
COMPETIȚIILE DE MASA,
DINCOLO DE SPECTACOLUL SPORTIV

Odată cu aceste frumoase 
zile de aprilie s-a îmbogățit 
substanțial și peisajul acti
vității sportive de masă. 
Marjle stadioane, ca și a- 
menajările simple din curțile 
școlilor, 
felul, ca și traseele tradi
ționalelor întreceri 
au redevenit locurile prefe
rate de întîlnire pentru sute 
da mii de tineri din toate 
iudețele.

Ne bucură, firește, aceas
tă nouă primăvară sportivă, 
dar ea nc reamintește că 
asemenea manifestări de ma
să. oricît ne-ar incinta pri
virile. își dovedesc valoarea 
numai dacă depășesc condi
ția spectacolului sportiv oca
zional, numai dacă ele con
tribuie nemijlocit, 
ciență crescută la îndepli
nirea sarcinilor de răspun
dere stabilite, după cum se 
slie. prin importante docu
mente de partid.

Programul de dezvoltare a 
mișcării sportive pină In 1980, 
aprobat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
subliniază ca o orientare fun
damentală. indicația tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
potrivit căreia este necesar: 
„să se acționeze în modul 
cel mai hotărit pentru cu
prinderea și antrenarea în
tregului tineret, incepind cu 
pionierii si elevii din școli, 
eu studenții, cu tineretul din 
întreprinderi si de la sate, 
in practicarea exercițiilor 
fizice, a sportului si turis
mului, pentru folosirea de 
forme simple, 
atractive, în 
voltării unei activități spor
tive cu adevărat de masă, 
eare să cuprindă cele mai 
largi categorii de cetățeni".

Sezonul în aer liber, vre
mea deosebit de favorabi
lă. înseamnă, fără îndoială.

terenurile de tot

de cros

cu efi-

accesibile și 
vederea dez-

- un excelent prilej de iniția
tivă, de activitate practică, 
de acțiuni permanente, ca
re — toate — să se înscrie, 
prin rezultate superioare, 
cerințelor actuale referitoa
re la CONȚINUTUL și 
DEZVOLTAREA sportului 
de masă. Aceasta presupune. 
ca, pretutindeni, asemenea 
întreceri să înceapă, în mod 
real, în unitățile de bază — 
secții, ateliere, clase și ani 
de studii, sate etc. —, să ca
pete tot mai mult un carac
ter de continuitate, renun- 
tîndu-se. desigur, la înțele
gerea limitată a unor sarcini 
importante, ca și la tendin
țele de formalism, festivism 

din păcate existente 
în activitatea multor 

chiar organe

șa., 
încă 
asociații și 
sportive locale. Se cere, de 
asemenea, ca prin organiza
rea și buna desfășurare a 
întrecerilor de masă să se 
realizeze dezvoltarea spor
tului de performanță din a- 
sociații, 
exigența 
rilor și 
pante la 
perioare 
caracter 
zent se 
concursuri 
lor „Crosului
Pe agenda lunii aprilie fi
gurează. de altfel. încă alte 
cîteva finale importante (la 
tenis de masă, gimnastică 
ritmică sportivă), primele 
dintr-o foarte lungă listă de 
întreceri de amploare.

Ciți dintre particinanți vor 
fi selecționați în secțiile de 
performanță ale cluburilor și 
asociațiilor ; ciți dintre ei 
vor dovedi talent și aptitu
dini care să îndreptățească 
speranța unor dorite și ne
cesare promovări in loturile 
reprezentative ?

Dan GARLESTEANU

să crească, așadar, 
în pregătirea lotu- 
echipelor partici- 

diferitele etape su- 
ale competițiilor cu 
republican. în pre- 
desfășoară ultimele 

dinaintea finale- 
tineretului".
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Marginalii la ultimul lest internațional al fotbaliștilor noștri

LIPSURI EVIDENTE, INDIVIDUALE Șl DE ANSAMBLU9

CARE TREBUIE ELIMINATE PINA LA MECIUL CU SPANIA

,a-

J; Analizind, comparativ, datele
• tehnice ale jocurilor susținute 
de reprezentativa noastră de 

S: fotbal cu echipa Turciei și cu
J; selecționata secundă a Polo-

. niei, se poate aprecia că replica
mai mult resimțită și. deci,

Ș4 cuzată“ de fotbaliștii noștri a
ș? fost aceea venită din partea

formației poloneze. Ne poartă 
sj spre această concluzie nu doar
Jî scorul mai strîns. 2—1. realizat
gî miercuri pe stadionul ..23 Au-
g? gust", in compania celei de a
S; doua formații. vizitatoare, ci
J; ’ una din cauzele care l-au ge-
g; nerat și anume jocul practicat
g: de oaspeții polonezi, un joc re-
g: marcabil. întrunind trăsăturile
rg fotbalului modem și venind să
gg confirme, o dată in plus, fru-
g; moașe progrese, concretizate in
gg rezultatele obținute de Toma
gi sewski, Deyna. Lato, Szar-
gg mach și coechipierii acestora la
g: Weltmeisterschaft (medaliile de -
ig bronz), precum și la ultimele
gg două ediții ale Jocurilor Olim-
gg pice : locul 1 la
gg 1972, și finaliști
gg în 1976.
gg într-adevăr, în 
gg trast cu evoluția fotbaliștilor

Bălăci marchează al doilea gol al echipei noastre în partida de 
miercuri, cu Polonia B, la capătul unei reușite execuții tehnice

Foto : S. BAKCSY
Miinchen. în . 
la Montreal,

evident con-

DL VOLEI
Sala sporturilor din Brașov, 
vor desfășura partidele ul-

AL CAMPIONATULUI MASCULIN

In campionatul feminin de volei 
s-a desfășurat ieri penultima 
etapă, tn imagine, o fază sur
prinsă de fotoreporterul nostru 
Dragoș Neagu ta partida din

tre Dinamo și I.E.F.S.
(Citiți în pag. 2—3 amănunte 
din desfășurarea penultimei 
etape a campionatului fe

minin de volei)

Steaua

19-21 (8-11)

la handbal
GALAȚI, 7 (prin telefon). 

Partidă antrenantă, urmărită cu 
interes de circa 2000 de spec
tatori. Steaua a cîștigat întîl- 
mrea dar mai greu decît era de 
așteptat, studenții gălăteni opu- 
nîndu-i o vie rezistență. Cele 
mai muite goluri au fost reali
zate de : Ilornea — 8. Văduva 

5 pentru C.S.U., Birlalan — 
Voina și Drăgăniță — cite 4 

arbitrat 
I. Ni-

7.
pentru Steaua.
N. Danieleanu
colae, din Ploiești (T. Siriopol; 
coresp.)

Au 
și

lâ Brașov

începînd de azi, în 
timp de cinci zile, se 
timului act al campionatului masculin de volei, 
pentru desemnarea ierarhiei primelor șase echipe.

La acest turneu final vor participa formațiile 
Dinamo, Steaua, Explorări B. Mare, Politehnica 
Timișoara, Constructorul Brăila și Tractorul Bra
șov, care, conform regulamentului, vor aborda 
întrecerea cu zestrea de puncte acumulată în faza 
anterioară a competiției. După cite ne-au infor
mat organizatorii brașoveni, au fost luate toate 
măsurile pentru asigurarea unor condiții optime 
de concurs. Pentru a conduce partidele din tur
neu au fost desemnați următorii arbitri : Mircea 
Albuț, Valerian Arhire, Constantin Armâșescu, 
Anghel Dinicu, Octavian Manițiu și Ioachim Ni- 
culescu.

Iată programul meciurilor de azi : de la ora 16 : 
STEAUA — CONSTRUCTORUL, DINAMO — 
TRACTORUL, EXPLORĂRI — POLITEHNICA.

turci, componenții reprezenta
tivei B a Poloniei au împletit - 
armonios cunoștințe avansate la 
toți factorii jocului.

Dar ceea ce trebuia să con
stituie un sparing-partener re
dutabil pentru formația noas
tră — așa cum. de altfel, ea 
și l-a dorit înaintea debutului 
în preliminariile campionatului, 
mondial, pentru ca acest ultim 
test internațional să fie con
cludent din toate punctele de 
vedere — a sfîrșit prin a fi 
un adversar incomod ; intr-atit 
de stânjenitor incit, la înche
ierea partidei — deci după ul
tima repetiție generală înain
tea jocului de la 16 aprilie, cu 
Spania — pentru toți cei care 
urmăriseră meciul au ieșit în 
evidență mai mult minusurile 
fotbaliștilor noștri decît plusu
rile lor.
care au 
CAUZA PRINCIPALA a unei 
prestații nesatisfăcătoare, a 
cestui fragil si neconvingă
tor 2—1.

Cercetînd cu atenție însem
nările noastre, vom observa că 
aceste carențe au apărut de la 
începutul partidei (să nu uităm 
că abilul și insistentul Novak 
a ratat, în min. 2, o mare o-

Lipsuri supărătoare,, 
constituit, în final,

a-

cazie) și au fost semnalate la 
aproape toți jucătorii, deci în 
toate compartimentele. Fără a 
intenționa o trecere în revistă 
a tuturor jucătorilor, trebuie, 
totuși, să spunem că prestația 
lui Cristian n-a fost de natură 
să alunge temerile în privința 
titularului acestui post de mare 
răspundere în economia jocului, 
între altele piteșteanul fiind 
foarte aproape de a scăpa ba
lonul în plasă la un șut. pu
ternic, este drept, dar expe
diat cu mult din afara careu
lui. Trecînd la apărarea ime
diată, se impune aprecierea că 
Sătmăreanu II, 
plus apreciabil 
mai prezintă, 
rol de libero, 
de altădată în 
acel simț de anticipație atît de 

fundaș central. 
De asemenea, Sameș, stoperul 

atît 
de

po— 
ră- 
om,

pare-se cu un 
în greutate, nu 
în importantul 
nici . siguranța 

intervenții, nici

necesar unui

s-a părut 
schimbarea

ECHIPELE FAVORITE
IN CAMPIONATUL

CLUJ-NAPOCA, 7 (prin te
lefon). Joi. in piscina acoperită 
din localitate a 
mul turneu al 
polo. înainte de 
zultatele etapei 
cuvinte despre 
primei zile. Voința — Dinamo 
(ciștigat. după cum se știe de 
bucureșteni, la limită, cu 7—6). 
Clujenii au trecut pe lingă o... 
surpriză, în final fiind foarte 
aproape de egalare (după ce au 
fost conduși cu 5—1 și 7—3). 
Dacă adăugăm că jucătorii Vo
inței au fost neinspirați in a- 
tac, ratînd mult (printre care 
și 3 aruncări de la 4 m !) ne 
putem da seama că in etapa 
de debut era posibil să se în
registreze un rezultat mai pu
țin așteptat.

Echipa 
București 
compania 
București, 
demarcîndu-se în permanență 
campionii au obținut același

continuat pri- 
Diviziei A de 
a prezenta re- 
a doua, citeva 
jocul derby al

campioană — 
— a evoluat 

formației 
înotînd mai 

în

Rapid 
îoi în 
C.N.U.
rapid.

ÎNVINGĂTOARE
DE POLO

final, ca și cu o seară îna- 
ciștigind cu 16—5 (5—1,
3—2, 4—2). Au înscris :

scor 
inte. 
4—0.
I. Slavei 6, C Rusu 4. Țăranu, 
Olac. Bartolomeu. Băjenaru, 
Schervan și Stoenescu, respec
tiv. Frincu 4 și Pleșca. Au con
dus corect N. Nicolaescu (Buc.) 
și N. Toth (Cluj-Napoca).

Cum era de așteptat, Dinamo 
s-a impus în fața formației oră- 
dene Crișul, pe care a intre- 
cut-o cu 12—2 (4—1. 2—0. 4—0, 
2—1). Șase din golurile dinamo- 
viștilor au fost înscrise de 
Mirea.

Un meci aprig disputat a fost 
cel dintre Progresul și echipa 
locală Voința. Clujenii au ob
ținut o victorie la limită cu 
8—7 (2—2, 2—1, 2—2, 2—2).
Progresul a fost la un pas de 
egalare în ultimele 30 de 
cunde avînd superioritate 
merică, dar șutul lui M. 
pescu a nimerit bara !

se
ri u— 
Po-

Paul RADVANI, coresp.

de marcaj, ni 
de derutat de 
locuri a vîrfurilor de atac 
loneze, incit a preferat să 
mină adesea „pironit", fără 
in mijlocul sau în apropierea

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3)

întrecerile balcanice de judo

AZI VOR FI DECIȘI CAMPIONII 
CATEGORIILA PATRU

în sala Floreasca din Capi
tală încep astăzi Campionatele 
balcanice de judo. La întreceri 
participă loturile reprezenta
tive ale Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, Turciei și Româ
niei. Iată ultimele amănunte 
dinaintea

• Ieri 
București 
Așa cum 
Iugoslaviei a deplasat 
curenții vizați să participe la a- 
propiatele campionate europene. 
Printre ei se află și mulți 
sportivi care au evoluat la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. Dealtfel, ei se anunță 
mai redutabili pretendenți 
titlurile de campione

• întrecerile vor avea loc 
două saltele noi foarte apro
piate de caracteristicile origi
nalelor „tatami“. Ele au fost . 
realizate în țara noastră și 
după aprecierile sportivilor și 
antrenorilor oaspeți saltele ro
mânești vor contribui foarte 
mult la desfășurarea confruntă
rilor în bune condițiuni.

loturile 
Bulgariei, 

j Turciei și 
Iată ultimele 

gongului inaugural, 
la prînz au 
și sportivii 
a anunțat.

sosit la 
iugoslavi, 
federația 
toți con-

cei 
la

pe

• Ieri a avut loc Conferința 
Comitetului balcanic, la care 
au participat toți președinții 
federațiilor din țările respective, 
între altele, au fost stabilite 
locurile de desfășurare a viitoa
relor ediții ale competiției : No- 
visad (Iugoslavia) în 1978, Ate
na sau Pireu (Grecia) 1979 și Is
tanbul (Turcia) 1980. Tot cu 
acest prilej au fost modificate 
statutul și regulamentul Balca
niadei în acord cu modificările 
Federației internaționale.

• Printre arbitrii care vor 
funcționa la această competiție 
— in majoritate purtători ai 
ecusonului internațional — sînt 
și patru români : M. Platon, 
L. Vasilescu, V. Tosun și FI. 
Donciu. Primii doi fac parte 
din corpul arbitrilor internațio
nali.

• Azi vor fi desemnați cam
pionii la patru categorii de 
greutate : semimijlocie (78 kg), 
mijlocie (86 kg), semigrea (95 
kg) și grea (+95 kg). Cele două 
reuniuni programate astăzi în-> 
cep la orele 10 și 16.
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ACEA SIGURANȚĂ
Concursul ciclist internațional de la Constanța 

CONTRATIMPUL INDIVIDUAL A FOST CIȘTIGAT 
DE ION COJOCARU

A ÎNCEPUT „CUPA PRIMĂVERII" LA TIR

CONSTANȚA, 7 (prin telefon). 
Pe Litoral cerul s-a înseninat. 
Temperatura a rămas însă scă
zută iar vin tul a continuat să 
bată, poate chiar ceva mai tare 
decît în ajun. Iată condițiile at
mosferice în care s-a desfășurat 
cea de a V-a etapă a competiției 
internaționale dotată cu „Cupa 
F.R.C.“. De astădată, participanții 
la întreceri au luat startul într-o 
cursă contratimp individual. pe 
distanța de 30 km. S-a alergat 
pe șoseaua Constanța — Negru 
Vodă, între bornele kilometrice 
11—26 (dus-întors). Pe prima par
te a cursei, cînd vîntul a bătut 
continuu din față, concurenții au 
fost supușj unui examen de re
zistență de o deosebită severitate. 
Iată motivul pentru care îl feli
cităm pe Ion Cojocaru învingă
torul acestei curse.

El are meritul de a se fi impus 
în compania unor alergători de 
certă valoare, așa cum s-au do
vedit a fi sportivii polonezi. De 
altfel, pe porțiunea cea mai grea 
a contratimpului (primii 15 km)

tun clasament neoficial îi situea
ză pe sportivii polonezi pe prime
le trei locuri : 1. Frica 25:18, 2. 
Wasaty 25:22, 3. Synowiecki 25:38. 
Ion Cojocaru a fost cronometrat 
pe aceasta distanță cu 26:03 (!). 
Doz£ndu-și bine efortul pe primii 
15 km el a avut resurse să atace 
cu multă convingere pe partea 
a doua a întrecerii cînd a reușit, 
de altfel, să-și depășească toți 
partenerii.

Clasament : 1. L Cojocaru (Ro
mânia) 46:07,1 (medie orară 39,031 
km), 2. H. Woznyak (Polonia) 
46:07,5, 3. H. Frica (Polonia) 
46:22, — - - -- - -
46:25, 
46:26, 
46:36, 
46:44, 
9. L 
H. Charuki (Polonia) 46:55.

Vineri are loc etapa a 6-a 
traseul Constanța — Basarabi 
Adamclisi — Cobadin — Basarabi 
(120 km).

Woznyak
. 3. H. Frica . . .
4. M. Peuk (Cehoslovacia)
5. K. Wasaty (Polonia)
6. J. Bloha (Cehoslovacia)
7. J. Synowiecki (Polonia)
8. I. Radu (România) 46:46, 
Nica (România) 46:53, io.

pe

Gh. ȘTEFANESCU

UN IALENT DE EXCEPȚIE AL ÎNOTULUI ROMÂNESC
IRINEL PĂNULESCU, DUBLA CAMPIOANĂ DE SENIOARE LA 

VIRSTA COPILĂRIEI

de 200 mLa sfîrșitul probei 
mixt a recentelor campionate 
naționale în bazin acoperit (25 
m), Irinel Pănulescu, cea mai 
talentată reprezentantă a noii 
generații, a ajuns la cel de al 
81-lea record, fiind totodată 
prima înotătoare din România 
în vîrstă de 12 ani care devine 
campioană de senioare a țării. 
Reamintind că și sora ei mai 
mare, Cătălina, s-a clasat pe 
locul secund în cursa de 200 m 
delfin, vom înțelege motivele 
de reală satisfacție ale familiei 
inginerului Petre Pănulescu, u- 
nul dintre animatorii acestei 
activități în orașul Ploiești.

Fără îndoială, Irinel (la 17 
iunie va împlini 13 ani) repre
zintă cel mai talentat produs al 
înotului românesc în ultimii ani. 
Faptul că ea înoată foarte bine 
în toate cele 4 procedee tehni
ce constituie desigur un atu 
pentru eleva din clasa a VII-a 
a Liceului „I. L. Caragiale", 
dar dîrzenia în concurs, capa
citatea de efort și mai ales pu
terea de recuperare sînt cu to
tul remarcabile. La Hunedoara, 
în trei zile, ea a luat startul 
în 6 probe (a înotat 3200 de 
metri), a cîștigat două din a- 
cestea (300 și 400 m liber) și a 
sosit de trei ori pe locul se
cund (100 m delfin, 200 și 400 
m mixt), aproape fiecare evo
luție fiind însoțită de noi re
corduri (senioare, junioare și 
fete 13—14 ani). Pregătirea in
tensă. din ultimul an îndeosebi, 
i-a permis să-și asigure o re
zistență sporită, pe fondul căreia

au apărut performanțe pe care 
și le-ar dori pentru elevele lor 
de aceeași vîrstă, chiar antre
norii din țări în care natația 
cunoaște o largă dezvoltare.

Progresul spectaculos al ti
nerei înotătoare ne va apare și 
mai vizibil dacă vom compara 
rezultatele sale la această oră 
cu cele din primăvara anului 
1976 : 100 m liber 62,4 (în 1977) 
— 66,9 ; 400 m liber 4:36,7 —

evoluțiile sporti- 
declara că pentru

5:09,4 ; 800 m liber 9:32,3 —
10:40,0 ; 200 m bras 2:57,4 —
3:03,8 ; 200 m spate 2:37,1 —
2:44,0 ; 100 m delfin : 1:08,0 —
1:15.4, 200 m delfin 2:,35.1 —
2:43,4, 200 m mixt 2:26.7 —
2:40,3 și 400 m mixt 5:15,0 —
5:49,3.

Antrenorul Mihai Mitrofan,
mulțumit de 
vei sale, ne
Irinel drumul cel greu ...abia 
începe : „Va trebui să dublăm 
practic orele rezervate pregăti
rii pe uscat, să ne ocupăm mai 
mult de tehnică. Treptat, vom 
mări și intensitatea in repetări. 
Fină la campionatele europene 
de juniori din 1978, Irinel va 
trebui să fie capabilă să ajun
gă in mai multe finale !“

Dintre celelalte tinere înotă
toare care au evoluat la Hune
doara ne-a mai impresionat 
realmente reșițeanca Brigitte 
Prass (13 ani), cu 1:16,7 la 100 
m bras Eleva prof. I. Schuster 
are o tehnică bună, ritm și se 
anunță de pe acum o candidată 
la ștafeta reprezentativă de 
4X100 m mixt.

A. VAS1UU

Ieri, la poligonul Tunari, au 
răsunat primele focuri ale con
cursului de arme cu glonț do
tat cu „Cupa Primăverii". Cu 
acest prilej, cei prezenți au pu
tut asista Ia o premieră în ța
ra noastră : este vorba despre 
concursul de mistreț alergător, 
din care s-au desfășurat prime
le 20 +20 de focuri. Deși aceas
tă probă se află la începuturile 
ei, cițiva dintre trăgători au 
obținut unele rezultate promi
țătoare. Printre acestea, notăm 
173 p și 169 p — obținute de 
Ion Vîlcu (Steaua) și. respectiv, 
Sorin Manea (Metalul) la cele 
20 de focuri rapide. Li se adau
gă și cifrele de 178 p (Ion Mi
hai — Steaua) și 174 p (Cris
tian Drozd — Metalul), reali-

zate la seria lentă. Cu rezul
tate satisfăcătoare a concurat 
și... pistolarul Dan Iuga, de la 
Dinamo. Astăzi, proba se va 
încheia cu ultimele două serii 
de cite 10 focuri, una lentă și 
alta rapidă.

Tot ieri a început și proba 
de talere aruncate din șanț. 
Seniorii au tras 100 de focuri, 
iar juniorii 75. Din păcate, atît 
calitativ (rezultatele au fost 
nesatisfâcătoarc) cit și cantita- 

a 
la 
a- 
la

tiv (numărul concurenților 
fost scăzut : 5 la seniori și 6 
juniori), întrecerile de la 
ceasta probă nu s-au ridicat 
nivelul așteptărilor. Conduc Gh. 
Vasile (Olimpia) 63 t, la 
ori, și N. Mihai (Olimpia) 
la seniori. (Rd. T.)

juni-
84 t,

$

Divizia A la volei feminin 
CINCI VICTORII IN DEPLASARE.

Penultima etapă a returului 
în campionatul primei divizii 
de volei a dat naștere la par
tide disputate, in care oaspete
le au obținut cinci victorii (din 
sase). Iată amănunte ;

C.S.U. GALAȚI — PENICI
LINA IAȘI 2—3 (—13, 14, —12, 
6, 9). Extrem de echilibrat, me
ciul a purtat amprenta nervo
zității de ambele părți. Gazdele 
au ratat cîștigarea primului set, 
în care au condus cu 3 puncte 
spre final, dar ieșencele au e- 
galat 
setul 
studentele nu au mai rezistat 
solicitărilor finalului, cedînd 
după două ore si 10 minute. Au 
asistat circa 2 000 de spectatori. 
Remarcate : Maria Obreja, Cri- 
na Georgescu (C.S.U.), Ana 
Chirițescu, Nadia Sava și Au
relia Ichim (Penicilina). Au 
arbitrat foarte bine I. Nicules- 
cu din București și O. Manițiu 
din. Brașov. (T. Siriopol, coresp.)

de fiecare dată. In 
decisiv, de la 8—7,

discreția oaspetelor. S-au 
dențiat : Luxa Racovițan, 
ria Cengher. ~ 
(F), Marcela 
Molnar (M).
Ferariu din 
rian din Oradea (V. Săsăranu, 
coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
2—3 (11, —9, 11, —4, —13). Joc 
spectaculos. Remarcate : Doina 
Pușcașu, Luminița Bălan (C), 
Iolanda Popescu și Maria Rusu 
(U). Arbitri : D. Radulescu din 
București și M. Furdu din P. 
Neamț. (R. Toma, coresp.).

evi- 
Ma- 

Carmen Marinescu 
Pripiș și Elisabeta 
Arbitraj bun ; Gh. 
Brașov și M. Ma-

C.S.M. SIBIU — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 1—3 (—5,
—2, 11, —6). învingătoarele au 
arătat o netă superioritate. 
S-au remarcat de la oaspete 
Liliana Pașca, Maria Popa, An
ca Amariei si Margareta Lăluț. 
Arbitraj excelent : V. Stanei și 
V. Arhire din Brașov. (I. Iones- 
cu, coresp.).

&

Adevăru-i că fie și re
transmis, cu scorul in bu
zunar, Steaua — Frederi
cia ne-a electrocutat cițiva 
purici la inimă. Chiar dacă 
știam că-n final totu-i bine, 

in fa
cere e

un 14—10, un 17—14 
voarea unei echipe 
o echipă nu o lulea și nici, 
trei, iți dă un fior 
goasă, retroactivă, i 
goasă. Dacă băieții cedau ? 
Dacă Munteanu s-ar fi do
vedit acela pe care-l cre
deam înainte de meci, adică 
„un neconvingător", 
fi scos 
Penu ? Țopescu 
tima-i

• de an- 
dar an-

și n-ar
un meci demn de 

in pa-
— a 

că ne-a

I.E.F.S. — DINAMO 1—3 
(—13, —7, 12, —3). Meci frumos, 
de mare luptă. Studentele au 
pierdut la potou primul set (in 
care conduseseră cu 13—12) și- 
pe următorul clar, însă s-au 
revanșat în cel de al treilea in 
care au refăcut un handicap 
de 5 puncte ! Marcate de efort, 
ele au fost apoi depășite net. Re
marcate : Helga Bogdan, Emi
lia Stoian (D) și Nina Comă- 
nescu (I.E.F.S.). Arbitraj bun : 
Gh. Ionescu și V. Vrăjescu am
bii din București. (S. Noran).

MARATEX B. MARE — FA
RUL 0—3 (—8, —12, —10). Cu 
excepția primei părți a setului 
3, cînd localnicele au condus 
(5—1, 10—6), partida a fost la

@ DORIȚI SĂ VĂ PETRECEȚI CON CEDIUL, în această perioadă, în una 
din stațiunile montane de mare frumusețe ?

® AVEȚI VREO OCAZIE ce vă per mite — fie și numai pentru 2—3 zile — 
SĂ FACEȚI O DRUMEȚIE în zonele stăpinite de aerul pur al înălțimilor ? 

® STAREA SĂNĂTĂȚII SAU VIRSTA dv. vă recomandă o cură balneară în 
stațiunile balneoclimaterice din țară ?

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
la sediul de reședință sau prin filialele, agențiile și punctele sale de valorificare, situate 
aproape de locul de muncă sau domiciliul dv

vă pun la dispoziție: 
bilete de odihnă și cură balneară ; 
locuri la excursiile organizate in

țară și străinătate ;

transport 
(autocar, 

O ȘANSĂ PENTRU FIECARE DE A PETRECE ÎN 
CONCEDIU PLĂCUT LA PREȚURI CONVENABILE.

cu mijloacele preferate 
microbuz, tren, avion) 
ACEST ANOTIMP UN

t

(Miercuri, la Bacău : Știința 
Rapid 3—2).

handbalistică 
făcut foarte bine 
reamintit de Banja 
Luka 
ei. E 
perfect 
să nu 
odaia, 
succes, 
necazuri asupra că
rora ești dator
să-ți iei mereu re
vanșa. La urma 
urmei, și în sport omul tre
buie să trăiască dirz cu 
ideea că binele, odată și o- 
dată, de două sau de trei 
ori, apare 
se poate 
luri" ale 
sfirșit. Nu 
La Banja 
nu știu citi 7 metri, aici, la 
danezi, apare o minunăție 
nici cind (sau, mă rog, să 
zicem : mai rar...) văzută 
la noi, un portar român ti
părind 5 (cinci !) lovituri de
cisive și dînd echipei acea 
siguranță a vieții pe pămint 
care-i permite să remonteze 
de două ori o diferență de 
3—4 goluri, într-o 
repriză. Nici odată 
se va pare obositor 
tru a relua o altă 
comentariului atît 
neros — sd elogiem echi
pele noastre capabile să re
monteze in situații ingrate, 
măcar de am avea ocaziile 
care să ne epuizeze vocabu
larul în această direcție... 
Dar cererea noastră, sincer

și lacrimile 
o idee de 
bun simț 
uiți nici- 

la bine, la 
de vechile

să

la tsp 
pare < 
legii 
a lui 
tetism 
cuven: 
perior 
pe a. 
știind

Oda 
rim - 
cîntăsf

și el, fiindcă nu 
să existe „tune- 
soartei fără de 

se poate și gata ! 
Luka s-au ratat

singură 
nu mi 

— pen- 
idee a 

de ge-

foarte 
Rapid 
meciti 
care < 
de cin 
tru „ 
dureri 
de cil 
ciți - 
trospe 
trin ș 
bil. C 
la „n 
la ea, 
„prese 
e dec 
pe te 
„ăsta 
sinten 
l-am 
cert, 1 
dar d 
cufi“, 
loreaz

Me 
de n 
să 
formă 
Novak

Dilema instructorului
boxerului Gheorghe Vlad
„lnvinsiil“ de la Galați
fie invitat la „Centura

merită
de aur“!

Era 
finală 
rii1 
drul categoriei semiușoară se 
încheiaseră. într-unul dintre 
meciuri se înregistrase o sur
priză : campionul categoriei, 
Ion Mantu (Steaua) fusese în
vins de un tînăr necunoscut, 
din Cîmpulung Muscel, Petre 
Leoveanu. în partida următoa
re, un alt pugilist din Cimpu- 
hing, internaționalul Gheorghe 
Vlad, terminase 
zultat firesc) în 
șițeanul Nicolae

Am intrat în 
licităm pe Gh. Vlad pentru vic
toria clară (abandon în ultima 
repriză) obținută, dar mai cu 
seamă pentru pronosticul e- 
xact pe care-l făcuse înaintea 
meciului I. Mantu 
veanu : 
cum 
Mantu !“. Gh. Vlad era - 
tem convinși — singurul 
toată sala 
o eventuală victorie a 
din Cimpulung asupra 
nului categoriei. Poate 
celași lucru se gîndea 
junior de anul trecut, 
Leoveanu...

Dar, la reîntîlnirea din 
ar nu l-am găsit satisfăcut pe 
pugilistul muscelean, așa cum 
ne așteptam. Dimpotrivă. Vlad 
era mai agitat și mai preocu
pat decît înaintea meciurilor 
despre care aminteam mai sus. 
Consultînd schema tabloului de 
concurs, cei doi colegi de sală 
au constatat că a doua zi, în 
semifinale, urmau să se întîl- 
nească în ring, față în fată, 
tocmai ei. „Meciul acesta nu 
se va putea disputa — ne-a 
spus Gh. Vlad. Leoveanu nu 
va boxa niciodată cu mine. Eu 
i-am pus mănușile in miini, 
acum patru ani, cind am înce
put activitatea ca instructor la 
clubul din care fac parte. Atît 
el, cit și V. Voicilă, I. Ștefă- 
nescu — pe care i-ați văzut bo- 
xînd aici — sînt primii mei e- 
levi. Acum au 20 de a"i și

în seara sferturilor de 
ale „Turneului Primăve- 

la box. Partidele din ca-

învingător (re- 
disputa cu re- 
Toth.

vestiar să-1 le

P. Leo- 
„Uitați-vă, să vedeți 

îl va învinge puștiul pe 
sîn- 
din 

care putea susține 
tînărului 
campio- 

că 
și

la a- 
fostul 
Petre

vesti-

i-am înscris 
curs alături

la primul lor con- 
de seniori".

— Bine, și care-i necazul ?
— Sînt intr-o mare dilemă. 

De fapt, există mai multe pro
bleme pe care nu știu cum să 
le rezolv mai bine. Ca instruc
tor, firește, 
meu să 
deie în 
victoria 
condiții, i se va oferi prilejul 
să participe și Ia „Centura de 
aur“. Așa stînd lucrurile, ar 
trebui să nu mă prezint eu. în 
calitatea mea de sportiv, 
resc să 
„Centura de aur", 
al cărei finalist am fost Ia ul
timele două ediții. Dacă nu mă 
prezint, nu mai pot cîștiga tur
neul de aici, de la Galați, și 
nici participarea mea la „Cen
tură nu mai este certă.

L-am lăsat pe acest pasionat 
iubitor al „nobilei arte” în 
lungi consultări cu antrenorii 
emeriți Ion Popa șl Constantin 
Dumitrescu. în sală, se deci
deau ceilalți samifinaliști ai 
categoriei semiușoară...

A doua zi, s-a prezentat pe 
ring numai tinărul Petre Leo
veanu. Instructorul său îi ce
dase — fără luptă — dreptul 
de a evolua în finală. în seara 
finalelor, elevul lui Gheorghe 
Vlad a obținut o nouă victorie, 
în coltul său, îmbrăcat în tre
ning, cel care l-a inițiat în tai
nele sportului cu mănuși plîn- 
gea. Lacrimi de bucurie. Pri
mul elev al instructorului 
Gheorghe Vlad realizase prima 
mare performanță. Sperăm să 
urmeze și altele. Poate chiar 
la apropiatele întreceri din Ca
pitală, la turneul „Centura de 
aur". Nutrim, de asemenea, 
speranța că va fi invitat și 
sportivul Gh. Vlad. care la 27 
de ani se numără printre frun
tașii boxului nostru, constituind 
un frumos exemplu de com
portare. .

se 
el

Si

doresc ca elevul 
afirme și am încre- 
eă va putea obține 

în finală. în aceste

. do- 
particip la turneul 

competiție

Mihai TRANCA

țio 19

BOX



^\\\\\\\\\\^^^^^
I

c-eee oferta. 
<-.pline (nu

II

! ^'•4-ar fi 
loria de a 
Steaua n-a 
lenea păcat 
£ rezistență 
hSfiî mi se 
pt atitea e- 

individuală 
tare, in pa- 
I și dramul 
I Hazul su- 
I care-i lasă 
rbească, el

I
I
I
I
I
I
I

Marginalii la ultimul

test internațional

Șl IA PIOCK CARENȚA PRINCIPALĂ
A FOST FINALIZAREA

LIPSURI EVIDENTE, INDIVIDUALE SI
CARE TREBUIE ELIMINATE PÎNĂ LA MECIUL CU SPANIA

DE ANSAMBLU,

(Urmare din paj. 1)

e acest tă- 
dui — să 
jci, galeria 
li, limbată 
>rmă demnă 
d lui Neagu 
Sandu per- 
\“). Reper- 

e vast — 
melodia 

iZ nostru"... 
ț refrenul 
idui de ne- 

pină la 
„Asta e 

lintetic. Iar 
kjucător pe 
Im indrăgit 
far și
I de 
lă nu 
[făcut 
Brut i

I
I
I
I
I

; pen- 
mare 
spun 
feri- 

o Te
restru bă- 
f respecta
ți auzit că 
I— tocmai 
tea ori l-a 
I presat — 
Li bun de 
bis și eu : 
| dar cum 
fgă Neagu, 
fac, talent 
Irea multe, 
Iritor „mi- 
r care va- 
mcani.
I TS IC»;/ 
|z permis 
I excelenta 
li polonez

I
I
I
I

careului de 16 metri. La mij
loc, Dumitru și Bălăci au avut 
unele perioade de joc bune (ră- 
mîne, firește, ca randamentul 
lor să sporească substanțial în 
meciul cu Spania, în așa fel 
incit ambii să fie capabili de 
efort pentru 90 de minute) ; 
a nemulțumit, în schimb, to
talmente, evoluția lui Mulțescu, 
aflat, ca și sîmbătă, la Oradea, 
intr-o zi foarte slabă. în sfîrșit, 
în linia I, Troî a repetat jocul 
șters din meciul cu Turcia, 
pierzînd și din arma lui prin
cipală, viteza. Puținele centrări 
efectuate de el, de pe aripa 
dreaptă, n-au avut suficientă 
adresă pentru a putea fi ex
ploatate de Dudu Georgescu.

Am avut, prin urmare, de-a 
face cu erori individuale, dar 
și cu greșeli ale ansamblului, 
provenind din modul de func
ționare a întregii echipe, din 
concepția ei. Spuneam mai sus 
că prea ușor și prea repede 
se „legau" acțiunile ofensive 
ale formației oaspete. Cele mai 
multe dintre aceste atacuri (a 
fost clar 
chiar

întrucît, uitînd de sarcinile e- 
lementare încredințate lor (sau 
a fost vorba de subestimarea 
adversarului ?) înaintașii noștri 
n-au efectuat, constant și me
todic, pressingul, premițindu-le, 
astfel, apărătorilor polonezi să 
primească balonul lejer, adică 
să se organizeze „din fașă". Și 
cum nici in celelalte linii mar
cajul n-a funcționat cum tre
buie, combinațiile polonezilor 
au cîștigat in cursivitate și in
cisivitate.

Toate acestea, pressingul 
marcajul, au făcut parte, 
schimb, din arsenalul tactic 
adversarului (cu implicațiile
ordin psihic, firește), punînd 
serioase probleme formației 
noastre, pentru că : 1. demar- 
cajul nu servea cu consecvență 
purtătorului de minge ; 2. ju
cătorul cu balonul efectua inu
til demarcajul (deci situația in
versă), preferind pasei imediate 
la coechipierul cel mai bine 
plasat preluarea, conducerea, în 
folosul partenerului de între
cere. căruia 
posibilități 
regrupare.

De bună 
parte din minusurile semnalate 
aici sint cunoscute conducerii

și 
în 
al 
de

g

I 
I
I
I

de

107
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pentru toți) porneau 
la portarul Sobieski,

i se ofereau, astfel, 
mai mari pentru

Comentariu tehnic
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I
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I
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Analiza tehnică a meciului 
România A — Polonia B o 
vom începe, ca de obicei, cu 
prezentarea cifrelor care indică 
raportul general al acțiunilor 
de atac : 121—111, in favoarea 
echipei noastre reprezentative. 
După cum se vede, țin raport 
destul de strins, care indică, 
mai curînd, o situație apropiată 
unui echilibru de forțe, chiar 
și în condițiile in care echipa 
noastră a evoluat pe teren pro
priu, avînd de înfruntat un ad
versar (teoretic cel puțin) in
ferior valoric. Cu alte cuvinte, 
„tricolorii" nu s-au impus, așa 
cum era de așteptat, intr-un 
meci care, de fapt, le oferea 
posibilitatea unei repetiții 
nerale în vederea partidei 
Spania, de la 16 aprilie.

Și totuși, nu acest raport 
neral al acțiunilor ofensive este 
ceea ce ne dă mai mult de 
gîndit, după meciul de miercuri 
în compania selecționatei se
cunde a Poloniei. Adevăratul 
motiv de îngrijorare ni-1 pro
voacă, fără îndoială, mai mult 
decît orice, faptul că din cele 
121 de atacuri organizate de e- 
chipa noastră națională în ju
mătatea de teren adversă, nu
mai 14 (aproximativ 11 la 
sută) au fost reușite, adică s-au 
încheiat cu șut la poartă, în 
timp ce 107 atacuri au fost 
respinse sau irosite, înainte ca 
apărarea poloneză să mai fie 
solicitată a interveni decisiv 
în zona propriei porți. Dar, să 
vedem ce înseamnă, în fond și 
aceste 14 tentative de finali
zare, dintre care’ numai două 
au fost transformate în goluri, 
ambele de către Bălăci. în pri
ma repriză, exceptînd cele

ge-
cu

ge-

două acțiuni din care s-a în
scris, in minutele 20 și 35. s-a 
mai șutat de incă cinci ori la 
poarta lui Sobieski : Dudu 
Georgescu, Bălăci și Troi, pe 
spațiul porții ; Iordănescu și 
D. Georgescu, peste bara 
transversală. în cea de a doua 
repriză, respectindu-se simetria, 
au fost expediate tot șapte șu
turi spre poarta echipei polo
neze : trei pe spațiul porții 
(Dumitru, D. Georgescu și Ior
dănescu) și patru peste sau pe 
lingă bară (Boloni — 
Iaci și Dumitru).

Așadar, recapitulând, 
șuturi numai 8 au avut preci
zia necesară de a se încadra 
pe spațiul porții ; 4 din ele au 
fost realmente periculoase (șu
turile lui Troi, Bălăci de două 
ori — în prima repriză —, lo
vitura liberă executată de Ior
dănescu în repriza a doua) 
dintre acestea rezultind două 
goluri. Sigur că, uneori, o a- 
semenea schemă a eficacității 
poate fi considerată satisfăcă
toare, gîndindu-ne că două go
luri pot rezolva problema vic
toriei. ca și în cazul meciului 
de miercuri, de altfeL Să nu 
uităm, însă, că la 16 aprilie 
reprezentativa noastră 
de înfruntat, intr-un 
astă dată oficial, un 
incontestabil mai bun 
chipa B a Poloniei. Și că pen
tru a avea certitudinea victo
riei, a unei victorii care să le 
ofere șanse în perspectiva ca
lificării pentru turneul final al 
C.M. din anul viitor, jucătorii 
noștri vor trebui să tragă mai 
mult, mai precis și mai pe
riculos la poartă.

Mihai IONESCU

tehnice, de ele fiind conștienți, 
credem, și jucătorii. Față de 
scurta perioadă care ne mai 
desparte de meciul cu Spania, 
nu se poate vorbi de o rema
niere structurală a lotului, cu
noscute fiind și niște antece
dente : o concepție de joc la 
care antrenorul Șt. Covaci a 
aderat mai de mult, selecțio- 
nind fotbaliștii și in funcție 
de aceasta ; un turneu de pre
gătire și, firește, de experi
mentare a ideii preconizate, de 
lungă durată, în Franța, la fi
nele căruia Șt. Covaci s-a de
clarat, in linii mari, satisfăcut. 
ASTFEL STÎND LUCRURILE, 
SINGURA SUGESTIE. PE 
CARE NE-O PERMITEM — in 
aceste puține zile rămase pină 
la 16 aprilie — ESTE O INVI
TAȚIE LA MUNCA TEMEI
NICA. DE ELIMINARE PE CIT 
POSIBIL A CELOR MAI 
MULTE DIN DEFICIENTELE 
CONSTATATE ȘI CU PRILE
JUL TESTULUI DE MIERCURI. 
CU POLONLA B. Apreciem că 
există suficiente șanse de reu
șită in partida cu Spania. Se 
tac eforturi pentru reintegrarea 
in lot a lui Cheran și Zamfir, 
va fi, se pare, adus extremul 
dreapta Crișan, care a făcut un 
meci bun la Plock. In formula 
completă. Iordănescu va fi re
distribuit in postul care-i con
vine, acela de înaintaș central 
retras.

Să ascultăm, insă, după a- 
cest ultim test, ce spune și 
Ștefan Covaci : „Nu puteam să 
alegem, îmi dau seama acum, 
un partener mai bun decît a 
fost cel de miercuri, a cărui 
replică (un 1—4—4—2 în con
cepție spaniolă, neobișnuit la 
noi) a pus in reală dificultate 
apărarea noastră. In loc să ră- 
mină în zonele lor, fundașii 
laterali au ieșit din dispozitiv, 
ingreunind, astfel, misiunea sto
perilor. N-au fost, firește, sin
gurele lipsuri. In timpul care 
ne-a rămas la dispoziție, vom 
pune accentul pe îmbunătăți
rea factorilor fizic și tactic. 
Sperăm in recuperarea jucăto
rilor accidentați, Cheran, An- 
ghelini și Zamfir, pentru a a- 
junge. din nou, la formula op
timă de echipă. In privința

Plock, reprezentativa 
noastră B a jucat bine, chiar 
dacă rezultatul de 0—2 este îm
potriva acestei afirmații. Dar,
din nou finalizarea a reprezen
tat carența fundamentală", ne-a 
declarat Horia Cosma, preșe
dintele colegiului diivizionar A, 
care a condus delegația fotba
liștilor noștri în Polonia. CE 
ZIC ANTRENORII ? în spriji
nul acestei afirmații vin și de
clarațiile celor doi antrenori, 
Jacek Gmoch și Cornel Drăgu- 
șin. La conferința de Dresă ca
re a urmat meciului Polonia A 
— România B antrenorul polo
nez a apreciat: „Jocul foarte 
bun. in permanentă mișcare, al 
echipei române.
foarte 
gătire 
de la 
Mi-au 
ța, Romilâ și Beldeanu".

Antrenorul formației noastre 
s-a arătat mulțumit de „orga
nizarea jocului, de mișcarea in 
teren, de jocul eolertiv. Dar. 
din nou. am ratat enorm, fr—‘ 
ocazii mari, la care au adaug 
și două penaltyuri clare, ne- 
aeordate. Apărarea n-a jucat 
rău, a avut chiar momente 
foarte bune in fața unor adver
sari de marcă (Lubanski. Dey- 
na. Szarmacb. Lato), insă a 
comis două greșeli copilărești 
si am primit, astfel, prea ușor 
golurile. Dintre jucătorii noștri 
au corespuns Crișan — aș spu
ne cel mai bun atacant din te
ren — Mehedințu, Romilâ II, 
Beldeanu. Koler și Stoica, atit 
cit a jucat. Prima echipă a Po
loniei a jucat bine, impresio- 
nindu-mă in mod deosebit Lu- 
banskj și portarul Tomaszewski,

care a fost un 
nimerit partener de pre- 
pentru întilnirea noastră 
1 mai. la Copenhaga, 
plăeut Crișan. Mcbedin-

selecționat peste noapte. Dc alt
fel, titularizarea sa neașteptată 
a fost un mic șoc psihic pen
tru ataeanții noștri, ceea ce nu 
scuză, însă, marile ratări din 
meciul de Ia Plock". SOLUȚII 
PENTRU VIITORUL APRO
PIAT. Avînd în vedere că a- 
cest meci de la Plock 
parte din planul general al lui 
Ștefan Covaci", că testul susți
nut în fața medaliaților cu 
bronz la ultimul C.M., a fina- 
liștilor ultimei Olimpiade, a a- 
vut ca menire și încadrarea în 
concepția de joc a celor sus
ceptibili de a fi promovați în 
prima reprezentativă a Româ
niei, l-am întrebat pe antreno
rul Cornel Drăgușin ce jucători 
ar recomanda pentru naționala 
A. după partida de la Plock: 
„E greu de răspuns la această 
întrebare, pentru că nu am vă
zut meciul primei echipei, de 
miercuri, la București. Oricum, 
Crișan a fost foarte combativ, 
neașteptat de bun după absența 
sa îndelungată din activitatea 
compctițională ; Mehedințu a 
jucat exact ; Romilâ a fost un 
piston permanent, iar Koler 
cred că poate fi o soluție pen
tru viitorul mai îndepărtat". 
NOTELE acordate de antreno
rul lotului B celor care au e- 
voluat la Plock : „Iorgulescu 6 
(„dacă nu primea așa ușor pri
mul gol, ii acordam 8") — Tă- 
năsescu 7, Dobrău 7 (notă scă
zută pentru Iuitul de Ia golul 
doi), Mehedințu 9, Koler 8 — 
Romilâ 9, Stoica 8 (min. 46 Ște- 
fănescu 7), Beldeanu 8 — Cri
șan 9, Nedelcu II 6 (min. 55 
Anghel 6), Kun II 6 <N. Ma
nea fără notă, deoarece a ju
cat numai 10 minute)".

„face

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• MIERCURI. LA ZAGREB, 

PRIMA MANȘA A FINALEI 
„CUPEI BALCANICE". Săptă- 
mîna viitoare se va desfășura 
prima partidă a finalei „Cupei 
Balcanice", intre Dinamo Za
greb și Sportul studențesc. Me
ciul va avea loc miercuri, la 
Zagreb. Cu acest prilej, condu
cerile celor două cluburi vor 
stabili data partidei retur, care 
se va disputa la București.

• DE LA CLUJ-NAPOCA ne 
parvine trista veste 
din viață a fostului 
nai Grațian Sepi.

a încetării 
internațio-

din 14

va avea 
meci de 
adversar 
decit e-

TM-'-'S

timă de echipă.
celor apti de joc. vom face toț 
ce este posibil 
readoee in forma _
neri dimineață, vom definitiva 
lista celor 22 de jucători pe 
eare trebuie să i anunțăm la 
F.I.F.A. In acest sens, simt 
nevoia unei consultări eu con
ducerea tehnică a selecționatei 
B, care a evoluat la Plock. Mă 
gindesc. de exemplu, la Crișan 
— eare aud că ar fi lăcut acolo 
un joc bun".

pentru >-i 
sportivi. Vi-

• MlINE, LA ORADEA, cu 
începere de la ora 16.30, se va 
disputa meciul amical dintre 
echipele F.C. Bihor și Politeh
nica Timișoara. Jocul va avea 
loc pe stadionul „F.C. Bihor".

• FOSTUL INTERNAȚIO
NAL MARIN TUF AN. care a 
evoluat ani de-a rindul sub cu
lorile echipei F.C. Constanța, 
s-a retras, zilele trecute, din 
activitatea competițională (in 
ultimul timp a jucat la divizio
nara C S.C. Tulcea). El antre
nează acum formația de cate
gorie județeană Granitul Ba- 
badag. aflată pe primul loc in 
riasament (P. Comșa—coresp.)

• SELECȚII LA 
PROGRESUL. în 
11—16 aprilie, centrul 
și juniori al clubului 
București organizează 
selecție pentru copii 
între anii 1960 și 1967. 
pot prezenta în fiecare zit 
mineața la ora 8, Ia baza spor
tivă din str. Dr. Staicovicî, 
avînd echipament corespunză
tor.

Pc marginea suspendării unor terenuri

SUPORTERI CARE ADUC PREJUDICII
ECHIPELOR LOR FAVORITE

CLUBUL 
perioada 

de copii 
Progresul 
jocuri de 

născuți 
Copiii se 

di-

Loto-Pronosport informează
NU UITATI : DUMINICA, 10 
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tragere

se pot cistiga autoturisme 
șl premii io bani

Se acordă, de asemenea, premii 
și pentru 2 numere ciștigătoare 
din cele 4 ale uneia din cele 3 
extrageri sau pentru 3 numere 
din totalul celor 12 extrase.

ÎNTRECERILE

bucu-

TUR AL Dl- 
se va desfă- 
in seriile I, 
rmă de tur- 
lie. Orașele 

Vîlcea, 
ireș. Sf. 
\ (feminin). 

dispută
mînale (cite 

otămînă). 
parte 
mna

n Divizia 
patru echi- 
rticipa șl 
11 în edi-

reșteană. în prima reuniune, 
tată sîmbătă 
următorii boxeri 
calificîndu-se 
mițru 
Marian 
Steaua, 
de la 
Antone _ _ , ______  __
re. Stan Licurici de la URBIS, Nico- 
lae Mîțu (Energia), Daniel Doroban- 

și |on Gruescu (Olim- 
DIACONESCU-coresp.).

dispu- 
seara, in sala 

au obținut victorii, 
în turul următor : Du- 

Șchiopu, Nicolae Brezoianu, 
Alexe, Cristian Purice de la 
Titi Cercel și Nicolae Copoiu 

Dinamo, Lucian Necula, Ion 
de la C.S.S., Nicolae Grigo-

se vor desfășură pe pistele 
Snagov.

lacului

țu (Metalul) 
pio). (Daniel

RE-
a ni

r A MAT A I CAMPIONATELE CANUlAJ PUBLICANE pe 
barcațiuni mici rezervate seniorilor și 
juniorilor au fost reprogramate după 
cum urmează : 10—13 mai pentru 
seniori și senioare, 16—19 mai pentru 
juniori și junioare. Ambele întreceri

HANDBAL JJJ?T,3iEKEU 
LIN, organizat de clubul 
București, se va desfășura 
de astăzi, timp de trei zile, . 
nul din șos. Ștefan cel Mare, 
întreceri participă o selecționată a 
Lorenei (Franța), precum și divizio
narele A Dinamo Brașov, Universita
tea București și Dinamo București. 
Astăzi, de la ora 15,30, au loc ur
mătoarele partide : Dinamo Brașov — 
,,U" București și Dinamo București — 
Selecționata Lorenei. Sîmbătă, jocu
rile se vor desfășura cu începere de 
la aceeași ora (15,30), iar duminica 
de la ora 10.

INTER- 
MASCU- 
Dinamo 

începînd 
pe tere- 

La

Prin prezența lor in număr 
mare la meciurile de fotbal, prin 
încurajările pe care le adresea
ză echipelor, spectatorii reprezin
tă un factor deosebit de impor
tant în mobilizarea jucătorilor, a 
tuturor resurselor lor fizice și 
morale, aceasta contribuind, evi
dent, la realizarea unor bune 
spectacole fotbalistice, și, în ma
joritatea cazurilor, publicul de 
pe stadioanele noastre de fotbal 
se face remarcat in acest fel, 
meritînd toată admirația.

Din păcate, se ivesc și excepții 
de la regulă, iar în ultima pe
rioadă numărul lor a crescut în
grijorător, încctind de a mai fi 
niște cazuri rare, izolate. Nu mal 
departe decit săptămîna trecută, 
Comisia de disciplină a trebuit să 
suspende 4 terenuri, ca urmare a 
incidentelor care au fost provo
cate de unii suporteri pătimași, 
certați cu etica sportivă și cetă
țenească. Unor echipe ca Marina 
Mangalia și Electrica Constanța 
li s-a ridicat dreptul de organiza
re pe 4 etape, ceea ce se traduce 
pentru ele in prejudicii morale și 
materiale. Cine le-au provocat ? 
Propriii lor susținători, cei care 
pretind că sint în stare de sacri
ficii pentru formațiile favorite, 
dar care, cum se vede, le fac mai 
mult rău decît bine. Alte două 
echipe. Victoria Florești și Viito
rul Chirnogi, vor trebui să joace 
și ele 2 etape pe alte meleaguri, 
la 60 de kilometri distanță de 
obișnuitul lor teren de joc. Pers
pectiva suspendării a planat și 
deasupra terenului din Reșița,

sancv JT.ea aceasta fiind evitată și 
transformata intr-un avertisment 
datorita faptului ci echipa reși- 
țeană a prezentat actele din care 
reiese că spectatorul care a arun
cat eu o sucii in teren a fost 
deferit justiției-

Este vorba de intimplări re
gretabile dintr-o singură săpta- 
mină. Dar, in evidența Federației 
figurează și alte echipe ale că
ror terenuri au fost suspendate 
incă din turui campionatului, 
pedepsele nefiind ir.că expirate. 
Amintim. astfel. de Strungul 
Arad, care are incă de ispășit 4 
etape de suspendare din cele 6 
cu care a fost sancționată la 
sfîrșitul turului de către Comisia 
de disciplină. De asemenea. Da
nubiana Roman mai are 2 etape 
de suspendare, alte 2 etape 
efectuindu-le în tur. Și mai pot 
fi date și alte exemple.

Cum este și firesc. Comisia de 
disciplină va manifesta și în 
viitor aceeași fermitate fată de 
lipsurile organizatorice, de inci
dentele de pe terenurile de fot
bal. Dar aceasta este o soluție 
extremă, la care nici n-ar fi 
nevoie să se ajungă dacă echipe
le ar lua TOATE măsurile pen
tru a instaura un climat de de
plină sportivitate în tribună, 
dacă va fi intensificată munca 
educativă în rîndurile spectato
rilor. în așa fel îneît să șe con
teze pe ei ca factori pozitivi în 
buna desfășurare a meciurilor de 
fotbal.

Procurați-vă din timp biletele 
cu numerele dv. preferate !

MAI MULTE BILETE JUCATE 
MULTE ȘANSE DE— MAI 

ClȘTIG !

Tragerea 
prilie. va 
nune la ora

★

Loto de astăzi, 8 a- 
transmisă la televi- 
18.50.

fi

Rezultatele 
transmise și 
serii.

tragerii 
la radio în

vor fi 
cursul

LOTO

Jack BERARIU

★
Cl-ȘTIGCRII.E TRAGERII 

DIN 1 APRILIE 1977
Extragerea I: cat. 1 : 1 varian

tă 25% Dacia 1300 și 1 variantă 
30% a 23.000 lei ; cat. 2: 1 va
riantă 25% a 25.080 lei și 2 va
riante 10% a 10.032 lei; cat. 3 : 
16,95 a 2.663 lei ; cat. 4 : 15,55 a 
2.903 lei ; cat. 5: 80.80 a 559 lei; 
cat. 6: 133,20 a 339 lei. Report cat. 
1: 165.479 lei.

Extragerea a 
variantă 10% 
1300 ; cat. B : 
cat. C : 13,90 a 
15,55 a 2.453 ‘
a 506 lei ; 
lei ; cat. X 
port cat, A : 167.133 lei.

Autoturismele Dacia 1300 de la 
ambele categorii au, revenit par- 
ticipanților : Manole P. Constan
tin din Tg. Neamț, jud. Neamț 
și Alexandrescu Dumitru din 
București.

Il-a: cat. A : 1 
autoturism Dacia 
3,75 a 10.173 lei, 
2.745 lei ; cat. D : 

lei ; cat. E : 75,40
cat. F : 142,55 a 268 

; 1668,20 a 100 lei. Re-



SPORTUL
TO

A ÎNCEPUT CEA DE A 28-a EDIȚIE 
A C. M. DE SCRIMĂ (tineret)

Floretiștii noștri eliminați in preliminarii
VIENA, 7 (prin telefon). — 

Joi dimineața, in două din ha
lele aparținînd Centrului spor
tiv .,Siidst.adt“ din capitala Aus
triei s-a dat startul în cea de 
a 28-a ediție a Campionatelor 
mondiale de scrimă pentru ti
neret. Pe cele 12 planșe insta
late au urcat nu mai puțin de 
84 de trăgători înscriși în proba 
masculină de floretă. Printre 
ei si cei trei reprezentanți ai 
țării noastre Florin Nicolae, 
Sorin Roca și George Oancea.

înainte de a ne referi la 
întrecerea propriu-zisă vom a- 
minti faptul că miercuri, ziua 
din ajunul deschiderii compe
tiției a fost consacrată unor 
reuniuni oficiale. Mai intii. a 
conducătorilor delegațiilor par
ticipante, apoi a comisiei teh
nice care a stabilit regulamen
tul de desfășurare a asalturi
lor în toate probele, după a- 
ceea a juriului de apel și a 
medicilor ce vor presta la ac
tuala ediție a C.M.

După-amiază. a avut loc fes
tivitatea oficială de deschidere, 
prilej cu care concurenții su 
fost salutați de membrii Comi
tetului de organizare, de pri
marul comunei Maria Enzerdorf 
(pe teritoriul căreia se află, de 

.fapt. Centrul sportiv „Sud- 
stadt").

Floretiștii. care au deschis 
campionatul, au fost impârțiți 
în 12 grupe preliminare, fie
care cuprinzind cite 6 tineri 
trăgători, din care urmau să 
se califice pentru turul urmă
tor primii 4. Cei’ trei repre
zentanți ai noștri. Florin Ni
colae, Sorin Roca și George

Calificările pentru

C.E. de baschet- 
junioare

la Oradea. întrecerile 
au lot săptămina viitoare

PARIS. 7 (Agerpres). — La 
Saint-Quentin (Franța) a în- 

'ceput un turneu preliminar de 
baschet pentru junioare din ca
drul campionatului european, 
care va avea loc în cursul aces
tui an în Bulgaria. Iată pri
mele rezultate : Italia — Irlan
da 73—50 ; Franța — R.D. Ger
mană 57—44.

★
Alte asemenea două turnee 

preliminarii, contînd pentru a- 
ceeași competiție, vor începe 
săptămina viitoare în Finlanda 
și în România. Turneul organi
zat de țara noastră va ti găz
duit de Oradea și la el vor par
ticipa echipele Austriei, Israe
lului, Scoției și României. Pri
mele două clasate vor obține 
dreptul de a participa la tur
neul final.

TELEX • TELEX
ATLETISM • cursa de mara

ton de pe traseul tradițional Ma
raton — Atena a fost ciștigată de 
Theophanis Tsimikatos in 2 h 
39:36,4, urmat de Jim Mowatt 
(Anglia) și Iuxi Laptev <U R.S.S.i.

BASCHET ■ Echipa universită
ții din Dakota de Sud (S.U.A.) 
și-a început turneul in Cuba ju- 
cind, la Havana, cu selecționata 
țării gazdă. Baschetbaliștii cuba
nezi au obținut victoria cu 91—72.

HOCHEI • La Turku a avut 
loc cel de-al doilea meci dintre 
selecționatele Finlandei și U.R.S.S. 
Jucătorii sovietici au terminat, 
din nou, învingători, de data a- 
eeasta cu 4—0 (0—0. 3—0. 1—0).
Promițător a debutat vladimlr 
Kovin, autorul a 2 goluri • La 
Leningrad a inceput un turneu 
pentru selecționatele secunde. 
Primele rezultate : Cehoslovacia— 
Finlanda 6—2 (4—0, 0—2. 2—0) ;
U.R.S.S. — Suedia 8—3 (1—0, 3—1, 
4—2) • Rezultate din C.E. (gru
pa A) pentru juniori : U.R.S.S. — 
Polonia 17—0 (4—0, 5—0. 8—0) și 
Finlanda — R. F. Germania 8—3 
(1—0, 1—2, 6—1). In clasament : 1. 
Cehoslovacia — 6 p ; 2. Suedia — 
6 ; 3. U.R.S.S. 4 p.

NATAȚ1E • In prima zi a 
campionatelor S.U.A. (bazin de 25 
yarzi), Tracy Gaulkins a stabilit 
un nou record național la 100 
yarzi bras cu 1:03,89. Cu un nou 
record s-a încheiat și proba de 
100 yarzi fluture, ciștigată de 
Nancy Hogshead în 55,05 • în- 
tîlnirea de sărituri de la trambu
lină U.R.S.S. — R. D. Germană 

Oancea s-au calificat pentru 
turul doi. primul obținînd 4 
•victorii, al doilea 3 v și ulti
mul 1 v.

în turul II al grupelor pre
liminarii (8 serii a cite 6 
trăgători, tot primii patru ca
lif icindu-se). doar Florin Ni
colae a reușit, cu cele 4 vic

torii obținute, să depășească a- 
ceastâ fază, Oancea (1 v) și 
Roca (0 v) fiind eliminați. Dar 
în turul următor _cade“ șî Flo
rin Nicolae (0 v in gruoa sa), 
astfel incit nici un florctist 
român nu a reușit calificarea 
in eliminările directe. In urma 
asalturilor disputate în cadrul 
eliminărilor directe au dobindit 
dreptul de a evolua direct in 
finală italienii Numa și Azzi. 
Gay (R.F.G.) și Lossius (R.D.G.). 
la ora convorbirii noastre des- 
fășurindu-se recalificările pen
tru desemnarea ultimilor doi 
finaliști ai probei de floretă 
băieți.

Vineri dimineața vor intra in 
competiție floretistcle. Ele vor 
lua parte la grupele elimina
torii și in continuare la asal

turile din eliminările directe. 
România va fi reprezentată la 
actuala ediție de sportivele A- 
driana Băcioi, Marta Griga și 
Felicia Truț. în aceeași zi, 
după-amiază. de la orele 15 
(ora locală), finala probei mas
culine de floretă.

BOXERI DIN JAPONIA, MONGOLIA 
Șl COLUMBIA LA „CENTURA DE AUR'

Cu fiecare zi, pe măsură ce 
sosesc confirmările de partici
pare, crește universalitatea tur
neului internațional de box 
„Centura de aur" care se va 
desfășura la București între 18 
și 24 aprilie. Un anunț recent 
se referă la 5 pugiliști japo
nezi care vor fi prezenți la 
competiție : Kouichi Koba (se- 
mimuscă). Kouki Ishii (musca), 
Kouichi Taneno (cocoș). Yukito 
Arai (semiușoară) și Yonetomi 
Tanaka (mijlocie mică). în a- 
celași timp a sosit comunicarea 
că vor participa la turneu și 
4 boxeri din R. P. Mongolă, la 
categoriile semimuscă, cocoș, 
pană și semiușoară. în sfîrșit, 
ultima veste de ieri privește 
prezența, în premieră la. Bucu
rești, a trei pugiliști din Co
lumbia, la categoriile pană, 
semimijlocie și mijlocie.

★
S-a încheiat turneul interna

tional de box de la Ulan Ba
tor, la care au luat parte 46 
de pugiliști din U.R.S.S.. Cuba, 
Ungaria. România și Mongolia. 
In finala categoriei mijlocie. 
Nicolae Vișan (România) a fost 
învins prin abandon în rundul 
3 de către Piotr Șungurov 
(U.R.S.S.). Pe podium a înche
iat competiția și Paul Dragu,

s-a încheiat cu scorul de 52—36 
pentru sportivii sovietici.

PATINAJ • Proba de 1 500 m 
a concursului de la Alma Ata a 
revenit lui Aleksandr Safronov — 
1:56,62, urmat de Vladimir Lo
banov — 1:56,66 și Serghei Mar- 
ciuk — 1:56,85.

RUGBY • In prima zi a tur
neului pentru juniori, dotat cu 
„Cupa F.I.R.A.", de la Hilver- 
sum (Olanda) : Franța — Olanda 
57—3 ; Portugalia — Spania 8—7 ; 
U.R.S.S. — R.F. Germania 17—6.

SCRIMA • Competiția de sa
bie de la Budapesta a fost cîști- 
gată de maghiarul Imre Gedovari
— 5 v, urmat de compatrioții săi 
Pal Gerevich și Tamâs Kovăcs — 
3 v.

TENIS • în primul tur la Jac
kson : Rosewall — Owens 6—1.
6— 1 ; Scanlon — A. Amritraj
7— 6, 7—5 ; Teacher — McNair
6—1, 6—3. • La Osaka a în

ceput tradiționalul turneu femi
nin pentru proba de dublu. în 
partida de deschidere cuplul Bil
ly Jean King — Rosemarie Ca
sals a învins cu 6—1. 6—2 pere
chea Kristien Shay, Valerie Zie- 
genfus. Alte rezultate : Francoise 
Durr, Virginia Wade — Terry 
Holladay. Kathy May 7—6. 6—1 ; 
Betty Stove. Martina Navratilova
— Janet Newberry, Joanne Rus
sel 6—2, 6—3.

Perechea Virginia Ruzici (Ro
mânia), Mima Jausovec (iugo
slavia) va întîlni. astăzi, cuplul 
Ann Kiyomura, Sue Barker.

1 Kurt Szilier și Gabi 
Gheorghiu, frumoase 

succese la Riga
Competiția internațională de 

gimnastică de la Riga a conti
nuat cu concursul pentru clasa
mentul individual compus fe
minin. Victoria a fost repurta
tă. ca și la Moscova, de Maria 
Filatova (U.R.S.S.). cu un total 
de 37.95 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Steffi Krae- 
ker (R.D. Germană) 37.35 p. 
Liubov Iudina (U.R.S.S.) 37.15 
p, Gabi Gheorghiu (România) 
și Nina Koppe (R.D. Germană), 
ambele cu cîte 37,10 p. In fi
nalele pe aparate, un frumos 
succes au reuurtat Kurt Szilier 
(România). învingător la sări
turi. și Gabi Gheorghiu, cla
sată pe locul 2 la sol.

TURMtUL DE TENIS
DE IA MONTE CARLO

PARIS, 7 (Agerpres). — în 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Monte Carlo 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Bjorn Borg (Suedia)— 
Vijay Amritraj (India) 6—2, 
6—1 ; Guillermo Vilas (Argen
tina) — Ion Tiriac (România) 
1—6, 6—3. 6—4 ; Balazs Taroczy 
(Ungaria) — Malcolm Cox (An
glia) 6—4. 6—1 ; Adriano Pa- 
natta (Italia) — Birger Ander
sson (Suedia) 6—4, 6—4 : Eddie 
Dibbs (S.U.A.) — Onny Parun 
(Noua Zeelandă) 5—7, 6—1, 7—5.

care a obținut medalia de 
bronz la cat. muscă.

★
Continuă, la Sofia, competi

ția dotată cu „Cupa Strandjata“. 
în cadrul cat. semimuscă, 
Gheorghiev (Bulgaria) b.k.o. 3 
Centeno (Venezuela), Nikolov 
(Bulgaria) b. dese. Șeitan 
(România) ; semiușoară : San
tacruz (Cuba) b.p. Moratov 
(Bulgaria), Zarnow (R.D.G.) 
b.p. Arai (Japonia) ; semimij
locie : Iliadis (Grecia) b.k.o. 3 
Florev (Bulgaria).

ÎNTRECERI PASIONANTE PENTRU CALIFICAREA 
IN FINALELE CUPE10R EUROPENE IA FOTBAL

Prima manșă a semifinalelor in cupele europene, desfășurată miercuri, a 
clarificat în oarecare măsură posibilitățile de calificare în finale.

In C.C.E. F.C. Liverpool - învingătoare in deplasare — se poate considera 
ca și promovată in partida decisivă, in timp ce partida retur dintre Borussia 
Monchengladbach și Dinamo Kiev va desemna pe adversara echipei 
engleze. In Cupa cupelor, abia manșa a doua va stabili cele două finaliste. 
In fine, în Cupa U.E.F.A. situația este mai clară : în finală (care se va des
fășura tur-retur) se vor intilni foarte probabil Juventus Torino și Athletic Bilbao, 
care au obținut rezultate excelente in prima manșă.

Reamintim că partidele retur ale semifinalelor vor avea loc la 20 aprilie.

STENOGRAMA
CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI

DINAMO KIEV — BORUSSIA 
MONCHEN GLADBACH 1—0 (0—0); 
Kiev — 100 000 de spectatori ; a 
marcat : Oniscenko (min. 72). A 
arbitrat Sanchez-Ibanez (Spania). 
Dinamo Kiev : Rudakov — Fo
menko. Reșko. Matvienko. Troș- 
kin — Buriak, Bereznei. Konkov
— Oniscenko. Muntean (Slobo- 
dean). Blohin. Borussia Monchen- 
glabdach : Kneib — Wittkamp. 
Klinkhammer. Bonhof. Vogts — 
Wohlers. Stielike, Wimmer — 
Simonsen. Kulik, Heynckes.

F.C. ZORICH — F.C. LIVER
POOL 1—3 (1—1) ; Zurich -
45 000 de spectatori : au marcat : 
Risi din 11 m (min. 5) pentru 
gazde, respectiv Neal (min. 15), 
Heighway (min. 48) și Neal din 
11 m (min 72). A arbitrat Baba
can (Turcia). F.C. Zurich : Grob
— Chapuisat Heer, Fischbach, 
Zigerlig — Kuhn. Rutschmann, 
Schweiler — Weller. Botteron, 
Risi. F.C. Liverpool : Clemence
— Neal. Jones. Smith. Hughes — 
Keegan, Kennedy, Case —Heigh
way. Fairclough McDermott.

CUPA CUPELOR

ATLETICO MADRID — HAM
BURGER S.V. 3—1 (0—0) ;
Madrid — 70 000 de spectatori ; au 
marcat : Cano (min. 51 și 66). 
Leal (mln. 60), respectiv Magath 
(min. 55). A arbitrat Nicolae 
Hainea (România). Atletico Ma
drid : Reyna — Capon. Marcelino. 
Benegas. Pereira—Robi. Leal. Al
berto — Bermejo. Cano. Ayala. 
Hamburger S.V. : Kargus — 
Kaltz, Nogly. Ripp. Hydien — 
Zaczyk. Memering. Magath — 
Steffenhagen, Reimann, Volkert.

Vești din țările socialiste
R. S. F. IUGOSLAVIA

NOI CADRE DE INSTRUCTORI Șl ANTRENORI

Tn dorința de a spori numă
rul de antrenori și instructori, 
forurile de specialitate din Iugo
slavia au organizat la Belgrad 
o Școală superioară de antre
nori. la ale cărei cursuri iau 
parte sportivi fruntași din clu- 
buile mari ale țării. Ei sint in- 
struiți în 10 discipline de către

R. P. POLONĂ

PEhiTRU DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A TINERETULUI
Analizînd activitatea și, mai cu 

seamă, perspectivele sportului de 
masă polonez, se apreciază că un 
progres deosebit a fost realizat în 
domeniul turismului. Acest exce
lent mijloc de refacere, de preve
nire a bolilor și de întărire ge
nerală a organismului, ca să nu 
mai vorbin de rolul lui educativ, 
a constituit în perioada ultimului 
cincinal o preocupare de prim or
din pentru organizațiile poloneze 
specializate. Datorită acestui fapt 
peste 10 milioane de tineri și tine
re, ca să luăm un singur exem
plu, și-au petrecut vacanțele în 
tabere de vară sau de iarnă, în 
campinguri și în excursii pe iti
nerare precise, cu etape în dife
rite puncte de interes turistic sau 
Cultural-istoric.

Pornind de la studierea cifrelor 
din domeniul turismului s-au luat 
măsuri pentru ca pînă în 1980 
un număr tot mai mare de oa
meni ai muncii, tineri sau vîrst- 
nici, să beneficieze de condiții 
superioare pentru practicarea a-

MECIURILOR
NAPOLI — S.C. ANDERLECHT 

1—0 (0—0) ; Napoli — 80 000 de 
spectatori ; a înscris Bruscolotti 
(min. 81). A arbitrat Helies 
(Franța). Napoli : Carmigiani — 
Bruscolotti, Burgnich, Vavassori, 
Catellani — La Palma, Massa — 
Juliano, Savoldi. Esposito. Chia- 
rugi. S.C. Andrelecht : Ruiter — 
Van Binst. Broos, Vandendaele. 
Thissen — Dockx, Vander Elst. 
Haan — Coeck. Ressel, Rensen- 
brink.

CUPA U.E.F.A.
R.V.D. MOLENBEEK — ATHLE

TIC BILBAO 1—1 (0—1) ;
Molenbeek — 50 000 de spectatori; 
au marcat : Churruca (min. 26) 
pentru oaspeți și Teugels (min. 
88) pentru gazde. A arbitrat 
Hungerbiihler (Elveția). R.V.D.

Echipa Spaniei pentru meciul 
cu România de Iu 16 aprilie

MADRID 7 (Agerpres). — în 
vederea meciului pe^care echi
pa de fotbal a Spaniei il va 
susține la 16 aprilie la Bucu
rești cu echipa României în 
preliminariile Campionatului 
mondial, Federația spaniolă a 
selecționat 17 jucători prove
nind de la următoarele cluburi: 
Real Madrid : Miguel Angel, 
Benito, Pirri și Camacho ; At
letico Bilbao : Villar, Churru
ca, Rojo ; Atletico Madrid ; 
Capon, Leal, Ruben Cano ; Sa
lamanca : Juan jo și Lancha ; 
CF Barcelona : Ramos și Asen- 
si ; Real Sociedad : Arconada 

reputați specialiști ai ramurilor 
sportive respective. Iată, de 
pildă. în fotografia noastră, pe 
fostul fotbalist Milos Milutino- 
vici, astăzi antrenor secund al 
lotului reprezentativ al Iugo
slaviei și al echipei O.F.K. Bel
grad. in timpul unei lecții.

ceste! utile forme de întărire fi
zică, de dezvoltare multilaterală. 
Se vor construi noi hoteluri de 
diferite categorii, centre de odih
nă. hanuri ale tineretului, ame
najări speciale pentru camping, 
astfel că în 1980 baza turistică a 
Poloniei ya dispune de 235 000 de 
paturi în marile centre turistice 
și de încă 400 ooo de paturi în 
casele de odihnă rezervate dife
ritelor întreprinderi și instituții 
pentru angajații lor.

Pe baza acestor date se apre
ciază că în cincinalul actual coe
ficientul de oameni ai muncii care 
vor practica turismul într-o formă 
sau alta, va crește de la 47 la 
sută, cît era în cincinalul prece
dent, la 56 la sută. Este un salt 
viguros, impresionant, care atestă 
faptul că în Polonia turismul va 
juca un rol tot mai important în 
dezvoltarea generală și armonioa
să a tineretului. în acțiunea de 
refacere fizică, de creștere a ca
pacității de muncă a tuturor ca
tegoriilor de angajați.

Molenbeek : De Bree — Dumon,' 
Bjerre. De Sanghen, Lafont — 
Nielsen, Boskamp, Wissmann 
.(Koens) — Olsen, Wellens, Teu
gels. Athletic Bilbao : Iribar — 
Lașa-, Guisasola, Escalza. Onddera 
— Rojo II, Churruca (Dani) — 
Goicoechea. Rojo I, Amorotru 
(Carlos). Garay.

JUVENTUS TORINO — A.E.K. 
ATENA 4—1 (1—1) ; Torino — 
70 ooo de spectatori ; au marcat : 
Cuccureddu (min. 18). Bettega 
(min. 57 și 83), Causio (min. 65), 
respectiv Papadopoulos (min. 31). 
A arbitrat Jerkov (U.R.S.S.). Ju
ventus : Zoff — Gentile, Marche
tti, Morini, Scirea — Causio. Cu
ccureddu Tardelli — Boninsegna, 
Benetti, Bettega. A.E.K. : Ster-
ghiudas — Papadopoulos, Theo- 
doridis. Ragussis, Nikolau — Tos
kas. Tsomis, Nikolidis — Wagner, 
Papaioanu. Mavros.

★
• în preliminariile turneului 

U.E.F.A (juniori) : Grecia — 
Ungaria 4—0 (3—0) ; în tur 0—1. 
Suedia — Finlanda 4—0 (1—0).
• In Cupa Europei Centrale : 

Voivodina Novi Sad — Fiorentina 
4—2 (3—1).

• Turneul de juniori de la 
Cannes : S< oția — Belgia 2—0 ; 
Bulgaria — Iugoslavia 2—0.

și Saliuslc-gui; Burgos: Juanlio.'
Cei doi jucători de la Sala

manca sint selecționați pentru 
prima oară in echipa reprezen
tativă. Pe de altă parte, dupâ 
cum relatează corespondentul 
agenției France Presse. s-a- 
putea ca atacantul central al 
lui Atletico Madrid, Ruben 
Cano, să nu poată fi utilizat, 
întrucît el a fost selecționat si 
a jucat in echipa de juniori a 
Argentinei. Jucătorul respectiv 
afirmă că nu a evoluat sub 
culorile argentiniene, dar mai 
mulți martori susțin contrariul 
— arată corespondentul A.F.P.
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