionării activității 
sportive de masă și de perfor
manță, așa cum recomandă do
cumentele de partid. Arădenii 
iubesc sportul și tocmai de a- 
ceea noile consilii, asociațiile 
sportive comunale trebuie 
pornească cu seriozitate 
muncă, să dea dovadă de multă 
inițiativă pentru organizarea 
unor acțiuni interesante, atrac
tive, pentru a atrage spre 
sport cît mai mulți tineri și ti
nere din mediul sătesc.

te- 
an

Șagu,

în 
ti
de

să 
la

Victoria echipei de handbal 
Steaua in prima manșă a se
mifinalei Cupei campionilor eu
ropeni este apreciabilă. în pri
mul rînd pentru că a fost ob
ținută 
KFUM 
— de 
pentru 
purtat 
bun (in repriza a doua) și, în 
fine, pentru că diferența de go
luri realizată (7) îi acordă șan
se serioase de calificare în fi
nală. De altfel, în această pri
vință, delegatul Federației In
ternaționale de Handbal, Ivan 
Snoj (Iugoslavia) ne spunea : 
„în finala Cupei campionilor 
europeni se vor califica proba
bil reprezentantele a două ve
ritabile puteri în handbalul 
mondial : România și UJl.S.S. 
Spun aceasta cu convingerea 
că Steaua iși va fructifica șan
sa cucerită la Brașov".

Echipa pregătită de antreno
rii Cornel Oțetea și Otto Tel
man a jucat crispat în primele 
20 de minute, permițîndu-i ad
versarei să-și valorifice întregul 
său potențial. Apoi, însă, cam
pionii noștri s-au dezlănțuit pur 
și simplu, evoluînd la nivelul 
maxim al potențialului lor. Me
canismul echipei a funcționat 
aproape perfect și, urmare fi
rească, tabela de marcaj a în
registrat diferența creată în joc.

Ținînd seama de faptul că 
numai peste citeva zile (la 1 a- 
prilie) va avea loc, la Frederi
cia, meciul retur, că acest 
meci — în condițiile unui ad
versar atit de redutabil — va 
fi foarte greu, socotim necesar 
să discutăm mai ales acele părți 
ale evoluției care n-au cores
puns valorii reale a formației 
Steaua. Ambii portari — Ale
xandru Munteanu și Virgil 
Marchidan — au fost departe 
de necesități. Ei au primit go
luri parabile, nu s-au concen
trat suficient pentru a sesiza 
momentele in care adversarii 
aruncau la poartă. Sistemul 
defensiv s-a lăsat păcălit, în 
prima repriză, de pivoții ad-

în fața unei formații — 
Fredericia (Danemarca) 
valoare deosebită, apoi 
că succesul a fost re- 

datorită unui joc foarte

verși și a creat mari breșe pe 
care le-au folosit prompt hand- 
baliștii danezi. Deși au sesizat 
forța de șut de la 9 m a cîtor- 
va dintre adversari, reprezen
tanții noștri n-au încercat să 
le blocheze aruncările. In ma
joritatea cazurilor, acțiunile de 
la distanță îi găseau cu mîinile 
jos; portarii nefiind astfel a- 
proape de loc ajutați. Credem 
că in pregătirea partidei retur 
ar trebui să se insiste îndeo
sebi pe eliminarea acestor ca
rențe din jocul de apărare. Fi
rește, și în atac s-au făcut gre
șeli. Ceea ce credem însă că 
poate fi rezolvat este menține
rea concentrării pe parcursul 
întregului meci. Sîmbătă, după 
faze bune de atac au urmat 
șuturi din poziții nefavorabile, 
pase date la întîmplare. S-au 
pierdut astfel posibilități de 
majorare a scorului. în meciul 
retur este nevoie să se folo
sească la maximum fiecare po
sibilitate, să se acționeze cu 
calm.

Ar fi greșit să se creadă că 
această atit de dorită calificare 
este cert obținută. Există șanse 
mari care trebuie fructificate. 
De aceea se cere din partea 
handbaliștilor de la Steaua o 
fermă disciplină în joc, dă
ruire, angajament total. în me
ciul de la Brașov a fost vizi
bilă forța de care dispune cam
pioana Danemarcei, activitatea 
laborioasă permanentă pe care 
o desfășoară toți jucătorii. Nu
mai acționînd identic, în miș
care, punînd în valoare întrea
ga capacitate a tuturor echi
pierilor Steaua poate să cucereas
că un loc în finala C.C.E. Spe
răm că așa se vor comporta 
handbaliștii noștri și că vineri 
seara vom putea saluta noua și 
valoroasa lor performanță.

ÎNOTĂTORILOR
Pentru prima oară în istoria 

campionatelor naționale, titlu
rile vor fi atribuite celor mai 
buni înotători ai țării 
piscină hunedoreană. 
aproximativ un an de la 
gurare, calitățile noului 
de 25 m vor fi testate _ _
competiție de amploare, care 
va începe vineri dimineața, > cu 
primele serii eliminatorii și se 
va încheia duminică dună-a- 
miază cu ultimele 10 finale, 
din cele 29 prevăzute în pro
gramul întrecerilor
• Pe listele de înscrieri fi

gurează 144 de sportivi din 24 
de secții, calificați pe baza în
deplinirii haremurilor impuse 
de F.R.N. Cei mai mulți concu- 
renți se vor alinia în cursele 
de 100 m liber (la băieți 22 
dintre participant sînt credi
tați cu rezultate sub 59,0).
• Un alt fapt care merită a 

fi relevat înaintea primelor

într-o 
După 
inau- 
bazin 
într-o

APRILIE, O LINĂ BOGATA

IN SCRIMA
Luna aprilie se înscrie ca o 

^un?. vîrf în sezonul com- 
petițional de scrimă. Sabrerii 
și spadasinii vor participa la 
desemnarea campionilor națio
nali individuali, primii la 17 
aprilie, la Iași, ceilalți la 30 
aprilie, la Brașov. Sabrerii vor 
mai concura la „Cupa Europei" 
(22—24), în timp ce spadasinii 
vor fi prezenți pe planșele de 
la Leipzig (9—10), în „Cupa 
Europei" (15—16) și la „Turneul 
celor 7 națiuni" (22—23). Flo- 
retiștii participă la 2—3 aprilie 
la campionatele internaționale 
ale Budapestei, din lotul Ro
mâniei făcînd parte P. Kuki, 
M. Țiu, T. Petru?, P. Buricea, 
E. Mătușan și A. Markvart. 
Floretistele vor lua parte la 
turneul individual și pe echipe 
din cadrul „Cupei Bielorusiei" 
(Minsk, 13—17).

La sfîrșitul săptăminii viitoare, în Capitală

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
In zilele de 8, 9 și 10 aprilie 

Se vor desfășura în sala Flo- 
reasca din Capitală Campiona
tele balcanice de judo. Și-au 
anunțat participarea loturile 
fruntașe ale Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, Turciei și României. 
Competiția, aflată la a IlI-a 
ediție, prezintă, de astă dată, 
un interes sporit deoarece par
tidele vor avea loc în limitele 
mai multor categorii de greu
tate, în confruntările individuale 
urmînd a fi disputate 7 titluri 
balcanice in loc de 5. De a- 
semenea. noile modificări ale

arbitrajului vor fi aplicate pen
tru prima dată tot cu acest pri
lej.

Din telegramele sosite pe a- 
dresa federației române de spe
cialitate reține atenția 
că la 
mulți 
care : 
bronz
J. Kovacevici (locul III la C.M. 
1976) și campionul european 
A. Juvela — din lotul Iugosla
viei, colosul bulgar H. Petrunov 
(154 kg) ș.a. Mai notăm că e-

faptul 
București vor concura 

sportivi valoroși, între 
S. Obadov (medaliat cu 
la J.O. de anul trecut),

Modesto FERRARINI

Hristoche NAUM

Campionatele

chipa Greciei s-a pregătit timp 
de șase luni în Japonia pentru 
debutul său la ~ 
balcanice.

Desigur, lotul 
al țării noastre 
să-și consolideze

reprezentativ 
se va strădui 
prestigiul ob

ținut pînă acum : primul loc 
la ediția inaugurală (Istanbul, 
1975) și poziția a doua anul tre
cut (la Sofia), după Iugoslavia.

Ștefan Birtalan a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei 
Steaua in meciul cu KFUM Fredericia. Sperăm că și vineri va fi 
la fel. Foto : Ion MIHAlCĂ

PRINTRE CULOARE
• Pe stadionul Tineretului a 

avut loc etapa pe Capitală a 
campionatelor republicane de 
cros. Au luat parte peste 400 de 
concurențl. Citeva rezultate: fe
minin: junioare m—1300 m: Ei. 
Bratu (Met.) — pe echipe : Șc. 
g-rală 190; junioare II—1500 m: 
FI. Manea (Met.) — Metalul; ju
nioare 1—1800 m: C. Câtălinoiu 
(Met.) — Metalul ; senioare — 

3000 m: II. Silai (Met.) — Metalul; 
masculin: juniori în—3000 m: 
N. Crăciun (CSS) — S.S.A.; ju
niori 11—4000 m: Cr. stan (Met.) 
— Rapid; juniori 1—5000 m: Em. 
Ion (SSA)—S.S.A.; tineret — 
7000 m: Gh. Chlrilă (Din.) — Di
namo; seniori —10000 m: FI.
Sandru (Steaua) — Steaua (N.D. 
NICOLAE, coresn.).

• întrecerile finale ale campi
onatelor republicane de cros, in
dividuale și pe echipe, se vor 
desfășura în ziua de 10 aprilie, 
la Timișoara.

e Un grup de crosiști români 
vor evolua sîmbătă la competi
ția internațională între orașele 
de frontieră Komarom (Ungaria) 
și Komarno (Cehoslovacia). Este 
vorba de Eug. Mathe, Andrei 
Gheorghe și Gh. Turcu.
• Jocurile Balcanice de seniori 

programate anul acesta la Izmir 
se vor desfășura la Ankara, în
tre 9 și 11 septembrie. Reamin
tim că întrecerile balcanice ale 
juniorilor vor avea loc la Poia
na Brașov, In zilele de 30 și 31 
iulie.

EXCURSII LA BUCUREȘTI

PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
3 Toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM primesc în- 

scrieri pentru excursiile ce se vor organiza la București, în 0 
luna aprilie, pentru vizionarea meciurilor internaționale de 
fotbal susținute de reprezentativa țării noastre la 6 aprilie 
(ROMANIA — POLONIA, meci amical) și 16 aprilie (ROMA- 
NIA — SPANIA, meci contînd pentru preliminariile campio- 
natului mondial de fotbal). Jî

Participanților la excursii li se asigură transportul, cazarea, Jî 
masa, biletul de intrare Ia meci, precum și vizitarea unor 
obiective turistice atractive de pe traseu. (PUBLITURISM). g 
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CE TREBUIE FĂCUT PENTRU CA SCHIFUL ROMÂNESC SĂ OBȚINĂ PERFORMANȚE
(Urmare din pag. 1)

ză suficient de mult și de mi
nuțios".
• S. Z. : ,.Cu cît vor exista mai 
multe secții și mai multe cen
tre, cu atit se măresc șansele 
de depistare a elementelor ta
lentate, a celor de excepție ! 
Acțiunea recentă a federației 
a fost excelentă, dar dacă ea 
era întreprinsă acum patru ani 
dispuneam deja de sportive ti
nere (17—19 ani) cu o bogată 
experiență și, probabil, cu o va
loare ridicată ! Concluzia este 
că asemenea „campanii" sînt 
necesare cel puțin o dată pe an, 
promovîndu-se cu curaj ideea 
specializării timpurii, pe care o 
vehiculăm de mulți ani, dar ne 
temem să o punem în apli
care".

O.P. : „Toate țările cu care 
ne intîlnim pe arena marilor 
competiții sportive — R. D. 
Germană, U.R.S.S. și, mai re
cent, Bulgaria — au adoptat 
specializarea timpurie, lucrînd 
cu copiii de la vîrsta de 13—14 
ani. A venit momentul să re
cunoaștem utilitatea acestei 
concepții !“.

EXIGENȚA IN APRECIEREA 
SPORTIVILOR I

RED. : Nu credeți că o exi
gență maximă în aprecierea 
sportivilor, a calității muncii și 
rezultatelor lor, ar facilita pri
menirea permanentă a eșaloa
nelor de inaltă performanță 2

C. F.: „Firește că da, dar —

cu toate că este binecunoscută 
hotărîrea că munca antrenorilor 
și rezultatele secțiilor sînt a- 
preciate pe baza sportivilor 
dați loturilor reprezentative și 
olimpice — se mențin la nive
lul cluburilor „cerințe" de 
genul „cîți sportivi de ca
tegoria a Il-a aveți, ciți de cat. 
I etc". Unicul criteriu trebuie 
să fie cel al sportivilor selecțio
nați în loturi. Din punct de ve
dere al PERFORMANȚEI, in
teresează numai sportivii de 
valoare internațională, ceilalți 
reprezentînd un balast inutil, în 
care se investește fără finali
tate".

S. Z. : „Datorită lipsei de e- 
xigență, sînt destule cazuri de 
sportivi care și-au găsit in e- 
chipe și chiar la loturi culcu
șuri calde, unde se mențin 
multă vreme în condițiile chiu
lului și al indisciplinei. Din pă
cate, asemenea elemente au 
fost și în lotul olimpic ’76 atîr- 
nînd pînă la urmă greu în ba
lanța nerealizărilor noastre. 
Cred că pe viitor valorile tre
buie „cernute" de la etapă Ia 
etapă, iar elementele fără per
spectivă, de umplutură, înlo
cuite".

M. B. ; „Exigența trebuie să 
fie egală la loturi și la clu
buri. Noi, la Steaua, am renun
țat și vom renunța la tot ce 
este plafonat, depășit, fără vi
itor. După opinia mea însă, clu
burile și secțiile trebuie să-și 
sporească în primul rînd exi
gența, pentru că numai în acest 
fel loturile vor putea primi 
implicit, elemente din ce în ce 
mai valoroase".

UN DEZIDERAT 
AL PERFORMANȚEI : 

ACTIVITATE 
SUB AUSPICIILE ȘTIINȚEI

RED. : Legăturile activității 
de inaltă performanță cu cer
cetarea științifică și medicina 
sportivă au devenit fundamen
tale ; cum se realizează acest 
deziderat în canotajul nostru ?

V. M. : „Aș porni de la acti
vitatea federației. în permanen
ță colaborăm cu Centrul de 
cercetări pentru educație fizică 
și sport, și cu Centrul de me
dicină sportivă. împreună am 
elaborat modele care au fost 
oferite cluburilor și ar fi tre
buit respectate cu strictețe în 
procesul de pregătire. Din pă
cate, trebuie să recunoaștem, 
federația nu a fost suficient de 
activă în a impune respectarea 
lor. Pe viitor, lucrurile se vor 
Schimba în mod categoric !“.

O. P. : „Deși clubul Dinamo 
poate afirma că a colaborat 
strîns cu federația, am resimțit 
nevoia unui control mai exi
gent, a unor sarcini mai pre
cise. Noi căutăm, cu resursele 
noastre științifice, să asigurăm 
sportivilor un cadru optim de 
pregătire, după criterii cît mai 
riguroase, dar nu putem afirma 
că s-a lucrat exclusiv științi
fic !“.

M. B. : „Steaua a introdus 
recent „stația—pilot" și caută 
să fundamenteze științific pro
cesul de instruire a sportivilor. 
Cred, însă, că o colaborare mai

strînsă, nu 
ția ne-ar »
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Vineri și sîmbătă, în Valea 
Dorului din Bucegi, au avut 
loc campionatele republicane 
școlare și Concursul școlilor 
sportive. Am consemnat cu 
multă plăcere marele număr 
de participanți, ceea ce reflec
tă aria de răspîndire pe care 
o are, în prezent, schiul alpin, 
caracterul său de masă. Dar, 
pentru a conserva calitățile e- 
tapei finale, pentru promovarea 
unui ridicat spirit competițio- 
nal, este necesar ca în viitor 
— facem această propunere Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mintului — să se separe între
cerile copiilor de cele ale ju
niorilor mici sau mari. Cre
dem, de asemenea, că etapa 
finală a acestor concursuri tre
buie organizată separat, pentru 
a se evita aglomerările supără
toare de la majoritatea probe
lor Iată cîțiva dintre cîștigă- 
torii acestor două concursuri : 
Csaba Pall (M. Ciuc), Maria 
Balasz (M. Ciuc), Mariana A- 
xinte, Maria Manolache, Juja 
Raț, Dorin Dinu, Mihai Olaru 
(toți de la L.S. Predeal), Ion 
Pinche (Brașov).

%

Bologan, portarul 
hunedorenilor, re
ține balonul la 
care sărise și reși- 
țeanul 
(Fază 
F.C.M.
F. C. 
Foto :
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Enervarea ratează egalarea!
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(min. 38)

la un 
La o 
s-au împărțit de ambele părți 
cîteva lovituri zdravene), con- 
stănțeanul Celea l-a lovit cu 
pumnul în nas, cu toată forța, 
pe valorosul internațional Ma
rin Ionescu (vi-1 amintiți pe 
roșcatul care a jucat atît de 
bine cu Franța ?). Și asta 
văzul tuturor. Ionescu a căzut 
la pămînt, însîngerat, iar _ 
pilogul iată-1 : fractură de pi
ramidă nazală, gips și o pauză 
competițională forțată de cel 
puțin trei săptămini. Dacă pu
tem socoti drept scuzabile lo
viturile, să le spunem, involun-' 
tare din timpul meciului, nu 
putem cu nici un chip admite 
asemenea ieșiri brutale, de ori
unde ar veni ele. Cu atît mai 
grav apare faptul cu cit Marin 
Ionescu este un valoros jucător 
internațional și, probabil, echi
pa reprezentativă va fi privată 
de serviciile lui în proximele 
întîlniri cu Spania și Italia. 
Noi am fi vrut să credem că 
pe orice teren de rugby acei 
sportivi care apără cu atîta de
votament culorile naționale se 
bucură de stima tuturor, inclu
siv a adversarilor. Așa ar fi 
normal ! La masa noastră re
dusă de jucători valoroși, nu 
ne putem permite nici o de
fecțiune, cu atît mai mult cînd 
ea este provocată. Acte de vio
lență manifeste, ca acesta de 
la Constanța, trebuie curmate 
de forurile în drept, iar ele
mentele care le provoacă eli
minate definitiv de pe terenu
rile de sport. Numai așa vom 
crea acel climat care permite 
celui mai bun să învingă !

incident ieșit din comun, 
grămadă spontană <unde

în

e-
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Dimitrie CALLIMACHI
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Dornică să confirme cu orice ' 
preț acel 6—1 care a creat în 
toamnă atîtea discuții, F. C. 
Corvinul a venit Ia Reșița ho- 
tărită să facă totul pentru a 
obține un rezultat cît mai bun. 
Și nu se poate spune că oaspe
ții stadionului din Valea Do- 
manului nu au demonstrat, în 
puținele momente cînd au fost 
preocupați să joace fotbal, că 
își cunoșteau lecția. Ba, în anu
mite perioade, au jucat chiar 
mai bine decît localnicii. Nu
mai că, alături de armele uzua
le, care țin de pregătire, hu- 
nedorenii au apelat și la pro
teste nesportive, lipsite de logi
că și de acoperire regulamen
tară, la cele două goluri pri
mite. La primul, susțineau că... 
n-ar fi 
doilea, 
înaintea 
menea, _ _____ ____
(dovadă, accidentarea lui Ilieș, 
care a fost transportat la spi
tal, și scoaterea lui Atodiresei 
de pe teren în min. 21). Ener
vați, mai puțin preocupați de 
joc. ei au ratat de două ori e- 
galarea în finalul meciului. O 
egalare care ar fi fost meritată. 
Trebuie să evidențiem, însă, pe 
cei doi antrenori hunedoreni, 
Ladislau Vlad și Costică Toma, 
care, împreună cu căpitanul e-

chipei, Remus Vlad, și-au păs
trat calmul în această tensiu
ne și au încercat să-și tempe
reze jucătorii. E drept, reușita 
n-a fost pe măsura dorinței 
lor...

Si acum cîteva cuvinte des
pre acea sticlă aruncată în te
ren de la tribuna a doua. De 
vină credem că sînt și organi
zatorii, care au permis publi
cului să intre în incinta sta
dionului cu sticle, cînd știm că 
acest lucru este interzis. Dar, 
în același timp, ne punem în
trebarea : de ce se vindea bere 
la sticle — cantități foarte 
mari —, înainte de joc, pe tot 
traseul spre stadion ? Astfel că 
foarte ușor un spectator 
„înfierbintat" a fost tentat 
arunce în teren sticla din 
tocmai băuse... (M.T.).

>

mai 
să 

care

fost gol ! La cel de al 
că arbitrul a fluierat 
înscrierii luil De ase- 

ei au jucat foarte dur

Secvențe piteștene
EXTREMA DIN SĂVENI. 

Portarul Politehnicii Iași, de
butant în Divizia A în acest 
sezon. Ion Bucu, a făcut o par
tidă de excepție, duminică, la 
Pitești. Tînărul de 21 de ani 
(încă un nume nou lansat de 
antrenorul Ilie Oană) a impre
sionat prin reflexele sale și vi
teza de reacție în cîteva faze 
pentru cei mai mulți fără re
zolvare. Interesant este că a- 
eest portar înalt de 1,92 m (!)

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
•_ ECHIPA ETAPEI. Alcătuită 

acordate ju- 
etapel 

A se

notelor 
echipa 

Diviziei 
astfel : Bucu —

FI. Marin, Dobrău, Vigu 
ca (Jiul), Multescu, Beldeanu — 
Lucescu, Dumitrache, D. Nicolae.

• CLASAMENTUL INTER- 
după disputarea 

a

pe ’ baza 
cătorilor, 
20-a a 
zintă

a 
pre- 

Cheran, 
- Stoi-

BUCUREȘTEAN, 
partidelor etapei 
următorul :

1. Dinamo
2. Progresul
3. Sportul stud.
4. Rapid
5. Steaua

5
5
5
4
5

20-a, este

2
2
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
2
1
2

a MECI INTERNAȚIONAL A- 
MICAL LA TIMIȘOARA. Marți 5 
aprilie va avea loc la Timișoara 
un atractiv meci internațional, 
care va opune echipele Politeh
nica Timișoara șl cunoscuta for
mație Partisan 
rile 
sate 
ților

Belgrad. Incasă- 
de la acest ioc vor fi văr- 
în contul ajutorării sinistra
ta urma cutremurului.

RECOLTA SALONTA 
(Suedia)

rașe) ; la 23 aprilie, la Erfurt, se 
vor întrece selecționatele de ju
niori ale celor două țări iar la 
27 aprilie, la Dresda, va avea loc 
meciul dintre reprezentativele 
secunde ale R.D. Germane și 
României.

• AZI, DOUA JOCURI 1N 
CAPITALA: Metalul București — 
Electroputere Craiova, restanță 
din prima etapă a returului cam
pionatului Diviziei B — stadio
nul Metalul (cartierul Panteli- 
mon) la ora 16 șl Șoimii TAROM 
București — Autobuzul București, 
meci devansat din etapa a 
XlX-a a campionatului Diviziei 
C — stadionul Steaua, la ora 16.

a început fotbalul 
ca... extremă în 
comuna sa natală, 
Săveni, din jude
țul Botoșani. Ve
nind la Iași, pen
tru a urma școala 
profesională, a fost 
trecut în poartă de 
Leonid Antohi, ac
tualul secund al 
Politehnicii Iași,
pe atunci la „Nicolina". Du
minica trecută, Bucu a pri
mit un telefon acasă, la 
Săveni, de la antrenorul lotului 
de tineret, care-1 convoca 
București pentru a pleca 
Turcia, la Samsun. Bucu 
mai avut timp să ajungă la 
București. „Cred că era și prea 
devreme ! Trebuie să mai trea
că un timp pentru a ajunge, 
acolo, sus !“ ne-a mărturisit, la 
Pitești, tînărul și talentatul 
Bucu, cu o modestie care, cre
dem, îl va ajuta să escaladeze 
temeinic treptele gloriei spor
tive. • ÎNCREDEREA LUI 
ION BARBU. Noul președinte 
al F.C. Argeșului, fostul inter
național Ion Barbu, își expri
ma înaintea partidei încrederea 
în „renașterea sportivului pu
blic piteștean, cindva cîștigător 
al Trofeului Petschovschi". Și 
publicul piteștean avea să întă
rească afirmația, v~ 
grup de la tribdna I 
pentru ambele echipe cu... 
oră și jumătate înainte 
meci și încurajînd F.C. Argeș 
exact cînd trebuia, adică a- 
tunci cînd Dobrin și ceilalți nu 
reușeau să se desprindă, dato
rită obsesiei primului insucces 
acasă, dar și datorită apărării 
organizate a ieșenilor. • PA- 
CAT DE MINUTUL 83. Adică 
de momentul în care gazdele au 
înscris al doilea gol din ofsaid. 
Păcat, pentru că pînă atunci, 
arbitrul de centru, brașoveanul 
Gh. Ionescu, a fost atent și cu
rajos, necedînd unei părți din
tre spectatori care, în min. 34, 
a reclamat penalty, într-o fază 
în care Ciobanu a avut mîinile 
lipite cînd l-a lovit balonul.

în acel minut 83 a greșit tu- 
șierul Isăcescu, dar și arbitrul

la 
în 

n-a

un inimos 
cintînd 

o 
de

de centru, aproape de fază, are 
partea sa de vină, iar stelele 
se acordă pentru întreaga bri
gadă ! (M.M.I.).

Punctele superficialității...'
Punctul pierdut pe teren pro

priu în etapa a doua a retu
rului, în fața formației Sport 
Club Bacău, a ridicat multe 
semne de mirare și de între» 
bare în legătură cu comporta
rea echipei A.S.A. Tg. Mureș. 
Pentru că, la drept vorbind, 
era greu de acceptat ca, după 
o victorie în deplasare la Pi
tești, aceasta să nu poată de
păși, acasă, un adversar din 
zona periferică a clasamentu
lui. Dar A.S.A. nu s-a dezmin
țit, în etapa de duminică, sco- 
țînd cu dificultate un rezultai 
egal cu F.C. Bihor. Prelungind 
prea mult beția succesului după 
partida cu F.C. Argeș, echipa 
mureșană a privit — așa cum 
se intlmplă adeseori în fotbalul 
nostru — cu superficialitate în- 
tîlnirile pe care le avea de sus
ținut pe teren propriu, consi- 
derîndu-lc ca și cîștigate.

Și fără o mobilizare cores
punzătoare mizei competiționa- 
le, fără convingerea că numai 
făcînd apel la adevăratul po
tențial al jucătorilor se poate 
juca bine și obține victoria, 
elevii antrenorului T. Bone nu 
au depășit nivelul unor evolu
ții mediocre, pierzînd în două 
meciuri consecutiv, susținute 
în fața propriilor suporteri, 
două puncte prețioase. Au ce
dat, adică, cu nepermisă ușu
rință, punctele cucerite, cu atî- 
ta trudă și pe merit, la Pitești. 
Ceea ce trebuie să dea de gin- 
dit celor în cauză. (M.I.).

Prin victoria cu 4 — 2 asupra echipei Iugoslaviei

gul anilor 
370 de pa- 
licam per- 
S-au ela- 
orbeau de 
l sportivi- 
t și cum 
scă. Din 
lază încă 
iar la an- 
xperiență. 
ilogice cu 
la lumină 
: decisive, 
intinuă să 

mijloace 
ces acum 
ea că, în- 
at enorm.

* ie schim- 
federație 

1 pînă a- 
iilor, tre- 
fermitate. 
a acestei 
lișnuit ca 
ră sfatul 
eaba nu 
tpas. In 
.i de ne- 
^u plicti- 
ce inves- 
trebui să 
oriștienti- 
np, să a- 
ită cerce- 
entei su
it și co-

Azi, de la ora 14,30
TRIALUL LOTULUI

REPREZENTATIV
Astăzi, cu începere de la ora 

14,30, pe stadionul parcul copi
lului, va avea loc un meci de 
verlficare-selecție a lotului re
prezentativ de rugby. Acțiunea, 
la care au fost convocațl 44 de 
jucători, constituie prima etapă 
a preparativelor echipei noastre 
naționale in vederea apropiatelor 
partide ta cadrul Campionatului 
european cu Spania, la Barce
lona, ta ziua de 24 aprilie, și cu 
Italia, la București, la 1 mai.

LOTO

I
I
I
I
I
I

■’-au mai
,tno "3

discuție

•
KATRINHOLM
(2-0) 
suedeză Katrinholm, din 
III-a, care întreprinde un 
de pregătire în țara noastră, 
jucat la Salonta. ta 
divizionarei C, locale, 
Formația gazdă a cîștlgat 
4—1, prin golurile înscrise 
Marincaș șl Stoica (3) 
oaspeți a marcat Erik 
Meciul următor Katrinholm 
va susține la Marghita. 
COTRAU-coresp).

4—1
Ieri după-amiază, echipa 

liga a 
turneu 

a 
compania 

Recolta.
cu 
de 

Pentru 
Gunnar, 

îl 
(Gh.

,• PATRU INTILNIRI AMICALE 
CU SELECȚIONATELE SIMI
LARE ALE R.D. GERMANE. După 
cum se știe la sfîrșitul lunii a- 
prilie selecționatele țării noastre 
vor susține jocuri amicale cu e- 
chlpele similare ale R.D. Ger
mane. Iată programul întîlnirilor: 
la 24 aprilie, la București, va 
avea loc meciul primelor repre
zentative ale celor două țări, la 
27 aprilie selecționatele de tine
ret ale României șl R.D. Ger
mane se vor tatîlni la Craiova 
sau lași (F.R.F. urmează să a- 
leagă unul dintre cele două o-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
---- ..CA, 3 A^anE kfii,

O NOUA TRAGERE SPECIALA 
PRONOEXPRES

Ultima zi 
buletinelor: 
1977.

pentru 
simbâtâ,

depunerea
2 aprilie

JUNIORII NOȘTRI AU FĂCUT UN PRIM PAS
SPRE CALIFICAREA ÎN TURNEUL FINAL U.E.F.A

Se atribuie: autoturisme 
cia 1300“ și „Skoda S 
excursii ta U.R.S.S., R.D. ___
mană, Bulgaria — Grecia și Ita
lia, precum și ciștiguri ta bani 
— fixe și variabile.

Se efectuează 5 extrageri re
partizate pe 3 faze. Cîștigurile su
plimentare atribuite la cele 2 ex
trageri ale fazei a H-a vor fl 
suportate din FONDUL SPECIAL 
AL SISTEMULUI PRONOEX
PRES.

DUMINICA, 3 APRILIE 1977, 
concurs Pronosport cu meciuri 
din campionatul italian și din 
divizia B a campionatului nostru 
de fotbal.

,J5a- 
100“ 

Ger-
agențiile LOTO-PRO-La toate .—___________

NOSPORT și la vînzătoril volanți 
găsiți de vînzare „LOZUL PRI- 
MĂVERU“.

Se oferă: peste 300.000 cîștiguri 
ta bani, autoturisme „Moskvici 
403/412“ și „ Skoda S 100“.

Se acordă, de asemenea, clști- 
guri suplimentare din 
SPECIAL în valoare de 
lei.

FOND
1.670.000

de as-Tragerea Pronoexpres 
tăzi, 30 martie 1977, va fi trans
misă la televiziune la ora 17,35.

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

Duminică, la Timișoara, e- 
chipa noastră reprezentativă de 
juniori, întrecînd cu 4—2 for
mația similară a Iugoslaviei, a 
făcut un pas important spre cali
ficarea în turneul final U.E.F.A. 
„Este un rezultat satisfăcător 
și sînt mulțumit, ne-a declarat 
antrenorul lotului. C. Ardelea- 
nu. Adversarul este redutabil și 
a beneficiat în plus de șansa 
de a deschide scorul în min. 
3, ceea ce a dus la dereglarea 
mecanismului formației noastre 
în prima repriză. Pregătirea 
fizică superioară a juniorilor 
noștri a ridicat valoarea jocu
lui o dată cu scurgerea timpu
lui, ea avînd un final foarte 
bun. Repriza a doua rămîne o 
speranță pentru retur".

într-adevăr, oaspeții au pre
zentat o echipă redutabilă, cu 
cîțiva tineri talentați și destul 
de bine pregătiți. Este cazul să 
amintim, în primul rînd, pe ex
trema stingă Krmpotici, care a 
centrat excelent, două aseme
nea servicii fiind fructificate de 
colegii săi. Nu-i putem omite 
nici pe mijlocașul ofensiv Vu- 
iovici, pe atacantul Samardjia, 
precum și pe fundașul Vaso- 
vici. Majoritatea componenților 
echipei oaspe au un gabarit 
superior și, totodată, cunosc 
multe dintre secretele jocului, 
ceea ce le permite să 
meciurile cu siguranță 
teren evoluează.

Juniorii noștri- și-au 
superioritatea după 
cînd de altfel au și 
de trei ori. Și în prima parte 
jucătorii antrenați de C. Arde- 
leanu au șutat mai mult Ia 
poartă decît adversarii lor (ra
port de șuturi 9—5 ; pe spațiul 
porții 5—3) însă unele greșeli 
comise de sistemul defensiv au 
dus la situația neplăcută ca ei 
să fie conduși după 40 de mi-

abordeze 
pe orice

impus 
pauză, 

finalizat

Petcu, Goia și Ciobanu (cu tricouri albe) din nou in careul ad
vers, insă fundașul icentral Petrinovici rezolvă — nu fără dificul
tate — situația. (Fază din meciul de j-uniori România — 
Iugoslavia : 4—2) Foto : Branko VUIN — Timișoara

nute cu 2—1. Schimbările efec
tuate după pauză au dat re
zultatul scontat, acela de a se 
combina mai mult și mai e- 
ficace. în același timp, aportul 
mijlocașilor la construirea ac
țiunilor ofensive a fost mai 
substanțial, Popa și Petcu fina- 
lizînd chiar două situații. Do
minarea prelungită a echipei 
României a diminuat cu mult 
forța adversarilor, ei nemaipu-. 
tind iniția decît sporadice con
traatacuri, șutind de la distan
tă, deoarte de spațiul porții. 
Semnificative în acest sens sînt 
cifrele referitoare la finaliza
rea acțiunilor : juniorii români 
au șutat în repriza secundă de 
6 ori pe spațiul porții, iar ad
versarii lor numai o dată !

Deci, „tricolorii1' juniori și-au 
sporit șansele de calificare în 
turneul final prin cîștigarea 
primei manșe a dublei întîl- 
niri cu echipa Iugoslaviei. Di-

ferența de două goluri cu care 
se va începe returul prelimina
riilor, la 10 aprilie, la Kikinda, 
poate fi hoiărîtoare dacă toți 
componenții echipei noastre vor 
arunca în joc toate resursele 
de care dispun, dacă vor evo
lua la valoarea arătată în re
priza secundă a partidei de la 
Timișoara. Dar. cum în fotbal 
sînt posibile răsturnări de si
tuații, este bine să reamintim 
regulile de calificare : în caz 
de egalitate de puncte se ca
lifică echipa cu golaveraj mai 
bun : la egalitate de puncte și 
de golaveraj — echipa cu go
lurile mai multe marcate în 
deplasare ; la egalitate perfectă 
se apelează la departajare prin 
executarea de lovituri de la 11 
m. Dar sperăm că juniorii 
noștri vor face totul ca să nu 
se aoeleze la prevederile a— 
mintite.

PompiHu VINTMLA



ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT» ’
In după-amiaza zilei de 29 

martie a.c., la Palatul Repu
blicii, a avut loc ședința Con
siliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România.

ț.a ședință au participat, ca 
invitați, viceprim-miniștri ai 
guvernului, miniștri, alți con
ducători de organe centrale, 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat : Decretul pentru mo
dificarea legii nr. 23/1971 pri
vind apărarea secretului de stat 
in Republica Socialistă Româ
nia ; Decretul privind primirea 
la studii pe cont propriu, in 
Republica Socialistă România, 
a cetățenilor străini ; Decretul 
privind modul în care cetățenii 
români pot să presteze unele 
servicii în favoarea persoane
lor juridice străine, reprezen

Încheierea lucrărilor ședinței 
COMUNE A C.C. AL P.C.R., MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE, CONSILIULUI SUPREM 

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE 
Șl ACTIVULUI CENTRAL 

DE PARTID Șl DE STAT
(Urmare din pag. 1) 

lui, Gheorghe Tănase, prim-se- 
crctar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R., Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, Radu Beligan, 
directorul Teatrului Național 
din București, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a condus ultima 
parte a lucrărilor marelui forum 
al reprezentanților națiunii.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Janos Faze- 
kas, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvcrnUlui, ministrul comerțu
lui interior, Nicolae Constantin, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., ge
neral locotenent Vasile Milea, 
șeful statului major al gărzilor 
patriotice, Tamara Dobrin, 
membră a Biroului Consiliului 
Național al Femeilor, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Aldea 
Militaru. prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al 
P.C.R., Hie Râdulescu prim- 
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.

S-a hotărit, apoi, sistarea dis
cuțiilor, subliniindu-se că în ca
drul dezbaterilor au luat cuvin- 
tul 34 de tovarăși, precum și 
faptul că acei participant! care 
nu au vorbit și au propuneri și 
observații de făcut să le pre
zinte in scris.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a propus ca acest înalt forum,

TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Cursa desfășurată 

în împrejurimile orașului Alsem- 
berg (Belgia) a revenit rutieru
lui belgian Frans Verbeeck (166 
km în 4 h 20:0).

LUPTE • „Cupa Mondială* 
(libere) s-a încheiat la Toledo 
(Ohio) cu succesul echipei 
U.R.S.S., care cîștigă pentru a 
cincea oară această competiție, 
în întîlnirea decisivă, selecționa
ta sovietică (cu patru campioni 
olimpici în formație) a învins cu 
8—2 echipa S.U.A.

NATAȚIE • La Montreal (ba
zin de 25 m) canadianul Stephen 
Badger a stabilit cea mai bună 
performanță mondială în proba 
de 400 m liber — 3:51.50 • în 
prima zi a competiției de polo, 
la Barcelona: Iugoslavia — O- 
landa 6—2 (2—0, 1—1, 2—1, 1—0) 
și Spania — Italia 8—7 (1—1»
3—1, 2—4, 2—1).

PATINAJ • La campionatul 
U.R.S.S., pe patinoarul de altitu
dine „Medeo* din Alma Ata, Ev- 
gheni Kulikov a cîștigat proba 
de 500 m — 37.54. în proba simi
lară feminină, victoria a revenit 
Verei Krasnova — 42,09. 

tanțelor acestora și persoane
lor fizice străine, care desfă
șoară activitate pe teritoriul 
Republicii Socialiste România. 
In continuare, Consiliul de 
Stat a ratificat o serie de Acor
duri și Convenții internaționale.

In cadrul ședinței. Consiliul 
de Stat a hotărit ca rapoartele 
comisiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale privind mo
dul de aplicare a dispozițiilor 
legale in diferite domenii de acti
vitate să fie dezbătute, cu par
ticiparea reprezentanților Con
siliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economi
ce și Sociale și ai guvernului, 
în consiliile de conducere ale 
ministerelor și altor organe cen
trale, urmînd să se raporteze 
Consiliului de Stat despre mă
surile adoptate.

tn continuare, Consiliul de 
Stat a rezolvat unele probleme 
ale activității curente.

care reunește Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Marea Adunare Națio
nală și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale, să adopte o Ilotărire.

In acest sens, tovarășul 
Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a dat 
citire proiectului Hotărîrii.

Participanții au adoptat Ho- 
tărirea, in unanimitate, cu pro
fundă satisfacție și entuziasm. 
Hotărîrea se dă publicității.

in încheierea lucrărilor șe
dinței comune, a luat cuvin- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvintul secretarului general 
al partidului a fost urmărit cu 
deosebit interes și subliniat cu 
puternice și vii aplauze.

Minute în șir, s-a aclamat 
pentru partid și secretarul său 
general, s-a scandat cu înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R.".

Atmosfera entuziastă în care 
ia sfîrșit ședința comună cons
tituie o vibrantă reafirmare a 
sentimentelor de profundă dra
goste, stimă și recunoștință pe 
care toți oamenii muncii din 
patria noastră Ie nutresc față 
de partid și secretarul său ge
neral, a încrederii nestrămuta
te a întregului popor in politica 
partidului, în capacitatea sa de 
a conduce cu succes dezvoltarea 
națiunii in orice împrejurări, de 
a asigura depășirea oricăror 
greutăți și înaintarea neabătută 
a României pe calea progresu
lui economic și social, a bună
stării materiale și spirituale.

SCHI • Finlandezul Juha Mie- 
to a terminat învingător în cursa 
de 15 km de la Rukatunturi 
(Finlanda) cu 40:55,0. Proba de 
sărituri a fost cîștigată de elve
țianul Walter Steiner cu 230 p 
(sărituri de 113 m și 105 m) • 
La Leukerbad (Elveția) austriaca 
Brigitte Kerscher-Schroll a cîș- 
tigat o probă de slalom.

SCRIMA • Concursul de spadă 
de la Berna s-a încheiat cu vic
toria surprinzătoare a tînărului 
suedez Johan Harmenberg, care 
l-a întrecut în baraj pe maghia
rul Sandor Erdos. în turneul fi
nal, Harmenberg și Erdos au 
totalizat cîte 4 victorii, fiind ur
mați de italianul Giovanni Pez- 
za, francezii Philippe Boisse și 
Philippe Riboud — cîte 2 victorii. 
Clasament pe echipe: 1. Franța
— 15 p; 2. Italia — 28 p; 3. Un
garia — 31 p: 4. R.F. Germania
— 35 p; 5. Elveția — 39 p. • 
89 de concurențl au fost prezenți 
la concursul masculin ..Floreta 
de aur“, desfășurat la Anvers și 
cîștigat de francezul Philippe 
Bonin cu 4 v.

ȘAH • Turneul de la Lone Pi
ne (California), disputat sistem

SPORTUL
ADUNAREA GENERALĂ A C.N. 0.
întrunită la Abidjan (Coasta 

de Fildeș), Adunarea generală 
a Comitetelor naționale olim
pice (C.N.O.) a aprobat rapor
tul Comisiei de solidaritate 
olimpică cu privire la distri
buirea fondurilor de sprijinire 
a activității sportive în diferite 
țări ale lumii. In acest scop. 
Comitetul Internațional Olim
pic dispune de o parte a fon
durilor ce i-au revenit din 
drepturile de televizare a Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la

C.M. DE TENIS DE MASĂ
BIRMINGHAM, 29 (prin tele

fon). Echipa noastră feminină 
a ieșit învingătoare și în ultima 
partidă din serie, cu Suedia 
(3—2) : Maria Alexandru — Eva 
Stromval 2—0 (9, 11) ; Liana 
Mihuț — Ann-Christin Hellman
1— 2 (—18, 14. —13) ; Alexandru, 
Mihuț — Hellman, Birgitta 
Olsson 2—1 (—19, 14, 16) ; Ale
xandru — Hellman 1—2 (17, 
—17, —20); Mihuț — Stromvall
2— 0 (14, 14). în primele me
ciuri din turneul pentru locu
rile 13—16, formația României a 
întrecut cu 3—1 selecționata 
Poloniei, iar Iugoslavia a în
vins cu același scor echipa 
Bulgariei. Echipa masculi
nă a fost învinsă și de 
formația Poloniei, cu 2—5. 
Gheorghe și Firănescu au ciști- 
gat primele meciuri, cu Czo- 
chanski, respectiv Gruba, după 
care sportivii polonezi și-au 
adjudecat toate cele cinci me
ciuri care au urmat.

Alte rezultate : feminin — 
R.P. Chineză — Suedia 3—0, 
Suedia — Belgia 3—0, Olanda
— Scoția 3—0. Japonia — R.F. 
Germania 3—0. R.P.D. Coreeană
— Ungaria 3—2. U.R.S.S. — Iu
goslavia 3—1, Anglia — Ceho
slovacia 3—1, Ungaria — Sue

PREGĂTIRILE ECHIPEI S.U.A.
PENTRU C.M. DE HOCHEI

In a doua jumătate a lunii 
aprilie se va disputa, la Viena, 
grupa A a campionatului mon
dial de hochei. înaintea aces
tei importante manifesări spor
tive internaționale, antrenorul 
echipei reprezentative a S.U.A., 
John Mariucci a declarat : „Noi 
încă nu am încheiat acțiunea 
de selecție și, în consecință, 
nici planul de antrenamente nu 
este definitivat. Dorința noas
tră de participare este foarte 
mare. Cred însă că realizarea 
ei practică va fi un produs de... 
calitatea a treia. Principala 
problemă rămîne găsirea jucă

LOTUL FINLANDEI
Federația de specialitate a 

Finlandei a alcătuit un prim 
lot de jucători în vederea par
ticipării la apropiatele campio
nate mondiale de hochei pe 
gheață (grupa A).

Din lot fac parte, printre al
ții : Mattsson, Valtonen (por
tari), Siltanen, Nummelin, Mar- 
jamaeki, Lindstroem (fundași) și

elvețian, a fost cîștigat de Iuri 
Balașov (U.R.S.S.) și John Pe
ters (S.U.A.) cu cîte 5 p. • La 
Vrnjacka Banja (Iugoslavia), în 
runda a 11-a : Ermenkov — Ra- 
kiei 1—0, Marianovici — Marti- 
novici Vi—Va» Simici — Taima- 
nov Va—Va, Tringov — Ivanovici 
Va—Va» Rajkovici — Knezevici 
Vi—Vi* In clasament conduc Tai- 
manov (U.R.S.S.), Ermenkov 
(Bulgaria) și Marianovici (Iugo
slavia), cu cîte 7 p.

TENIS • Brian Gottfried a 
cîștigat turneul de la Carlsbad 
(California), în finala căruia l-a 
întrecut cu 6—3. 6—2. pe Marty 
Riessen. La dublu: Bob Hewitt, 
Frew McMillan — Allan Stone, 
Ray Ruffels 6—4, 6—2. • Primele 
rezultate la Nisa: Taroczi — Ku- 
ki 6—3. 6—2; Pecci — Pinner 
7—6, 6—3; Gildemeister — Gau
vin 6—1, 6—4; Mottram — Lewis 
6—3, 6—1. • Turneul de la La 
Valletta a fost cîștigat de engle
zul David Lloyd (6—4, 6—4 în 
finală cu italianul Antonio Zu- 
garelli).

VOLEI • La Rio de Janeiro: 
Polonia — Brazilia 3—0 (5, 6, 3) 

Innsbruck și de vară de la 
Montreal.

A fost reales ca președinte al 
Adunării generale a C.N.O. 
Giulio Onești (Italia), iar în 
funcția de director al Comisiei 
olimpice de solidaritate a fost 
numit Marcelo Garroni (Italia).

La lucrările Adunării gene
rale a C.N.O. participă și Lia 
Manoliu, vicepreședinte al Co
mitetului Olimpic Român și 
membru al conducerii Asocia
ției C.N.O. europene.

dia 3—0, R.F. Germania — Iu
goslavia 3—2, Japonia — Franța
3—0, R.P. Chineză — Suedia 
3—0, Iugoslavia — Indonezia 
3—0, Franța — Polonia 3—0, 
R.P. Chineză — Anglia 3—0, 
R.P.D. Coreeană — Bulgaria 
3—0, Coreea de Sud — U.R.S.S. 
3—2, Japonia — U.R.S.S. 3—1.

în prima semifinală pentru 
„Cupa Corbillon", reprezentati
va R.P. Chineze a întrecut cu 
3—0 echipa Japoniei.

Masculin : Cehoslovacia —
■Anglia 5—1, U.R.S.S. — Dane
marca 5—0, Suedia — Polonia 
5—0, Japonia — Iugoslavia 
5—1, Ungaria — R.F. Germania 
5—1, Japonia — Coreea de Sud 
5—2, U.R.S.S. — Polonia 5—3, 
R.P. Chineză — Franța 5—0, 
R.F. Germania — Cehoslovacia 
5—3, Anglia — Indonezia 5—1, 
Ungaria — Australia 5—2, Ja
ponia — U.R.S.S. 5—0, India — 
Elveția 5—1, Suedia — Coreea 
de Sud 5—1, Japonia — Suedia 
5—2, Franța — Anglia 5—1, Da
nemarca — Coreea de Sud 
5—4 !, Iugoslavia — U.R.S.S. 
5—2, Ungaria — Cehoslovacia 
5—3, R.P. Chineză — Ungaria 
5—3, R.P. Chineză — R.F. Ger
mania 5—1.

torilor, deoarece marile cluburi 
profesioniste nici nu se gîn- 
desc la posibilitatea de a se 
despărți, măcar temporar, de ve
detele lor. Este cert că atît 
reprezentativa S.U.A., cit și cea 
a Canadei, vor fi alcătuite din 
jucători ale căror echipe nu 
participă la Cupa Stanley. Aria 
mea de selecție devine și mai 
restrînsă dacă avem în vedere 
că în ambele ligi profesioniste 
nu există mai mult de 50 de 
jucători cu cetățenie ameri
cană”.

La rîndul său, vicepreședin
tele Asociației de hochei ama

Lehtonen, Peltonen, Sutinen, 
Leinonen, Ahokainen (atacanți). 
Lotul va fi definitivat în urma 
partidelor de verificare pe care 
selecționata Finlandei le va 
susține cu reprezentativa 
U.R.S.S. la Helsinki (4 aprilie) 
și Turku (6 aprilie).

CAMPIONATE

GRECIA (etapa 25): Panathi- 
naikos—Pierikos 4—0; P.A.O.K. 
— Panseraikos 3—0 ; Aris — 
Apollon 4—1 ; Atromitos — Pa- 
nahaikl 1—0 ; Yannina — He- 
raklis 1—1 ; Ethnikos — Olym- 
piakos Pireu 1—3 ; Panetolikos 
—A.E.K. 2—1; Panionios — Ka- 
vala 4—2. Clasament: 1. P.A.O.K. 
42 p : 2. Olympiakos 39 p ; 3. 
Panathinaikos 38 p.

AUSTRIA (etapa 24) : Voest 
Linz — Wacker Innsburck 2—0; 
Rapid Viena — ASK Linz 3—0 ; 
AK Graz — Austria Salzburg
3— 0 ; Austria Viena — Admira 
Wacker 3—1 ; FC Vienna — 
Sturm Graz 2—1. Clasament : 
1 Wacker Innsbruck 35 p : 2. 
Rapid 32 p ; 3. Austria Viena 
32 p.

ELVEȚIA (etapa 19) : Bellin
zona — Lausanne 1—0: Gras
shoppers Ziirich — Winterthur
4— 0 : Neuchâtel — Chenois

MECIURILE 
CANDIDAȚILOR 

LA TITLUL 
MONDIAL 
DE ȘAH

La Lucerna, marii maeștri 
Lev Polugaevski și Henrique 
Costa Mecking au convenit a- 
supra remizei în cea de-a 10-a 
partidă a meciului candidaților 
la titlul mondial de șah. Sco
rul meciului este de 5*/j—4*/, 
în favoarea lui Polugaevski.

★
Ultima partidă, di.n cele 12 

programate, a meciului dintre 
marii maeștri Boris Spasski și 
Vlasti.mil Hort s-a încheiat re
miză după efectuarea a 40 de 
mutări. Scorul în acest meci, 
care se desfășoară la Reykja
vik, este egal: 6—6. Pentru
desemnarea învingătorului, cei 
doi șahiști vor susține două 
partide suplimentare.

NOII CAMPIONI

DE BOX

Al R. D. GERMANE
L-a Berlin, în campionatele da 

box ale R.D. Germane, în ordi
nea celor 11 categorii, titlurile 
au fost cucerite de următorii 
pugilisti: D. Geilich, O. Bonke, 
St. Forster, R. Fink, c. zornow, 
U. Beyer, K.H. Kriiger, G. Ros- 
tankowski, H. Hakbauch, O. 
Sachse și J. Fanghănel. în cel 
mai spectaculos meci al finale
lor, Ottomar Sachse l-a învins 
la puncte pe Bernd Wittenburg.

tor (A.H.A.), Bob Fleming, a 
spus : „Situația este mai grea 
decît anul trecut. Atunci am 
avut un grup de tineri foarte 
entuziaști cu care am plecat 
în Polonia. Locul 4 ocupat la 
Katowice este pentru znoi un 
imbold să nu cedăm în fața 
greutăților. Baza echipei o va 
constitui formația din Minne
sota, precum și cunoscuții ju
cători : Lou Nanne. Pete Lo- 
presty, Dyne Telefuss, Tom 
Yonghans, Steve Jensen. Difi
cultatea selecției se mărește 
prin faptul că Mariucci e obli
gat să renunțe la studenți, care 
în timpul campionatului se vor 
afla tocmai în perioada de pre
gătire a examenelor. Nu ne ră
mîne decît să apelăm la ju
niori sau la profesioniștii ce ac
tivează în cluburile europene. 
Aș putea cita printre aceștia 
din urmă pe Bill Kletts și 
Wally Wolds, dar și aceștia 
jucînd în cluburi de mina a 
doua au uitat ce înseamnă ma
rele hochei...".

0—0 ; ST. Gall — Young Boys 
Berna 0—0 ; Servette Geneva —• 
F.C. Zurich 2—1 ; Sion — F.C. 
Basel 0—0. Clasament : 1. Ser
vette 30 p ; 2. F.C. Basel 27 p ; 
3. F'.C. Zurich 26 p.

PORTUGALIA (etaoa 22) : 
Benfica Lisabona — Belenen- 
ses 1—1 ; Guimaraes — Boa
vista 0—0 ; Portimonense — 

, Setubal 0—0 ; Leixoes — Aca- 
demico 1—2 ; Beira Mar — Es
toril 2—1 ; Monti jo — F.C. Bra
ga 0—0 ; F.C. Porto — Sporting 
4—1 ; Atletico — Varzim 0—0.
Clasament : 1. Benfica 36 p ;
2. Sporting 33 p ; 3. F.C. Porio 
31 p.

TURCIA (etapa 22) • Fener
bahce — Adanaspor 0—0: Be- 
șiktas — Giresunspor 1—0 ; 
Bursaspor — Trabzonspor 0—0; 
Zonguldakspor — Galatasaray 
0—3 ; Eskișehirspor — Boluspor 
0—0 ; Goztepe — Samsunspor 
1—1. Clasament : 1. Trabzon
spor 32 p ; 2. Fenerbahce 26 p;
3. Eskișehirspor 26 p.
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