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Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, în cursul dimineții de 
miercuri, 30 martie, o vizită de 
lucru pe șantierele reconstruc
ției din zona centrală a Capi
talei,

Cu acest prilej, secretarul ge
neral al partidului, însoțit de 
tovarășii Manea Mănescu, Ion 
Dincă și Ion Coman, a exami
nat evoluția lucrărilor de con
solidare a clădirilor avariate, de 
pregătire a terenului pentru 
noile construcții prevăzute a se 
înălța în cadrul programului 
general de dezvoltare și siste
matizare a Bucureștiului.

Secretarul general al parti
dului a străbătut pe jos, timp 
de peste două ore, numeroase 
artere de intens trafic, printre 
care Calea Victoriei și piața cu 
același nume, bulevardele Ma- 
gheru și Bălcescu, străzile Nu
ferilor, Luterană. C. A. Rosetti, 
Vasile Conta. Dinicu Golescu și 
altele, oprindu-se la numeroase 
clădiri Ia care se execută lu
crări de consolidare pentru a 
urmări modul cum se desfășoa
ră acestea, intrînd în diferite 
imobile și magazine pentru a 
discuta, la fața locului, proble
me legate de completarea do
tărilor comerciale din aceste 
zone, în așa fel incit să se asi
gure o mai bună aprovizionare 
a populației.

Pe parcursul vizitei, in dia
logul purtat cu primarul gene
ral al Capitalei, cu specialiștii, 
au fost discutate, în spiritul 
concluziilor recentei Consfătui
ri de la C.C. al P.C.R. cu arhi- 
tecți și proiectanti, probleme 
concrete privind modernizarea 
și sistematizarea unor artere și 
piețe centrale, realizarea unor 
grupe compacte de clădiri, uni
te printr-o concepție corespun
zătoare, ca forme de expresie 
monumentală, cu elemente spe
cifice tradițiilor valoroase ale 
arhitecturii românești. finali
zate la nivelul tehnicilor mo
derne de construcție.

La lotul feminin de gimnastică

ÎNTINSE pregătiri în vederea 
APROPIATELE SEION INTERNATIONAL

Participarea Nadiei Comăneci, 
a Teodorei Ungureanu, a Mari- 
lenei Neacșu și a altor gimnas
te din lotul olimpic feminin la 
spectacolul-dcmonstrativ or
ganizat săptămîna trecută la 
Cluj-Napoca a constituit, de 
fapt, prima apariție publică a 
maestrelor gimnasticii noastre 
în actualul sezon, prilejuindu- 
ne citeva aprecieri în legătură 
cu apropiatul start competițio
nal. precum și o discuție cu 
antrenorul Bela Karoly.

L-am rugat pe interlocutorul 
nostru să ne vorbească, mai în- 
tii. despre modul în care a fost 
folosită perioada de iarnă.

Antrenorul Beta Karoly și grupa sa de sportive : Marilena Neacșu, 
Cristina Itu, Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Emilia Eberle 
și Gabi Gheorghiu (de la stingă la dreapta), după un recent an

trenament la sala C.S.M. din Cluj-Napoca.
Foto : R. WAGNER — Cluj-Napoca '

Pe parcursul vizitei, au fost 
discutate, in amănunțime, une
le probleme concrete ale com
pletării și îmbunătățirii rețe
lei de unități de desfacere și 
de alimentație publică. Avin- 
du-se în vedere că zonele vi
zitate reprezintă vaduri comer
ciale căutate, s-a indicat să se 
păstreze toate unitățile exis
tente aici, redindu-se, în același 
timp, destinațiile lor inițiale, și 
acele spații care Îndeplineau 
înainte aceste funcții. S-a ce
rut, totodată, să se comaseze u- 
nele unități cu profil asemănă
tor, pentru a face loc și alto
ra, mai ales din categoria ce
lor care desfac mărfurile cele 
mai solicitate de populație.

Pe Întregul traseu al vizitei, 
locuitorii Capitalei l-au intim- 
pinat pe secretarul general al 
partidului, ca de fiecare dată 
pe parcursul itinerariilor sale 
de lucru din aceste zile, cu 
profundă dragoste și sentimente 
de aleasă prețuire, exprimin- 
du-și, prin cuvinte calde și ges
turi emoționante, recunoștința 
ce i-o poartă pentru întreaga, 
neobosita sa activitate în frun
tea partidului și a țării, consa
crată progresului și propășirii 
României, bunăstării și fericirii 
cetățenilor ei.

Inscriindu-se in șirul neîn
trerupt al acțiunilor sale ener
gice pentru impulsionarea lu
crărilor de înlăturare a conse
cințelor cutremurului și de re
facere a zonelor Capitalei atit 
de greu lovite de puternicul 
seism, noua vizită de lucru a 
secretarului general al partidu
lui a oferit edililor, arhitecți- 
lor, proiectanților, specialiștilor 
din celelalte domenii, prin con
cluziile dialogului purtat in 
această zi, un program concret 
privind direcțiile in care se cer 
concentrate eforturile lor în 
vederea traducerii in viață, in 
condițiuni cit mai bune, in
tr-un termen cit mai scurt, a 
sarcinilor stabilite de conduce
rea partidului referitor la re
construcția, sistematizarea și 
modernizarea Capitalei.

— Se știe — ne-a spus 
Bela Karoly — că lotul femi
nin a efectuat, în mai multe 
etape, o intensă pregătire în 
perioada de iarnă, fie în sta
țiuni montane, cum ar fi de 
pildă Borșa, fie în sala de gim
nastică a Liceului din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej. De cît- 
va timp ne aflăm la Cluj-Napo
ca, unde ne desfășurăm activi
tatea într-o ambianță plăcută, 
beneficiind de toate condițiile 
unei pregătiri corespunzătoare 
atît pe plan sportiv cît și șco
lar. Hotărîrea federației ca e- 
diția din acest an a Campio
natelor internaționale ale Româ-

Id patinoarul „23 August", o interesanta competiție internaționala

AZI SE DISPUTĂ PRIMELE JOCURI 

ÎN „CUPA FEDERAȚIEI44 LA HOCHEI

Faza din ultimul joc de verificare a lotului reprezentativ : Fi. 
Sgîncă (in dreapta) conduce pucul urmărit de portarul Stoiculescu,
de Solyom (16) și Axinte.

Socotită a fi pentru două 
dintre participante o foarte u- 
tilă repetiție înaintea grupei A 
a campionatului mondial (este 
vorba despre selecționatele Ro
mâniei și R.F. Germania) a 18-a 
ediție a „Cupei Federației" la 
hochei va începe azi, la pati
noarul „23 August". Iau parte 
alături de cele două selecțio
nate menționate mai înainte, 
formațiile Ingstav Brno — fos
tă componentă a primei ligi din 
Cehoslovacia, in prezent pe lo
cul 2 în divizia secundă și
S.K. Urițki Kazan, echipă a- 
flată la mijlocul clasamentului, 
în eșalonul secund al campio
natului U.R.S.S.

niei să se desfășoare aici, în o- 
rașul de pe Someș, face să ne 
acomodăm din vreme atît cu 
aparatele, cit și cu sala de 
concurs. Vorbind strict de pre
gătire, trebuie să arătăm că ul
tima perioadă a fost consacrată 
mai ales adaptării la efortul 
specific, iar de la 1 martie am 
trecut la pregătirea în vederea 
marilor competiții ale anului 
1977. cu obiectiv prioritar Cam
pionatele europene de la Pra- 
ga, din luna mai. Pentru a pu
tea lucra cu rezultate mai bu
ne, cu mai multă eficiență, lo
tul de aici a fost restrîns Ia 
șase sportive : Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu, Gabi 
Gheorghiu, Marilena Neacșu, 
Cristina Itu, Emilia Eberle, lot 
care prezintă multă omogenita
te, precum și dorința manifestă 
de a repeta unele mari succese 
sau de afirmare pe plan inter
național.

— Cum apreciați nivelul de 
pregătire atins de cele două 
mari sportive ale lotului, Nadia 
Comăneci și Teodora Ungurea
nu ?

— Trebuie să remarc că atît 
Nadia cît și Teodora sînt pe 
deplin conștiente de marea 
răspundere pe care , ele o au în 
viitorul sezon competițional și 
se pregătesc ca atare. Deși au 
trebuit să facă față unor pro
bleme firești, legate de perioa
da de creștere, manifestate 
mai ales în cazul Nadiei. cele 
două mari gimnaste ale noas
tre au lucrat amănunțit pentru 
punerea la punct a unor noi 
exerciții, la toate aparatele, cu 
care să confirme renumele in-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2—3)

Foto : Dragoș NEAGU

Ținînd seama de valoarea e- 
chipelor prezente la start și 
mai ales de importanța testului 
pe care-1 vor efectua reprezen
tativele României și R.F. Ger
mania (ultima va prezenta, în 
aceste zile, la București cea 
mai bună formulă de echipă 
pregătită pentru C.M.) compe
tiția promite spectacole sporti
ve de ridicat nivel. în acest 
sens, fiecare din cele trei zile

Duel „la înălțime" între constănțeanul Daraban și dinamovistul 
Borș, la trialul de ieri Foto : S. BAKCSY

Ieri, pe stadionul Parcul copilului

UN REUȘIT TRIAL AL LOTULUI 
REPREZENTATIV DE RUGBY

Apropiatul sezon internațional 
(meciurile din Campionatul eu
ropean cu Spania — 24 aprilie 
și cu Italia — 1 mai, plus 
cel cu Franța, în 4 iunie), 
care va avea drept uver
tură două „amicale1* cu o re
prezentantă a puternicului rug
by britanic — echipa engleză 
de primă ligă Bath — a făcut 
ca agenda conducerii tehni
ce a lotului să consemne
ze. ieri, la Parcul copilului, 
un meci de verificare-selecția 
a lotului reprezentativ. Din 
păcate, nu toți cei convocați au 
răspuns chemării, lista indispo
nibililor fiind destul -de lungă : 
Bucos, Varga, Ianusevici, M. Io- 
nescu, Gligor, Aldea, M. Zafies- 
cu, Achim, Cioarec, Corneliu, 
Enachc. Dar accidentările unora 
dintre aceștia nu sînt grave, 
medicul, lotului, Nicolae Ghera- 
copol, declarîndu-se convins de 
recuperarea multor selecționa- 
bili.

PROGRAMUL DE AZI
ORA 17 : R.F. Germa

nia — S.K. Urițki Kazan ; 
arbitri : M. Presneanu 
(România) la centru, VI. 
Jurja (Cehoslovacia) și 
Gh. Mureșan (România) 
la linie.

ORA 19,30 : România 
- Ingstav Brno, arbitri : 
M. Kuznețov (U.R.S.S.) la 
centru, C. Sgîncă și A. 
Biro (ambii România) la 
linie.

ale întrecerii (azi, mîine și 
duminică, zi în care este pro
gramat jocul România —
R.F.G.) este la fel de atrac
tivă.

Dintre formațiile oaspete, două 
au sosit în cursul zilei de ieri 
(R.F.G. și Ingstav Brno), una 
dintre ele (S. K. Urițki Ka
zan) urmînd să ajungă la 
București în cursul dimineții 
de astăzi. Din acest motiv, par
tidele de azi vor începe la ora 
17 și la 19,30.

In tabăra noastră, revenirea 
lui Tureanu va da în mod cert 
omogenitate primei linii. în 
schimb absența portarului Ne- 
tedu (fractură de deget) este 
un handicap serios.

Jocul in sine — s-au format 
două garnituri, „roșii" și al
baștrii” — a fost plăcut, cu ba
loane trecute prin multe mîini, 
cu numeroase încercări. Cole
giul central de antrenori, în
trunit imediat după meci, s-a 
oprit asupra următorilor rug- 
byști : Bucos. Benedck (fun
dași), Nica, Varga, I. Zafiescu, 
Motrescu, Ianusevici, Constan
tin, Ciobanu. Fuicu, Aldea (li
nia de treisferturi). Alexandru, 
Codoi (mijlocași la deschidere), 
Paraschiv, Suciu (mijlocași la 
grămadă), Dumitru, Dărăban, 
Borș, Pinlea, Malancu, Murariu, 
Stoica, Achim. Stroe, Vlad. 
Voicu, Munteanu, Ortelecan, 
Dinu. Băcioiu. Bucan. loniță, 
Corneliu, Țurlea (înaintași). 
Dintre aceștia se vor forma e- 
chipele B si A 'are vor întîlni, 
în ordine, formația Bath, la 15 
și, respectiv. 17 aprilie. Ultima 
partidă a turneului oaspeților 
englezi — la 19 aprilie, cu R.C. 
Grivița Roșie.



PENTRU TINERI Șl VÎRSTNICI 
ACTIVITĂȚI DIVERSIFICA TE

Dialog cu prof. C. FURCELA. vicepreședinte al clubului
bucureștean „Voința"-

tehnică celor neinițiați in dis
ciplinele pe care ar vrea să le 
practice 2 • în fiecare din cele 
32 de asociații sportive cite sint 
în Capitală, avem instructori 
sportivi, în marea lor majori
tate recrutați din rîndul foști
lor performeri. Aceștia sînt 
primii care acordă asistență ce
lor ce vor să se inițieze în 
tainele unui sport. Apoi, la 
stadion, în fiecare zi, de dimi
neață și pînă seara, sînt pre- 
zenți metodiști, profesori de e- 
ducație fizică și activiști ai 
clubului nostru. • Puteți să ne 
dați cîteva exemple de compe
tiții care se bucură de un in
teres larg în rindul tinerilor... 
• Cea mai recentă competiție a 
fost „Cupa voinicului" la box, 
prilej cu care din cei peste 600 
de tineri care s-au prezentat la 
start am selecționat cîțiva pen
tru secția noastră de perfor
manță. La rîndul lor, cîteva a- 
sociații sportive au organizat 
pupimc xva iiiiimi i. „Carto- 
najul", de exemplu, este una 
din cooperativele care, avînd 
un club chiar la sediu, inițiază 
concursuri de șah, tenis de 
masă, precum și întreceri de 
popice. Mai adaug faptul că ne 
preocupă și atragerea într-o ac
tivitate continuă a cooperatori
lor mai vîrstnici, pentru care 
organizăm concursuri separate 
de fotbal, tenis de masă, „Igie
na" situîndu-se printre asocia
țiile fruntașe în această pri
vință. • Practicarea gimnasticii 
Ia locul de muncă intră în 
preocupările dv. ? • în peste 
80 de unități și în 4 cămine 
școlare se practică gimnastica 
la locul de muncă. în această 
activitate sînt angrenați 
pe 5 000 de cooperatori, 
zez că noi considerăm 
insuficientă preocuparea 
atragerea cooperatorilor 
ceasta formă simplă de prac
ticare a exercițiilor fizice. De 
aceea, ne-am propus ca în a- 
cest an să introducem gimnasti- 

- ca la toate cooperativele care 
au condiții.

Ion GAVRILESCU

în unitățile cooperației meș
teșugărești din Capitală este 
angrenat un mare număr de 
oameni: aproape 45 000. Dintre 
aceștia, foarte mulți sînt tineri, 
amatori să-și petreacă pe sta
dioane și în săli o parte a 
timpului liber. Pentru a cu
noaște, în parte, preocupările 
privind atragerea meșteșugari
lor în practicarea exercițiilor 
fizice și sportului, am avut o 
convorbire cu prof. Constantin 
Furcela, vicepreședinte al clu
bului „Voința” din București : 
• Dacă unii cooperatori doresc, 
intr-o după amiază, să facă, de 
exemplu, două ore de sport, ce 
condiții le oferiți ? Dar dacă 
vor să practice cu regularitate 
o disciplină ? • în una dintre 
cele mai frumoase zone ale Ca
pitalei — este vorba de zona 
lacurilor — dispunem de o 
bază sportivă foarte bine do
tată. La capătul liniei tramva
iului 5, în Pipera, stadionul 
„Voința" este format din tere- propriile lor întreceri, 
nuri de fotbal cu gazon și- cu 
zgură, terenuri de handbal și 
de volei, de baschet și de 'te
nis, pistă de atletism. Tot aici 
a fost amenajată și una dintre 
cele mai moderne arene de po
pice. întregul complex sportiv 
are, se înțelege, anexele nece
sare (grupuri sociale, vestiare 
etc). Așadar, aici, pe stadionul 
„Voința", pot veni tinerii meș
teșugari care doresc să-și pe
treacă o parte a timpului liber 
făcînd sport. Și, trebuie să pre
cizez, aceștia sînt foarte nume
roși. într-o singură zi baza 
noastră sportivă poate primi a- 
proape o mie de tineri. Prin- 
tr-un program riguros întocmit 

, și respectat, în afara sportivi
lor care fac parte din echipe de 
performanță, stadionul este 
deschis tuturor celor care vor 
să facă mișcare. Ceilalți, care 
doresc să practice sportul de 
performanță, se pot înscrie în 
secțiile, noastre de box, lupte, 
popice, atletism, de jocuri 
sportive... • Să rămînem, to
tuși, in domeniul sportului de 
masă. Se asigură și asistență

aproa- 
Preci- 
totuși 

pentru 
în a-

FINALELE CONCURSULUI „CUPA SCORAGET"
NAȚIONAL DE SCHI FOND LA SCHI A REVENIT

PENTRU COPII PIONIERILOR
în frumoasa 

niș, pe pîrtia 
Grădina Oncești

stațiune Pălti- 
amenajată în 

(altitudine 
1 600 m), 83 de schiori fondiști 
reprezentînd centre din Har
ghita, Suceava, Brașov, Pre
deal, Bistrița, Petroșani, Mara
mureș, Hunedoara și Sibiu au 
luat parte la finalele concursu
lui național rezervat copiilor. 
Condițiile atmosferice favora
bile și zăpada excelentă au 
permis desfășurarea întrecerilor 
în condiții bune.

Cîștigători : fete 2 km : Ma
ria Pele (Maramureș), fete 
3 km : Piroșka Aboș (Harghi
ta). băieți 3 km : Costel Cră
ciun (Brașov), băieți 4 km : Ion 
Lungoci (Predeal). Clasamente 
pe echipe : fete : 1. Brașov
13 p, 2. Harghita 20 p, 3. Ma
ramureș 28 p ; băieți : 1. Bra
șov 17 p, 2. Prahova 18 p, 3. 
Harghita 22 p ; clasament ge
neral : 1. Brașov 30 p, 2. Har
ghita 42 p, 3. Prahova 60 p, 
4. Suceava 76 p, 5. Maramureș 
77 p, 6. Hunedoara 79 p.

Hie IONESCU — coresp.

DIN JUDEJUL CLUJ
Pe pîrtille muntelui Băișoara, 

pionieri din trei județe (Cluj, 
Bistrlța-Năsăud și Maramureș) 
și din 5 centre montane cluje
ne (Beliș, Băișoara, Muntele Băi- 
șorii, Mărlșel și Măgura-Bogdă- 
nești) au luat parte la întrece
rile din cadrul celei de a Il-a 
ediții a „Cupei Scorăget" la schi. 
Noutatea actualei ediții a între
cerii a constituit-o introducerea 
in program a unei probe speci
ale de tir (armă cu aer compri
mat), un fel de minibiatlon... 
Zăpada abundentă și buna pre
gătire a concurenților au favori
zat reușita acestei acțiuni.

Iată și cîștigătorll: FETE. Sla
lom uriaș: Anca Mărgineanu 
(Cj.); slalom special: Anca Măr
gineanul fond: Maria Ghic (Mă- 
rișel) ; tir : Victoria Vîtcă (Mun
tele Băișorll); BĂIEȚI, slalom 
uriaș: D. Barabaș (Cj.), slalom 
special: D. Barabaș; fond 
lanc (Măgura Bogdănești); 
C. Hetea (Mărlșel).

Clasament general: 1. ___,
43 p., 2. Mărișel 60 p., 3. Măgu- 
ra-Bogdăneștl 66 p., 4. Maramureș 
97 p., 5. Bistrița-Năsăud 104 p., 
6. Beliș 120 p.

I. 
tir:

Cluj

A

JUNIORII DE AZI SĂ DEVINĂ OLIMPICII DE MlINE
REUȘESC SĂ ALIMENTEZE LOTURILE RE- 
DUPĂ REZULTATUL IMEDIAT @ iN UNELE 
CONSIDERATE UN... BALAST ?l • LA 
TIMPURIE • SE IMPUNE ÎNTĂRIREA MUN- 
FEDERAJIA A TRECUT LA MĂSURI DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂJII JUNIORILOR

21 DE SECȚII Șl 30 DE ANTRENORI NU 
PREZENTATIVE1 • TRIBUT GOANEI
CLUBURI, SECȚIILE DE CANOTAJ 
ORDINEA ZILEI - SPECIALIZAREA 
Cil DE ÎNDRUMARE Șl CONTROL •

și inexis-

cine, cum 
depistarea, 
instruirea 

ai canota-

A doua problemă asupra că
reia ne vom opri în cadrul 
„Radiografiei canotajului" este 
cea a JUNIORILOR. în de
cursul ultimilor trei ani, ziarul 
nostru a abordat de mai multe 
ori această temă, arătînd că 
lucrurile sînt departe de a a- 
tlnge chiar calificativul... „mul
țumitor". în întrecerile interne 
rezervate acestui eșalon valoa
rea este foarte scăzută, în cele 
internaționale echipajele noas
tre urcă doar din cînd în cînd 
pe podiumurile de premiere. 
Roadele activității cu juniorii, 
inclusiv la nivelul loturilor re
prezentative, sînt ca 
tente.

Să vedem, însă, 
și cit se ocupă de 
selecționarea și 
schimbului de mîine 
jului nostru ?

în țară există 21 de secții 
nautice de juniori, dintre care 
8 aparțin Ministerului Educa
ției și învățămîntului, iar 13 se 
află sub egida altor departa
mente. în aceste secții există 
aproximativ 30 de antrenori. 
După reglementările în vi
goare, fiecare -antrenor cu nor
mă întreagă care activează în
tr-o unitate sportivă școlară 
trebuie să aibă un număr de 
45 de elevi, în vreme ce la clu
burile sportive norma este de 
30. Pe baza acestor norme, la 
un calcul sumar reiese că, în 
momentul de față, cu resur
sele actuale, canotajul nostru 
ar trebui să dispună de mi
nimum 800 de juniori. Să ad
mitem că în unele situații an
trenorii nu realizează baremul 
obligatoriu dar, chiar și așa, 
tot ar trebui să existe un „re
zervor" de aproximativ 600 de 
juniori. Cum apariția rezulta
telor întîrzie mult, ne întrebăm 
ce fac acești juniori, pentru ce 
se investește in ei dacă nu dau 
rezultate ?

Pentru a găsi un prim răs
puns la această întrebare, să a- 
runcăm o privire asupra mo
dului în care se desfășoară 
procesul de selecție. Presați 
de cerințele cifrice, antrenorii 
nu mai respectă întocmai nor
mele științifice de depistare a 
tinerilor sportivi, ignorînd ri
guroasa muncă depusă de cîți- 
va tehnicieni pentru întocmirea 
parametrilor optimi de selecție. 
Se ajunge astfel la alcătuirea 
unor grupe de așa-ziși cano
tori, fără orizont, de talie scă
zută și cu posibilități extrem 
de reduse în atingerea perfor-

manțelor, fie ele și de nivel 
mediu. Dar lucrurile nu se 
opresc aici. Fiind vorba de un 
sport care necesită nu numai 
muncă organizatorică, ci și in
vestiții materiale, conducerile 
unor unități școlare și ale unor 
cluburi îl privesc cu destulă 
neîncredere, considerîndu-1 chiar 
un balast ! Vicepreședintele 
F.R.C.Y., Sergiu Zelinschi, ne 
relata acum cîtva timp o în- 
tîmplare care sprijină afirmația 
noastră.

Prezentindu-se la postul' 
unde fusese repartizată, o an- 
trenoare de canotaj, proaspătă 
absolventă a I.E.F.S., a dorit 
să lucreze în cadrul secției de 
schif-juniori. Spre stupefacția 
ei, directorul școlii sportive 
respective i-a propus să re-

Radiografia 
CANOTAJULUI

nunțe la canotaj și să lucreze 
la secția de... volei 1 Preferăm 
să nu dăm nume, amintind 
doar că această situație nu este 
singulară.

Un al ‘ •' 
termină 
ințifică, 
lui de a 
podiumul campionatelor 
blicane de juniori. Astfel, teh
nicianul caută tineri capabili 
să intre în focul întrecerilor re
publicane după o foarte scurtă 
perioadă de inițiere. Acești ti
neri sînt de obicei aproape de 
vîrsta-limită a junioratului, ro- 
buști în comparație cu adver
sarii lor dar — practic — fără 
perspective reale de progres. 
Se neglijează, deci, cu bună 
știință, lucrul in perspectivă — 
idee fundamentală a activității 
cu juniorii.

Un studiu amănunțit efectuat 
de un colectiv de tehnicieni ai 
federației, condus de Cornel 
Răduț și Victor Mociani relevă 
aspecte foarte interesante. Bu
năoară, pe baza parametrului 
„ÎNĂLȚIME ÎNTINS" — foarte 
important în canotaj — un cla
sament al secțiilor de juniori 
ne dovedește că doar în două- 
trei se efectuează o selecție 
mai apropiată de cerințele înal
tei performanțe: Olimpia
București, Voința București la 
feminin, Școala sportivă 1 
București, Steaua și C.F.R. Ti
mișoara la masculin. La peri-

doilea factor care de- 
selectia pripită, nești- 
este graba antrenoru- 
obține citcva locuri pe 

repu-

nu 
școlare, 
în ca- 
Șc. sp. 

— toate

feria clasamentelor găsim 
mai puțin de 8 unități 
unele cu vechi tradiții 
notaj (C.S. Școlarul, 
Arad, Șc. sp. Timișoara 
la masculin).

Se poate vorbi despre o ac
centuare a preocupărilor fede
rației de specialitate în direcția 
activității juniorilor. Studiul 
amintit — care a fost pus la 
dispozița tuturor secțiilor — o- 
feră o excelentă posibilitate de 
desfășurare a muncii pe baze 
științifice, elaborate la nivelul 
cerințelor mondiale ; apoi, fap
tul că în prezent federația dis
pune de un specialist afectat 
în exclusivitate pentru 
prof. Dan Diaconescu, 
zintă o altă dovadă ; 
problema specializării 
este pe cale de a deveni curînd 
o realitate, aflîndu-se în frun
tea ordinii de zi a primei șe
dințe a Biroului federației.

După părerea noastră, cu 
mult mal multă atenție trebuie 
privite și rezolvate problemele 
lărgirii ariei competiționale re
zervate juniorilor (unde cam
pionatele trebuie să devină ve
ritabile sărbători și nu simple 
formalități), asigurării unei 
baze materiale adecvate perfor
manței și, mai ales, accesibilă 
vîrstei (prin construirea unor 
ambarcații ușoare și mai ief
tine, care să înlesnească proce
sul de inițiere). însușirii teh
nicii corecte de vîslit (pot fi 
organizate chiar concursuri sau 
testări la acest capitol de im
portantă majoră), educării mi
cilor canotori in spiritul dra
gostei față de sportul pe care 
îl practică.

in sfîrșit, problema înființării 
unor clase speciale de canotaj 
în cîteva centre din tară re
prezintă și ea o condiție abso
lut necesară. Clasele existente 
în cadrul liceului „Ștefan Pla- 
văț" din Orșova sînt insufi
ciente. Totuși, ceea ce s-a reu
șit la Orșova trebuie fructificat 
ia maximum și extins, întrucît 
acolo se poate

. cleu important 
nostru. '

Din punct de 
fecționării antrenorilor, se im
pune ca federația să acorde 
cuvenita importantă tehnicie
nilor de la juniori, păstrînd un 
contact permanent, un dialog 
continuu, care să vizeze coor
donarea și controlul activității 
acestora.

juniori, 
reprc- 

în fine, 
timpurii

Două din 
tive ale țării 
tămîna ac 
vederea 
ționale cfcr 
nioare, care 
9 și 14 apri 
ria“ (găzdu 
ghiar Szomt 
nit în urmă 
Ștefania Gi ' 
Maria Sin 
Ana Aszalo: 
Cluj-Napoca 
(Universități 
rentina Că 
Tomescu -~C 
Ecaterina B: 
gheduș-Leal 
keljL^Crișul 
pid). Antre 
și Nicolae P 
rcl Cătănici 
toare (Diar

în

CLARII

forma un nu- 
al canotajului

vedere al per-

Horia ALEXANDRESCU 
Vasile TOFAN

Azi, in campionatele de volei

PARTIDE AȘTEPTATE CU INTERES
Departe de a se fi încheiat, 

lupta pentru stabilirea grupe
lor finale ale campionatelor 
Diviziei A de volei rămîne des
chisă, rezultatele din aceste ul
time etape ale returului puțind 
produce modificări importante 
în clasamente, schimbări care 
vizează, în special, locurile 4—7 
în întrecerea băieților și 3—7 
în disputa feminină. De aceea, 
etapele a XX-a, la masculin, 
și a XlX-a, Ia feminin, pro
gramate azi, sînt așteptate cu 
deosebit interes.

In campionatul masculin vor 
avea loc partidele : Tractorul

LOZUL PRIMĂVERII

Brașov — Viitorul Bacău, Uni
versitatea Craiova — Politeh
nica Timișoara, Petrolul Plo
iești — Rapid. Steaua — Delta 
Tuicea (sala Floreasca, de la 
ora 17), Constructorul Brăila — 
C.S.U. Galați, iar în cel femi
nin : Ceahlăul P. Neamț 
Constanța, I.E.F.S. —

--------------  MASCULIN
1. DINAMO
2. Explorări 

Steaua 
Viitorul 
Constructoral 
Politehnica 
Tractorul 
Universitatea 
Delta
Rapid 
C.S.U. 
Petrolul

— Farul 
Maratex

B. Mare (sala Floreasca, ora 
18), Știința Bacău — Universi
tatea Timișoara, C.S.U. Galați 
— Dinamo, CJS.M. Sibiu — Ra
pid, Universitatea Craiova — 
Penicilina

înaintea 
samentele 
figurație :

Iași.
etapelor de azi. cla- 
au următoarea con-

3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

0 60: 8 40
5 56:24 37
4 52:19 36
9 43:38 31
9 39:40 31
9 37:42 31

10 38:34 30
12 32:43 28
13 30:46 27
12 31:41 26

11
11
10

8
7
7 ____ __
2 18 21:56 22
1 19 10:58 21

FEMININ
PENICILINA 
Dinamo 
„U“ Craiova 
C.S.U. 
I.E.F.S.

4. Rapid
Farul
,.U“ Timișoara 
Știința 
Maratex 
Caahlâul 
C.S.M.

1. 
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

10.
11. 
12.

18 
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
16
11
11
10
10
10

7
5
5
4
2 16

1 51: 4 35
2 49:20 34
7 40:26 29
7 36:30 29
5 42:33 28

28
28
28
23
23
22
20

8 38:31
8

11
13
13
14

36:33 
26:36 
29:42
24:43 
16:46
6:49

V»

EMISIUNE SPECIALA LIMITATĂ

La toate agențiile LOTO PRONOSPORT și 
la vînzătorii volanți găsiți de vinzare „LOZUL 
PRIMĂVERII"

Se oferă:
PESTE 800.000 CÎȘTIGURI ÎN BANI

AUTOTURISME „Moskvici 408/412“ și „Skoda S 100" 
Se acordă, de asemenea, cîștiguri supli

mentare din FOND SPECIAL în valoare de 
1.670.000 lei

REȚINEȚI „LOZUL PRIMĂVERII" !

INTENSE PREGĂTIRI IN VEDEREA
(Urmare din pag. 1)

ternațional, ciștigat cu atîta 
trudă. Nadia Comăneci mun
cește cu multă conștiinciozitate 
avînd drept obiectiv intrarea 
cît mai curînd în forma spor
tivă care să-i înlesnească exe
cuții sigure, de mare măiestrie. 
Teodora Ungureanu s-a preo
cupat de introducerea unor noi 
elemente de mare dificultate în 
exercițiile sale, mai ales la sol, 
probă în care speră să demon
streze valoarea înaltă de la 
Jocurile Olimpice. Considerăm 
că ea are suficiente resurse de 
a se situa la un nivel ridicat

în campi 
popice, cu . - 
încheierii 
lucrurile ai 
talizeze : f: 
solidat po 
nu prea nu 
pare de Îs 
form regul 
ei primele 
vor pârtiei 
pentru di 
campioane, 
face parte 
București, 
Voința Tg. 
pioană), V< 
la femei, 
cele șase 1< 
candidează 
în afara ț 
în momen*  
ceasta grur 
te și Const 
pioana țâr 
4 în seria ;

Dar iată 
după dispu 
FEMININ 
ința Bucur 
2. Larom 
(15136), 3. 
4. Rapid B 
ința Galați 
trolul Băii 
Cetatea G 
8. Voința 
Metrom Br 
Nicolina Ic 
1. Voința 7 
jocuri, 2. 
20 p — 1 
Timișoara 
jocuri, 4. 
(16 723) — 
Craiova 16 
Reșița 12 i 
ra 10 p (li 
Hidromecai 
(16 641), 9. 
reș 10 p ( 
10. U.T. A 
— seria S 
rești 20 p

PE IV
• SIMB

14.30 : Fo 
(Divizia A 
Comenta to
• DUM 

15 : Tenis 
bați : |lie 
Manuel C 
(selecțiuni 
Barcelona}
• MIEF

16.30 : Fc 
Polonia B 
de la Stai 
men ta tor

APROPi
și de a obține rezultatele pe 
care le așteaptă iubitorii gim
nasticii.

— Ce ne puteți spune des
pre celelalte componente ale 
lotului ?

— Gabi Gheorghiu și Emilia 
Eberle marchează un progres 
constant și evident de la o pe
rioadă la alta, ambele avînd e- 
xerciții de bună valoare teh
nică, cu numeroase elemente 
de mare dificultate mai ales la 
paralele și la bîrnă. Conside
răm că Gabi Gheorghiu poate 
emite chiar pretenții ca la sol 
să obțină performanțe presti
gioase pe olan Internațional. 
Marilena Nracșu și Cristina Itu

se află î| 
cum, la i 
au exercit 
nic îmbog 
cînd corp 
în pericac 
ționa, pri- 
pentru c \ 
fizice șivti 
bogățirea 
artistic, a 
duim ca . 
te interna 
examen d 
reușită dc . 
platforma 
aborda cu 
europene 
grea încei



AITATEA REPREZENTATIVELOR
DE BASCHET FEMININ

• reprezenta
re încep săp- 

egătirile în 
« interna- 

..o,ul de se- 
rticipa între 
„Cupa Sava- 
orașul ma- 

, s-a întru- 
componență : 
eana Portik, 

(I.E.F.S.), 
i Mate (,,U“ 
lica Goian 

■ișoara), Flo- 
Alexandrina 

ț- .București), 
exandra He- 
.dalena Sze- 
Csikojț (Ra- 

oan Nicolau 
medic : Vio
rie de jucă- 
ilik, Liliana

Duțu — I.E.F.S., Mariana An- 
dreescu — Rapid, Gheorghița 
Bolovan — C.S.U. Galați) nu 
au fost incluse in lot, deoarece 
în perioada deplasării susțin 
examene școlare. ,

Selecționata de junioare, care 
are drept obiectiv turneul de 
calificare (Oradea, 15—17 apri
lie, participă Austria, Israel, 
Scoția, România) pentru cam
pionatul european (Bulgaria, 
luna august), are următoarea 
alcătuire : Maia Cuțov (Șc. sp. 
Ploiești), Mihaela Radu (Lie. 1 
București), Cristina Mareș, Ele
na Filip (Șc. sp. 2 București), 
Monica Asialan, Iudith Gross 
(Șc. sp. Satu Mare), Katalin 
Szabo, Adriana Constantinescu 
(Șc. sp. Oradea), Constanța Fo- 
tescu (Șc. sp. Bacău), Camelia 
Tănăsescu (Olimpia București),

7 ultimelor șase etape

•?

iviziei A la 
ipe înaintea 
r din serii, 

să se cris- 
și-au con- 

ir codașele, 
se de... scă
ldare. Con- 
i competiți- 
ipe din serii 
irneul final 

echipelor 
acestea vor 
nnță Voința 
t București, 
ctuala cam- 
i-Napoca — 
ați, pentru 
urneul final 

,'jt formații, 
;rei clasate, 
ață, din a- 
ă face par- 
lalați (cărn
ii pe locul

București 20 p (30 563), 3. Pe
trolul Teleajen Ploiești 20 p 
(30 463), 4. Constructorul Galati 
18 p, 5. Rulmentul Brașov 16 p,
6. Dacia Ploiești 12 p, 7. Vo
ința București 10 p, 8. Rafino
rul Ploiești 8 p, 9. Flacăra Cîm- 
pina 4 p, 10. Tehnoutilaj Odor- 
hei 2 p. Seria Nord : 1. Electro- 
mureș Tg. Mureș 20 p (36 600) 
— 14 jocuri, 2. Aurul Baia Mare 
20 p (31044), 3. Voința Cluj- 
Napoca 18 p (36 128) —14 jocuri,
4. Metalul Hunedoara 16 p, 5. 
Progresul Oradea 12 p, 6. Olim
pia Reșița 10 p (35 249), 7. Elec
trica Sibiu 10 p (34 065), 8. Jiul 
Petrila 10 p (29 961), 9. Voința 
Tg. Mureș 8 p (35 554), 10. Unio 
Satu Mare 8 p (34 780).

tele seriilor 
>ei a 13-a : 
ud : 1. Vo- 
(17.526 pd), 
cești 22 p 
zurești 20 p, 
4 p, 5. Vo- 
731), 6. Pe-
(16 663), 7. 
p (14 258), 
(16 683), 9. 

(14193), 10. 
eria Nord :
22 p — 14 
!luj-Napoca
3. Textila 

860) — 14 
adea 16 p

5. Voința 
, 6. C.S.M. 
a Timișoa- 
1 jocuri, 8. 
ov 10 p 
;eș Tg. Mu
ll jocuri : 
IASCULIN 
»ria Erucu- 
2. Olimpia

O/N TOATE SPORTURILE
CA NOTAI ..CUPA ȘCOLA-V.ATNVIAJ RUL", competiție
tradiționala rezervata juniorilor, or
ganizata de C. S. Școlar, se va des
fășura duminică, pe lacul Herăstrău. 
Concursul cuprinde probe de fond, 
primul start fiind 
ora 8.

GIMNASTICA
organizata de C. 
categoriile „micul ~ __ .
și a |l|-a, se va desfășura duminică 
în sala „Tineretului", cu începere de 
Io ora 9.

HANDBAL

programat pentru

„CUPA INDE
PENDENȚEI" 

S. Școlar pentru 
gimnast", o IV-a

CRAN
ILIE, ora
— U.T.A. 

ne directă, 
lescu.
4ILIE, ora 
iublu băr- 
i Kodes — 
in Gisbert 
e de la

(ILIE. ora 
iia A — 
e directă 
gust". Co- 
nu.

TURNEE DE PRE
GĂTIRE în vede

rea reluării campionatelor au fost 
organizate zilele trecute în mai 
multe localități. La București, clubul 
Universitatea a inițiat „Cupa Inde
pendenței", la care au participat 
patru formații feminine, lată rezul- 
totele înregistrate : I.E.F.S. — Rapid
19— 18 (9—8), I.E.F.S. — „U“ Bucu
rești 18—13 (10—4). Rapid — Pro
gresul 18—12 (7—7), „U" București
— Progresul 10—6 (6—2). Ordinea
în clasament a fost următoarea : 1. 
I.E.F.S., 2. ,,U" București, 3. Rapid, 
4. Progresul • „CUPA PRIMAVER/|-, 
organizată la Bacău, de către clubul 
Știința din localitate, a fost rezer
vată tot pentru formații feminine. 
Competiția a fost ciștigată de echrpa 
Constructorul Timișoara (antrenor — 
prof. Vasile Fârcaș), care a întrecut 
cu 10—7 pe Voința Odorhei, cu
20— 14 pe Refonul Săvinești și cu 
11—9 pe Știința Bacău (S. NENIȚA
— comp.) • PESTE 1800 de spec
tatori au asistat la dubla întilnire 
amicala dintre formațiile H. C. Mi- 
naur Baia Mare și Dinamo Bucu
rești. Ambele întîlniri s-au încheiat 
la egalitate, 27—27 (14—14) și 31—31 
(16—12). încasările __obtinute fiind 
depuse în Contul

SĂRITURI 
IN APA

1977.

LA 
TELE
NALE___ _______

NIEI, care vor avea loc simbătă șl 
duminică la Varșovia, iau porte și 
săritorii români Ion Gonea, Vasile 
Nedelcu. Victor Bastar și Mariana

CAMPIONA- 
INTERNAȚIO- 
ALE POLO-

bună a- 
•sezon. Ele 
iținut teh- 
borda ori- 
ispundere. 

3" vom ac- 
adecvate, 
pregătirii 

lei cu îm- 
bagajului 

li. Nădăj- 
campiona- 
important 
să fie o 

constituie 
să .putem 

.ipionatele 
. cea mai 
lai dificil

I

Cornelia Hagiu, Ecalerina Bradu 
(Progresul București). Magdale
na Szekely (Crișul), Angela 
Silin (Universitatea Timișoara), 
Măndica Ciubăncan („U” Cluj- 
Napoca). Antrenori : Gabriel 
Năstase și Ileana Ghiță.

DINAMO - STEAUA
LA BASCHET, EDIȚIILE

1977 Șl... 1960
După cum am mai anunțat, 

sîmbătă se va desfășura în sala 
Floreasca o interesantă reuniu
ne baschetbalistică, ale cărei 
încasări vor fi depuse Ia „Con
tul omeniei". Reuniunea cuprin
de tradiționalul meci dintre 
fruntașele baschetului nostru 
masculin, Dinamo și Steaua, e- 
chipe care de-a lungul anilor 
au oferit în disputele directe 
foarte frumoase spectacole 
sportive. întrecerea, programa
tă la ora 18,30, va prilejui re- 
întîlnirea cu Radu Diaconescu, 
Gheorghe Novac, Vasile Popa, 
Dan Niculescu, Mircea Chivu- 
lescu, Dan Georgescu (Dinamo), 
Alin Savu, Gheorghe Oczelak, 
Costel Cernat, Titus Tarău, Do
rin Dumitru, Vasile Zdrenghea 
(Steaua).

în deschidere, la ora 17,30, 
o revedere plăcută cu „genera
ția 1960” a formațiilor Steaua și 
Dinamo, mai precis cu Andrei 
Folbert, Mihai Nedef, Alexan
dru Fodor, Emil Niculescu 
(Steaua), Pa vel Visner, Horațiu 
Giurgiu, Adolf Cernea, Mihai 
Kiss (Dinamo) și ceilalți „old- 
boys“ care se vor „confrunta” 
și ei într-o întilnire amicală.

Marc. Antrenori : Dionisie Szabo și 
/on |lieș.
cf* *HI F,RT,,LE masivului PARING 
wVni ou gâzduit „Cupa telescau- 
nului", concurs de slatam organizat 
de asociația sportiva E.G.C. Cîștigă- 
torii : băieți : Emil Safta ($c. sp. 
Petroșani), seniori : Victor Mihuț 
(Paring ui Petroșani), seniori — peste 
30 ani : Alexandru Acs (Voința Pe
troșani), fete (o singura categorie) : 
Gabriela Leib (Parîngul Petroșani). 
In afara cîștigâtorilor au mai fost 
premiate cel mai tînăr — Paul Io
nica (3 ani) și cel mai vîrstrw'c — 
Zoîtan Toth (54 de ani) dintre par
ticipași. In acest sezon — ~

test din acest an pentru gim
nastica noastră feminină.

• Au plecat în U.R.S.S. pen
tru a lua parte la concursurile 
internaționale de la Moscova și 
Riga : Gabi Gheorghiu. Emilia 
Eberle, Ion Checicheș, Kurt 
Szilier și Aurelian Georgescu.

• Astăzi pleacă în R. F. 
Germania echipa feminină Di
namo București, campioana ță
rii. Gimnastele bucureștence 
vor susține un meci amical la 
Stuttgart, cu o echipă locală. Au 
făcut deplasarea : Anca Grigo- 
raș. Alii^. Goreac. Cristina Itu, 
Călina Hosu, Mioara Stanciu, 
Marilcna Vlădăroiu și Ofelia 
Iosub.

avea loc întreceri pentru „i__ 
rulai Steagul roșu". „Cupa 
lui" și ..Cupa Energia" care 
desfășură De pîrtiile din 
Straja Lupeni și Straja 
(Staicu BALOi — coresp.).

I
vor mal 
,Cupa zia- 

mioeru- 
se vor 
Paring, 
Vulcan. I

ILOTO PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

atribuie 
și „Sko- 
U.R.S.S.,
— Gre.

VA REAMINTIM CA DUMINICA, 
3 APRILIE 1977, A.S. LOTO 

PRONOSPORT ORGANIZEAZĂ 
O noua tragere speciala 

PRONOEXPRES 
La această tragere se 

autoturisme „Dacia 1300“ 
da s 100", excursii în 
R.D Germană. Bulgaria __
eia și Italia, precum și premii in 
bani de valoare fixă și variabilă.

Se acordă, de asemenea, premii 
și variantelor cu 3 numere cîști- 
gâtoare din cele 8 de la extrage
rea a 5-a.

Cîștigurile suplimentare atri
buite Ia cele 2 extrageri ale fa
zei a n-a vor fi suportate din 
FONDUL SPECIAL AL SISTE-' 
MULUI PRONOEXPRES.

Participind cu cit mai multe 
bilete, vă sporiți șansele de a vă 
înscrie numele pe lista marilor 
ciștigători 1

★
Concursul PRONOSPORT

2 aprilie 1977 
este axat pe 
campionatului 
vizii, este un 
atractivitate, „ __  __ _
brațe și deschise oricărui rezul
tat.

Vă reamintim că ASTĂZI, JOI 
31 MARTIE 1977. ESTE ULTIMA 
ZI PENTRU DEPUNEREA BULE
TINELOR I

din 
al cărui program 

meciurile etapei 
primei noastre di- 
concurs de mare 
cu partide echlli-

LA

DE CÎȘTI-

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 30 MARTIE 1977
FOND GENERAL

GURI : 830.995 lei.
EXTRAGEREA I :

1 25. 
EXTRAGEREA a

35 13 23
Plata cîștigurilor de la această 

tragere se va face astfel : în mu
nicipiul București de la 7 aprilie 
pînă la 30 mai a.c. ; în tară de 
la 11 aprilie oină la 30 mai a.c. ; 
iar prin mandate poștale înce- 
pînd de la 11 aprilie a.c.

VIITORII NOȘTRI ADVERSARI

I
I
I
I
I

ECHIPELE SPANIEI Șl IUGOSLAVIEI
VĂZUTE LA ULTIMA LOR EVOLUȚIE

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

încă puțin și reprezentativa 
de fotbal a țării noastre va de
buta în preliminariile Campio
natului mondial (ediția 1978 — 
Argentina). O elocventă dova
dă a modului serios, responsa
bil, în care privește F. R. Fot
bal participarea „tricolorilor” Ia 
întrecerile din dificila grupă a 
VIII-a europeană, o constituie 
și observarea atentă, din timp, 
a viitorilor noștri parteneri de 
întrecere de către unii tehni
cieni. Așa, de exemplu, antre
norul Constantin Cernăianu a 
văzut, duminică, la Alicante, e- 
chipa Spaniei în meciul amical 
susținut cu reprezentativa Un
gariei (reamintim rezultatul : 
1—1), iar Cornel Drăgușin a ur
mărit formația Iugoslaviei care, 
miercurea trecută, la Belgrad, a 
fost opusă selecționatei U.R.S.S. 
(scor : 2—4).

în perspectiva mai apropiată 
a meciului de la 16 aprilie, cu 
Spania, ne-au interesat, firește, 
în primul rînd, amănunte de la 
Alicante. Fără să diminueze din 
meritele echipei lui Baroti în 
realizarea „egalului” obținut în 
deplasare, antrenorul C. Cernă
ianu a ținut să sublinieze fap
tul că formația gazdă a folosit 
acest ultim test înaintea meciu
lui de la București repetind o 
lecție ca pentru un joc în de
plasare ; de unde și predilecția 
fotbaliștilor lui Kubala pentru 
o așezare în 1—4—4—2, cu o

I
I 
I

Marginalii la Divizia de juniori

I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ATACANJII AU
Duminica trecută s-au disputat 

meciurile etapei a 3-a a returu
lui Diviziei naționale de juniori. 
Cele nouă partide s-au încheiat 
cu rezultate foarte strînse : de 
sase ori 1—0, de două ori 1—1 
și un ‘ singur 2—1, cel înscris pe 
foaia de arbitraj a întîlnirii 
Steaua — Dinamo. S-au marcat, 
așadar, numai 13 goluri ! Nici o 
etapă din cele 20 consumate pînă 
acum nu a fost atît de săracă 
in goluri. Cum în precedentele 
„runde" înaintașii celor 18 echi
pe, îndeosebi ai celor fruntașe, 
s-au dovedit a fi mult mai in
spirați, transformînd in goluri 
numeroase acțiuni ofensive, în
clinăm să considerăm un simplu 
accident această cifră... 13, care 
nu-i onorează, mai ales într-o 
zi cînd reprezentativa de juniori 
reușea o frumoasă victorie cu 
4—2 într-un meci oficial — cu 
Iugoslavia — în care, pe par
cursul primei reprize, a fost 
condusă cu 1—0 șl 2—1 !

• Două dintre echipele frunta
șe — F. C. Constanța și S. C. 
Bacău — au pornit, se pare, cu 
stîngul în a doua parte a cam
pionatului. Liderul a obținut nu
mai 50% din punctele puse în 
joc, iar tinerii jucători băcăuani 
au pierdut două din cele trei 
meciuri disputate. In schimb, un 
start bun în retur au avut A.S.A. 
Tg. Mureș (3 victorii). Universi
tatea Craiova (două victorii șl 
un meci egal), Steaua (o vic
torie și două partide încheiate la 
egalitate). Universitatea Craiova 
(antrenor : C. Oțet) se află a- 
cum la egalitate de puncte șl 
golaveraj cu liderul, cele două 
echipe fiind despărțite doar de 
criteriul „victorie directă” (In 
tur, constănțenii cîștigaseră cu 
2—0 pe teren propriu). Ca urma
re a frumoaselor ascensiuni din 
acest început de retur, A.S.A. 
(antrenor : A. Erdogh) și Steaua 
(antrenor : V. Zavoda) s-au în
scris și ele în cursa pentru pri
mele locuri ale întrecerii.
• Surprinzătoarea victorie a 

Jiului în fața Rapidului, este 
prima obținută de echipa din 
Petroșani în 20 de etape. Ceea 
ce nu au reușit în fața unora 
dintre echipele mai slabe, fiind 
de obicei învinși la scor chiar 
și pe teren propriu, juniorii Jiu
lui au izbutit duminica trecută, 
în meciul cu Rapid, reprezentan
ta unuia dintre cele mai efici
ente centre din fotbalul nostru I

■ Rezervăm eîteva din rîndu- 
rile noastre și partidei U.T.A. — 
F. C. Constanța. A fost un meci 
deosebit de disputat, jucat cu o 
mare dăruire și ambiție de am
bele echipe. Formația antrenată 
de Alexandru Dan a jucat bine, 
mult peste nivelul evoluțiilor sale 
din tur, și a reușit o victorie 
pe deplin meritată, printr-un gol 
splendid, marcat cu capul de 
Leșean. Liderul (F. C. Constanța) 
a forțat în final egalarea prin 
D. Zamfir și coechipierii săi, dar 
arădenii s-au apărat calm pînă 
în min. 80. Partida a plăcut mii
lor de spectatori prezenți în tri
bunele stadionului U.T.A.
• Cele trei etape ale returului 

au adus în prlm-plan o proble
mă extrem de nenlăcută. La cî- 
teva dintre meciuri (F. C. Cor-

dinamică corespunzătoare, deci 
cu accent — în momentul po
sesiei mingii — pe contra
atacuri foarte rapide, menite 
să pună în valoare viteza și 
forța de penetrație a vîrfurilor 
Juanito și Satrustcgui. Siste
mul defensiv al echipei Spa
niei, aprecia Cernăianu, întru
nește, în bună măsură, atribu
tul omogenității și, desigur, și 
pe cel al valorii, numărînd nu 
mai puțin de 5 jucători ai lui 
Real Madrid : portarul Miguel 
Angel, fundașii Benito (stope
rul de marcaj), Pirri (libero), 
Camacho (fundașul stingă) și 
Del Bosque, mijlocașul de aco
perire. Remarcînd și gradul de 
tehnicitate al întregii formații, 
cu precădere al componenților 
liniei mediane, Villar, Del 
Bosque, Churruca și Rojo, ob
servatorul român ne-a mai spus, 
în final, că, în partida de la 
Alicante, „scheletul Real” a în
semnat pentru echipă, aproape 
în egală măsură, un beneficiu 
și un... dezavantaj, cei cinci 
madrileni aflindu-se la al 4-lea 
joc (toate susținute într-o sin
gură săptămînă) și dînd, pe 
parcurs, evidente semne de o- 
boseală.

★
Despre meciul de la Belgrad, 

antrenorul Cornel Drăgușin a 
apreciat, din capul locului, că 
victoria formației oaspete este 
pe deplin meritată („ea alcă

RĂMAS DATORI...
vinul — Jiul, A.S.A. — S. C. 
Bacău, F. C. Argeș — Politeh
nica Iași) nu s-au prezentat toți 
arbitrii delegați, organizatorii a- 
cestor partide fiind puși în si
tuația neplăcută de a căuta 
prin... tribune arbitri de' ocazie. 
Dacă și la Divizia de juniori a- 
par astfel de cazuri, ce să mai 
spunem despre ceea ce se în- 
timplă în campionatul republi
can de juniori, unde aproape 
flecare etapă ridică asemenea 
probleme !...

Laurențiu DUMITRESCU
CLASAMENTUL LA ZI

1. F.C. Constanța 20 12 4 4 40-18 28
2. Univ Craiova 20 12 4 4 38-16 28
3. S.C. Bacău 20 11 3 6 34-12 25
4. F.C. Continui 19 9 7 3 39-23 25
5. A.S.A. Tg. M. 20 11 3 6 27-19 25
6. Steaua 20 9 6 5 28-21 24
7. Poli. |ași 20 9 5 6 33-31 23
8. „Poli*  Tim. 19 9 4 6 22-19 22
9. Dinamo 19 8 5 6 19-15 21

10. Rapid 20 7 7 6 23-25 21
11. F.C. Bihor 20 8 3 9 28-28 19
12. F.C. Argeș 20 6 7 7 25-25 19
13. U.T.A. 20 7 4 9 22-21 18
14. F.C.M. Galați 20 6 5 9 10-21 17
15. F.C.M. Reșița 20 4 8 8 12-20 16
16. Progresul 20 5 4 11 16-32 14
17. Sportul stud. 19 2 4 13 20-38 8
18. Jiul 20 1 1 18 9-61 3

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• MECIUL ROMANIA A — PO

LONIA B, PE STADIONUL „23 
AUGUST”. Partida România A — 
Polonia B, programată Ia Bucu
rești miercuri 6 aprilie, se va des
fășura pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 16,30. Ea 
va fi condusă de un arbitru bul
gar. In aceeași zi va avea ioc la 
Flock întîlnirea dintre prima re
prezentativă a Poloniei șl selec
ționata secundă a țării noastre.

• O ECHIPA ROMANA LA 
„MINICUPA EUROPEANA”. In. 
tre 7 și 20 aprilie se va desfășura 
în Franța „Minicupa europeană”, 
competiție rezervată echipelor de 
juniori (limita de vîrstă — 17 ani). 
O selecționată din țara noastră 
va participa la această întrecere.

• OBSERVATOR LA MECIUL 
IUGOSLAVIA — R.F. GERMA
NIA. La 30 aprilie va avea loc 
la Belgrad întîlnirea amicală 
dintre echipele iugoslaviei șl 
R.F. Germania. Partida va fi ur
mărită de ștefan Covaci, vice
președinte al F.R.F.

• DE LA COLEGIUL CEN
TRAL AL ARBITRILOR. Anali- 
zindu-se arbitrajul Iui C. Ghiță 
(Brașov) la partida steaua — 
Universitatea Craiova, apreciat ca 
necorespunzător. Colegiul central 
al arbitrilor a decis suspendarea 
arbitrului brașovean de la dele
gări pe timp de două ’ luni.

• METALUL BUCUREȘTI — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 1—1 

tuind un „11“ sudat, adept al 
unui, joc modern și avînd în 
Blohin un excelent strateg si 
realizator”), dar că scorul fi
nal este prea sever. La 3—2, e- 
chipa U.R.S.S. a beneficiat de 
un penalty (transformat de Bu- 
riak), iar la 2—4 Jerkovici a 
ratat o lovitură de la 1.1 metri. 
„Penalty-ul netransformat în 
min. 88, afirma C. Drăgușin, a 
pus capăt unei serii de ocazii 
ratate, în mod incredibil, de o 
formație (n.n. aceea a Iugo
slaviei) care — in acest meci 
— a întirziat prea mult jocul, a 
pasat excesiv, a complicat, la 
finalizare, preferind un dribling 
în plus”. Comparativ cu me
ciul, din toamnă, cu Spania 
(0—1, la Sevilla), pe care C. 
Drăgușin l-a urmărit, de ase
menea, Ia fața locului, echipei 
lui Ivo Toplak i-au lipsit cinci 
titulari : portarul Svîlar, fun
dașul dreapta Muzinici. funda
șul central Katalinski, mijloca
șul dreapta Oblak și vîrful cen
tral Popivoda. Toți aceștia, la 
care se va adăuga și Stepano- 
vici, vor fi, se pare, convocați 
pentru meciul cu echipa Româ
niei, programat să se desfășoa
re, la Zagreb, în ziua de 8 mai. 
Indiferent de echipa aliniată, 
„formula Sevilla” sau „formu
la Belgrad”, „ll”-le iugoslav 
rămîne fidel aceleiași idei de 
joc, bazată pe o foarte bună 
tehnicitate și pe o excelentă 
pregătire fizică, a mai ținut să 
sublinieze, în. final, antrenorul 
C. Drăgușin.

Gheorghe N1COLAESCU

A

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ
A DIVIZIEI A

RAPID — U.T.A. . O. ANDERCO 
(Satu Mare)---- I. Braun (Buzău)
și I. Pîrvescu (Buzău)

POLITEHNICA IAȘI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA : FR. 
COLOȘI — I. Urdea și D. Rădu- 
lescu (toți din București)

CORVINUL HUNEDOARA — 
STEAUA : N. RAINEA (Bîrlad) 
— A. Avramescu și V. Gligorescu 
(ambii din Ploiești).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
A.S.A. TG. MUREȘ : M. MORARII 
(Ploiești) — I. Roșoga și D. 
Ghețu (ambii din București)

F.C. BIHOR — JIUL : R. STIN- 
CAN — S. Suciu și V. Teciu (toți 
din București)

DINAMO — F.C.M. GALAȚI 2
O. STRENG (Oradea) — E. Voicu 
și V. Dumitru (ambii din Olte
nița)

F.C. CONSTANTA — F.C. AR
GEȘ : C. MANUȘARIDE (Bucu
rești) — C. Braun (Brașov) și
P. Căpriță (Brăila)

SPORTUL STUDENȚESC — 
F.C.M. REȘIȚA : N. RAAB (Cîm- 
pia Turzii) — F. Anuțescu șl I. 
Răileanu (ambii din Pitești)

S.C. BACAU - PROGRESUL î 
V. TATAR (Hunedoara) — N. 
Dumitrescu (Ploiești) șl I. Chili- 
bar (Pitești)

(0—1). Meciul din etapa a 18-a a 
Diviziei B a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate : 1—1. Au 
marcat : Lungu (min. 55) pentru 
Metalul, Palea (min. 35) pentru 
Electroputere. In min. 20 Giugiu- 
mică (Metalul) a ratat un 11 m. 
(G. Rosner, coresp.)

• ȘOIMII TAROM BUCUREȘTI
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 0—3 
(0—2). Partida din etapa a 19-a a 
Diviziei C s-a încheiat cu victo
ria echipei Autobuzul prin golu
rile marcate de Stroe (min. 26), 
Sultănoiu (min. 35) și Andrei 
(min. 55). (N. Tokacek, coresp.)

• CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
1—0 (1—0). In partida disputată 
ieri, formația de Divizia B antre
nată de AL Constantinescu a 
învins cu 1—0 (1—0) divizionara 
A universitatea Craiova, prin 
golul marcat de Giroveanu (min. 
27). Antrenorul eralovean C. 
Teașcă a rulat întreg lotul. (Radu 
TOMA — coresp.)

• ȘEDINȚA COLEGIULUI DI
VIZIONAR A. La 6 aprilie va 
avea loc o reuniune a Colegiului 
divizionar A, în cadrul căreia vor 
fi discutate o serie de probleme 
ale activității curente De aseme
nea. probabil tot in cursul săp- 
tămînii viitoare se vor desfășura 
consfătuiri ale antrenorilor de 
Divizia A șl ale arbitrilor din lo
tul A. în cadrul cărora vor fi a» 
nalizate aspecte ridicate de des
fășurarea primelor patru etape de 
campionat.



Tinerii scrimeri români în plină pregătire pentru SPORTUL1IN LUME
c. n. de la Ticna

19 SPORTIVI ÎN DISPUTA 
PENTRU 12 LOCURI...

Delegația țării noastre
Cu fiecare zi care ne apro

pie de data startului în C.M. 
de scrimă pentru tineret de la 
Viena (7 aprilie) „febra” pregă
tirilor crește sensibil. Aceasta 
se manifestă prin ore... febrile 
de antrenament cotidian, desti
nate să asigure o formă opti
mă tuturor aspiranților la cele 
12 locuri (cite 3 de probă) cite 
vor cuprinde lotul României.

Care sînt scrimerii suscepti
bili să ne reprezinte în princi
pala competiție internațională 
a anului rezervată „speranțe
lor" ?

Aspiranții Ia floretă numără 
Si cei mai mulți trăgători, 6: 
Ovicliu Gogoașe. Florin Nico- 
lae, George Oancea, Sorin Ro
ca. Eugen Roșu și Adrian Ti
ran. O observație : toți sînt 
floretiști de valori sensibil a- 
propiate, ceea ce și face difi
cilă opțiunea antrenorilor pen
tru unul sau altul...

Mai lesne de rezolvat pro
blema _ selecției (cel puțin apa
rent) în cazul probei feminine 
de floretă unde candidează nu
mai 4 sportive — Adriana Ba- 
cioi, Marta Griga, Luminița 
Popa și Felicia Truf — precum 
și la sabie (Cristian Ilief, Emi- 
lian Nuță, Florin Păunescu și 
Florin Stănescu). De bună sea
mă că experiența competițio- 
nală a unor candidați poate fi 
un atu important în alegerea 
lor. Antrenorii au însă în ve
dere și alte criterii : conștiin
ciozitatea în pregătire, gradul 
de luciditate și de inspirație ce 
îl dovedesc sportivii în frazele

VIRGINIA RUZICI ÎIWINGĂTOLRE 
IN PRIMUL TUR 
LA HILTON HLAD

NEW YORK, 30 (Agerpres).
— în primul tur al turneului 
internațional feminin de tenis 
de la Hilton Head Island (Ca
rolina de Sud), jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a în
vins-o in trei seturi, cu 4—6, 
6—3. 6—1, pe Lindsey Beaven 
(Anglia). Campioana cehoslova
că Renata Tomanova a dispus 
cu 7—5. 7—6 de americana 
Marcie Louie, iar Kathy May 
(S.U.A.) a eliminat-o cu 6—4,
6— 2 pe Franțoise Purr (Fran
ța). Alte rezultate : Billie Jean 
King — Nancy Richey 0—6,
7— 6. 6—2 : Dianne Fromholtz —
Valerie Ziegenfuss 6—3, 4—6.
7—5: Laura Dupont — Zenda 
Liess 6—4. 6—4; Wendy Turn, 
bull — Janet Newberry 7—5, 
6—0: Betsy Nagelsen — Julie 
Anthony 4—6, 6—2, 6—1; Ker
ry Reid — Mona Guerrant 6—2, 
6—1.

TELEX • TELEX
AUTO • Cursa de 150 mile de 

la Phonix a fost cîștigată de 
Johnny Rutherford (medie orară 
179 272 km).

baschet • „Cupa Cupelor» 
(masculin) a fost cîștigată de 
Forst Birra Cantu care, în finala 
disputată la Palma de Mallorca, 
a dispus, după un meci drama
tic. de Radnicki Belgrad cu 87—86 
(46—40), cei mai buni : Recalcati 
și Lienhard — cite 19 d pentru 
Forst Birra Cantu, respectiv Ja- 
rici (30 p( și Marovici (29 p) • 
Noi echipe campioane : în Spa
nia — Real Madrid (101—99 cu 
Juventud Badalona în meciul 
derby) si în S.U.A. (amatori) : 
Universitatea Marquette (67—59 cu 
Universitatea Carolina de Nord).

BOX • Viitorul adversar al lui 
Cassius Clay : campionul italian 
Alfio Righetti, la 7 mai, la Roma 
• La Londra. în meci profesio
nist la cat. semimijlocie Dave 
Green b. ab. 10 John Stracey.

CĂLĂRIE 9 Tn proba de ob
stacole la Goteborg. pe primul 
loc Huso Simon (Austria).

CICLISM • După 2 etape. în 
Turul Tării Bascilor, conduce 
spaniolul Linares, urmat la 53 sec 
de belgianul Wellens • Elveția
nul Bruno Wolfer a cîștigat Tu
rul Lacului Leman (193 km în 
4 h 44:38.0) • La Harelbeke. în- 
tr-o cursă de 226 km (5 h 46:0) 
a cîst’eat Thurau (R.F.G.).

GIMNASTICĂ a Concursul de 
Ta Budapesta s-a încheiat cu vic
toria Martei Egervary — 38,10 d. 
Invineătoare la sărituri, paralele 
și sol

NATATIE • Rezultate din tur
neul de polo de la Barcelona : 
Iugoslavia — Italia 10—8 (3—1, 

va părăsi luni Capitala
decisive, rezistența lor fizică și 
nervoasă ș.a.

în fine la spadă 5 sînt spor
tivii angajați în disputa pentru 
participarea la „mondiale” : 
Teodor Bălănescu, Ion Bărbosu, 
Nicolae Constantin, Ion Nițu- 
lescu și Mihai Popa.

Antrenorul federal, prof. Tă- 
nase Mureșanu, ne-a dat să în
țelegem că în stabilirea loturi
lor — operație care se va e- 
fectua... chiar in preajma ple
cării delegației, 4 aprilie — se 
va ține scama in principal de 
doi factori : pe de o parte vor 
fi avuți în vedere trăgătorii 
capabili să obțină rezultate no
tabile, deci cu o anumită ruti
nă, iar pe de altă parte tinerii 
apți de acumulări rapide și în- 
tr-o asemenea măsură incit 
prezența lor să apară certă nu 
numai acum, la Viena, ci și la 
edițiile care vor urma și în 
mod special la C.M. de tineret 
din 1979, încredințate spre or
ganizare federației de resort a 
țării noastre.

Apar așadar cu totul justifi
cate prudența și în general re
zervele tehnicienilor care răs
pund de pregătirea lotului spe
ranțelor scrimei noastre, Hari- 
ton Bădescu și Victor Teodo- 
rescu, Iuliu Falb, Paul Ghinju și 
Gheorghe Matei, exigența pe care 
o manifestă fiecare. însuși fap
tul că cei aproapc 20 de tineri 
scrimeri aflați în pregătire sînt 
partenerii de antrenament ai 
componenților lotului reprezen
tativ de seniori atestă seriozi
tatea și răspunderea ce se acor
dă acestor preparative.

Pe lîngă observațiile și sub
linierile de mai sus se mai cu
vine consemnat faptul că starea 
de sănătate a tinerilor noștri 
scrimeri este bună. Medicul lo
tului, dr. Petre Mita, consideră 
că marea majoritate a aspiran
ților fac față în mod corespun
zător încărcăturii de efort ce
rută de procesul de pregătire.

Tiberiu STAMA

PE RINGURILE
• Ieri au sosit, la Federația 

română de box, alte două con
firmări de participare la „Cen
tura de aur", din Tunisia și 
R.D. Germană. Lotul R.D. Ger
mane are în frunte pe proaspă
tul campion al țării la catego
ria mijlocie Herbert Bauch, fi
nalist al turneului internațio
nal „Ring-Sofia". și pe cîștigă- 
torul turneului de la Byd
goszcz (Polonia) — semiușorul 
Lothar Fehre. Ceilalți membri 
ai lotului sînt : Alexander-Jo
chen Seidel (pană), Gert Schu
mann (mijlocie mică) și II. G, 
Muller (semigrea).

2—3, 1—2, 4—2) ; Spania — Olanda 
7—3 (2—2, 1—0, 2—1, 2—0).

PATINAJ • La Alma Ata, în 
proba de 1000 m au învins Vla
dimir Lobanov (1:15,39) și Liubov 
Sadei kova (1:24,74).

SCHI • slalomul paralel de la 
Sol y Nieve a fost cîștigat de 
Christa Zechmeister (R.F.G.), ur
mată de Marie-Therese Nadig 
(Elveția) șl Annemarie Proll-Mo- 
ser (Austria) • Luc Morisset 
(Ființa) a cîștigat slalomul uriaș 
de la Walberg (Austria) • La 
Murmansk. în proba de 10 km, 
primul loc a fost ocupat de Ga
lina Kulakova (31:52,15). în timp 
ce cursa masculină de 54 km a 
revenit lui Garanin (2 h 42:02,0).

ȘAH • Remize la Vrnjacka 
Banja în penultima rundă : Jan
sa — Ermenkov. Taimanov — 
Milicevici, Martinovici — Simici, 
Rakici — Rajkovici, Knezevci — 
Tringov. Partida Marianovici — 
Rodriguez s-a întrerupt. în cla. 
sament conduc Taimanov și Er
menkov cu 71/» p. urmați de Ma
rianovici 7 p (1).

TENIS • La Londra : Dibbs — 
Panatta 4—6. 6—1 7—5 ; Gerulai-
tis — Cox 6—0 2—6 6—4 : Solo
mon — Alexander 6—2 6—4 •
Rezultate din ziua a 2-a a tur
neului de la Nisa : Kary — Mo
lina 7—6. 6—2 : Cano — Pilici 3—6, 
6—4, 7—6 ; Haillet — Zugarelli 
6—4, 6—4 ; Deblicker — Bertolucci 
6—2 2—6, 6—4 : Prajoux — Crealy
6— 3. 7—6 O în semifinale la Ha
vana : A. Pampulov — Cruz 6—1, 
2—6, 6—4 ; Ghenov — Camarotti
7— 6 4—6, 7—5 • L» Los Angeles:
Smith — Gormann 7—6, 7—6 ;
Ramirez — Kirmayr 6—4, 7—5 ;
Fleming — Pasarell 6—3, 6—4.
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Campionatele mondiale de tenis de masă

ECHIPELE R.P. CHINEZE 

PE LOCUL I
BIRMINGHAM, 30 (prin te

lefon). In turneul pentru locu
rile 13—16, echipa feminină a 
României a cîștigat ambele 
partide susținute, clasîndu-se 
astfel pe locul 13, față de lo
cul 9 la ediția precedentă a 
campionatelor mondiale. în pri
ma, cu Polonia, scorul a fost 
3—1. Alexandru a învins pe 
Sikora cu 2—0 (11, 14), apoi Mi- 
huț a pierdut la Szatko în două 
seturi (—14, —21). La dublu 
Alexandru, Mihuț — Sikora, 
Szatko 2—0 (16, 22) și Alexan
dru — Szatko 2—0 (11, 10). în 
partida decisivă, România — 
Iugoslavia 3—2, o contribuție 
substanțială avînd micuța Eva 
Ferenczi, care a cîștigat și la 
Palatinus și la Perkucin. Mihuț 
—r Perkucin 2—0 (9, 14), Fe- 
renezi — Palatinus 2—0 (23, 18), 
Alexandru, Mihuț — Perkucin, 
Palatinus 1—2 (—10, 13, 18), 
Mihuț — Palatinus 1—2 (17, 
—11, —13) și Ferenczi — Per
kucin 2—1 (—14, 14, 19).

în a doua semifinală a pro
bei, Coreea de Sud — R.P.D. 
Coreeană 3—1.

Proba feminină pe echipe 
a fost cîștigată de se
lecționata R. P. Chineze, în
vingătoare cu 3—0 în finala 
susținută cu echipa Coreei de 
Sud. Rezultate tehnice : Chang 
Lî — Lee Ailesa 2—0 (21—10, 
22—20); Chang Teh-Ing —Chung 
Hyun Sook 2—0 (23—21, 21—13); 
Chang Li, Chang Teh Ing-Ai
lesa, Sook 2—0 (21—17, 21—17).

Pe locul 3 s-a clasat selec
ționata R.P.D. Coreene, care 
a întrecut cu 3—0 formația Ja
poniei.

în competiția masculină pe 
echipe, selecționata României 
a pierdut ultimul meci din 
grupă : 0—5 cu U.R.S.S. în fi
nal, ea s-a situat pe locul 13, 
întrecînd în ultimele două 
meciuri cu 5—4 echipa Indone-

INTERNATIONALE»
• Au fost comunicate datele 

ediției din acest an a campio
natului balcanic de box, încre
dințat spre organizare federa
ției de specialitate din Turcia. 
Competiti<j va avea loc in ora
șul Bursa, în perioada 22—25 
septembrie. (Din păcate, datele 
coincid cu cele ale campiona
telor naționale ale României).

• Lș turneul „Marele pre
miu al Slovaciei", de la Bratis
lava, vor lua parte trei pugi- 
liști români : Dumitru Cipere 
(muscă). Alexandru Mircea 
(mijlocie) și Gheorghe Simion 
(ușoară). Competiția va avea 
loc în perioada 20—24 aprilie.

• în cadrul unui recent tur
neu în R. D. Germană, la 
Schwerin și Wismar, echipa 
boxerilor din Cimpulung Mus
cel a fost învinsă cu 18—6 și 
11—9. Au obținut victorii : 
Neamu (2), Ștefănescu, Ioana, 
Vlad, Dia, iar Văleanu (2) și 
Leoveanu au realizat meciuri 
nule.
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LOTURILE REPREZENTATIVELOR POLONIEI 
PENTRU MECIURILE CU ROMÂNIA

După cum se știe, la 6 apri
lie va avea loc dubla întîlnire 
amicală dintre echipele Polo
niei și României. La București 
se vor întîlni echipa României 
și selecționata secundă a Polo
niei. iar în orașul polonez 
Plock va avea loc meciul din
tre Polonia (A) și România (B).

Ieri, forul de specialitate po
lonez a alcătuit cele două lo
turi.

POLONIA A : E. Cebrat 
(Tychy), H. Jalocha (Mielec) — 
portari : H. Kasperczak (Mie
lec). H. Wawrowski (Szczecin), 
C. Boguszewicz (Gdynia), H. 
Wieczorek (Zabrze). M. Dziuba 
(Lodz). W. Zmuda (Wroclaw) 
— fundași : G. Lato și A. Szar- 
mach (Mielec). B. Masztaler 

ziei și cu 5—3 pe cea a Austra
liei.

în semifinale, Japonia —Un. 
garia 5—3 și R.P. Chineză — 
Suedia 5—0. astfel că finala 
Cupei Swaytling s-a disputat 
între echipele R.P. Chineze și 
Japoniei și s-a încheiat cu vic
toria netă a echipei R.P. Chi
neze, cu 5—0, care a devenit 
campioană mondială.

Joi este zi liberă.
★

BIRMINGHAM, 30 (Agerpres) 
— Federația internațională de 
tenis de masă, a hotărît, cu 
prilejul reuniunii de la Bir
mingham, să-și modifice sta
tutele privind jucătorii amatori 
și profesioniști, pentru ca aces
tea să fie conforme regulilor 
de admitere prevăzute de Co
mitetul internațional olimpic. în 
acest fel se preconizează inte
grarea tenisului de masă în 
mișcarea olimpică.

Prin victoria categorică 
(6*/3—3*/2) obținută în fața lui 
Bent Larsen, marele maestru 
Lajos Portisch este primul 
calificat în semifinalele tur
neului candidaților, din ca
drul actualului ciclu al cam
pionatului mondial individual

ȘAH
LAJOS PORTISCH (Ungaria)

INGEMAR STENMARK (Suedia)
cu se- 
a con- 
pentru 
doilea 

mascu-

în stațiunea de sporturi de 
Iarnă Sol y Nieve din Spania 
s-a încheiat — odată " 
zonui — lunga serie 
cursurilor de schi 
„Cupa mondială”. Al 
an consecutiv, trofeul 
lin revine suedezului Ingemar 
Stenmark, un necontestat spe
cialist al probelor de slalom 
șl slalom uriaș. Tînărul 
schior de 21 de ani (născut 
la 18 martie 1956) a totalizat, 
în ultimii 4 ani. 20 de victorii 
de probă în cursele care com
pun „Cupa mondială". Nu
mai în actualul sezon, el a 
cîștigat 10 probe (din care 7 
slalomuri și 3 slalomuri uria
șe). întrucît în cadrul com
petiției mondiale se alcătuiesc 
și clasamente separate pe 
probe, să menționăm că Sten
mark a încheiat mereu pe 
locul i la slalom și slalom 
uriaș, fără întrerupere. înce- 
pînd din sezonul 1974/73. Cu

(Opole), A. Nawalka (Cracovia) 
— mijlocași ; S. Terlecki (Lodz), 
K. Dejna (Legia), Z. Bonek 
(Widzew Lodz), W. Lubanski 
(S.C. Lockeren) — înaintași.

ASEARĂ, ÎN PRELIMINARIILE C.M.
Aseară, in preliminariile campionatului mondial (zona euro

peană) s-au desfășurat mai multe meciuri. Iată rezultatele :

Londra (gr. 2): ANGLIA — LUXEMBURG 5—0 (1—0)
Dublin (gr. 5): IRLANDA - FRANȚA 1—0 (1—0»
Wrexham (gr. 7): TARA GALILOR - CEHOSLOVACIA3—0 (1—Ol 
Alte amănunte și clasamentele la zi, in numărul nostru de 
miine.

★
în meci amical de juniori, la Sofia : Bulgaria — U.R.S.S. 1—1 

(1-1).

ÎUH\[||| CANDIDATHtm
IA ȘAH

Boris spossKi operat 
de apendicită

După cum s-a anunțat, me
ciul de șah din cadrul turneu
lui candidaților dintre Boris 
Spasski și Vlastimil Hort s-a 
terminat nedecis, 6—6, cei doi 
mari maeștri urmînd să dispu
te două partide suplimentare 
pentru desemnarea cîștigătoru- 
lui. în ultimul moment, din 
Reykjavik, unde se desfășoară 
întilnirea, a parvenit știrea că 
Boris Spasski a fost operat de 
apendicită și nu va fi apt să 
reia întrecerea decît peste trei 
șăptămîni. Rămîne ca federația 
internațională de șah să deci
dă asupra acestui caz cu totul 
special.

SELECȚIONATA U.R.S.S. 
PENTRU C. E. DE ȘAH

MOSCOVA (Agerpres). —■ 
Campionul mondial Anatoli Kar
pov se va afla în fruntea echipei 
de șah a U.R.S.S. la campiona
tul european, care va înce
pe la 13 aprilie la Moscova. Din 
echipă vor mal face parte Pe
trosian, Smîslov, Tal, Balașov, 
Polugaevski. Gheller, Romanișan. 
La campionat vor participa 
echipe din-8 țâri. Se va juca la 
opt mese. I
masculin de șah. La 40 de 
ani (ii împlinește la 4 apri
lie) multiplul campion al Un
gariei realizează cea mai 
mare performanță din lunga 
sa activitate sportivă. El s-a 
mai numărat de trei ori prin
tre candidați, plerzînd însă 
de fiecare dată, meciurile din 
„sferturi". Și un amănunt, 
probabil, de mult uitat : una 
dintre primele sale evoluții 
internaționale a avut loc cu 
20 de ani în urmă (6—24 apri
lie 1957). la Ploiești, unde a 
ocupat doar locul 6 (!) cu 
7!/j p (după Bălanei 10‘/2 —7:/t P (după Bălanei _ .
din 13, Drlmer 10. Ciocâltea 
și Krogius 9. Kolarov 8). A- 
flat la apogeul carierei sale 
șahiste, Lajos Portisch se 
caracterizează printr-o uriașă 
erudiție teoretică, o adîncă 
înțelegere a poziției, prin 
profunzimea ideilor sale stra
tegice șl. mal ales, printr-o 
deosebită tenacitate și putere 
de luptă.

un fizic foarte adecvat spe
cialității sale (1,80 m și 73 
kg), ingemar Stenmark mai 
practică vînătoarea. pescuitul 
și (fără -pretenții) cursele au
tomobilistice. I

POLONIA B : S. Buzinski 
(Widzew Lodz) și K. Sobieski 
(Legia) — portari ; H. Macule- 
wiez și A. Szymanowski (Cra
covia), W. Rudy (Sosnowiec), 
W. Korek (Opole) și J. Wyro- 
bek (Chorzow) — fundași ; Z. 
Kapka (Cracovia). J. Sybis și
T. Pawlowski (Wroclaw). J. 
Kucewicz și W. Kwiatkowski 
(Gdynia) — mijlocași ; Z. Sonc- 
zec și W. Mazur (Sosnowiec), 
A. Milczarski (Lodz). J. 
Ludyga (Tychy). T. Nowak 
(Legia) — înaintași.
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