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Pepiniere ale gimnasticii feminine românești, bogate In mlădițe de autentice performere

LA BAIA MARE Șl BACĂU CRESC Șl SE DESĂVÎRȘESC 
VIITOARE CAMPIOANE ALE ȚĂRII

Continuăm astăzi prezentarea unor centre puternice ale gimnas
ticii noastre feminine, care — prin rezultatele obținute in activita
tea de selecție și de formare a unor valori autentice — s-au impus 
in ultimii ani in gimnastica românească. Oferim cititorilor noștri 
aspecte ale muncii desfășurate in secțiile C.S.M. Baia Mare și 
Sport Club Bacău.

Important e să știi CUM TREBUIE să lucrezi...

SELECȚIONATA DE HOCHEI ISI PROPUNE 
SĂ OCUPE DIN NOU PRIMUL LOC 

ÎN GRUPĂ „R“ Ă C.M.

Apariția, cu doi ani în urmă, 
a gimnastelor băimărence in 
prim-planul campionatului nos
tru (locul trei pe echipe în în
trecerea desfășurată la Cluj- 
Napoca, în anul 1976) a fost 
considerată de mulțl, chiar și 
dintre cei avizați, ca o verita
bilă surpriză. Dar. pentru a 
spulbera orice fel de îndoieli, 
orice dubiu asupra valorii lor, 
sportivele de la C.S.M. Baia 
Mare și-au consolidat peste un 
an succesul, obtinînd in decem
brie trecut, la Deva, locul al 
doilea în campionatul maestre- 
lor, lipsindu-le foarte puțin 
pentru a cîștiga chiar titlul de 
campioane ale țării ! Selecțio
narea a două dintre sportivele 
secției într-unul din cele trei 
loturi care efectuează programe 
speciale de pregătire în vederea 
marilor competiții din acest an 
— este vorba de Rodica Dunca 
și de Daniela Brîndescu — nu 
a mai surprins pe nimeni, după 
cum nu mai surprinde nici fap
tul că din activul de bază al 
secției de gimnastică de la 
C.S.M. Baia Mare fac parte alte 
maestre cu o bună pregătire, de 
atitea ori dovedită în întreceri 
interne si internaționale, ca 
Amalia Cimpan, Irina Murvai. 
Eva Zaharanschi, Rodica Rat, 
ludita Marko sau Mariana si 
Claudia Sabău.

Pe bună dreptate, ești tentat 
să afli amănunte despre modul în 
care se lucrează în această sec
ție fruntașă, despre organizarea 

0 nouă rundă în campionatul de polo

activității, despre eficienta se
lecției și a eforturilor depuse 
zi de zi cu o. mare masă de ti
nere care aspiră la performante 
înalte. Vizita noastră la Baih 
Mare, discuțiile purtate cu con- (Continuare in pag 2—31

Antrenoarea Elena Marinescu și trei dintre gimnastele sale (Ro
dica Raț, Amalia Cimpan fi Irina Murvai) la „lecția de artistică...“ 

Foto : Ion MIHAICA

GIMNASTE Șl GIMNAȘTI ROMÂNI LA „€IPA AMERICII'’
Două gimnaste și doi gimnaști 

români vor fi prezenți, la fi
nele acestei săptămîni, la tra
diționala competiție internațio
nală organizată la Madison 

ducerea clubului, cu antrenorii 
și cu sportivele fruntașe avea 
să evidențieze, dealtfel, ceea ce 
noi știam. Și anume, o atitudi
ne responsabilă fată de muncă, 
fată de toate etapele specifice 
activității in eimnastică. exi
gentă și severitate in procesul 
de antrenament, o bună con
lucrare in cadrul echipei teh
nice. idei si inițiative intere
sante vizind creșterea si forma
rea schimbului de miine. Mai

Square Garden din New York, 
„Cupa Americii". Este vorba de 
Marilena Neacșu și Gabi Gheor
ghiu (antrenor : Bela Karoly) și 
de Sorin Cepoi și Gabriel Po
pescu (antrenor : Costache
Gheorghiu), care au plecat ieri 
dimineață spre S.U.A. Con
cursul este programat sîmbătă 
și duminică.

Anul trecut, în primăvară, 
fructificînd una dintre cele mai 
bune performanțe realizate în 
ultimii ani, ciștigarea grupei B 
a C.M., selecționata de hochei 
a țării noastre a evoluat în 
prima grupă valorică a celei 
mai importante dispute mon
diale. Rezultatele și aprecierile 
legate de evoluția jucătorilor ro
mâni in compania așilor crosei 
și pucului sint azi cunoscute. 
Cert este că ei au ratat posi
bilitatea — reală — pe care 
o aveau de a rămine in elita 
hocheiului mondial și au re
venit în grupa secundă, în care 
vor juca, incepînd de săptămina 
viitoare, la Belgrad, alături de 
alte 7 reprezentative naționale.

Principala concluzie a scurtu
lui ..pasaj" prin prima grupă a 
C.M. a fost aceea că diferența 
valorică dintre selecționata 
noastră și celelalte echipe 
(R.D.G.. R.F.G. sau Polonia) 
care sint mai des prezente in 
compania marilor formații de 
hochei nu este atît de mare și 
că echipa României poate as
pira cu șanse certe la un loc 
fruntaș in acest sport Plecind 
de Ia această concluzie, obiec
tivul principal al sezonului

„CENTURA DE AUR“- 
UlîlMUl TEST ÎNAINTEA 

CAMPIONATELOR MONDIALE DE BON
Turneul de la București — locul de intllnire 

a marilor campioni ai ringului
Cind iși compun cărțile de 

.vizită, boxerii cubanezi — unii 
dintre cei mai buni în lume — 
înșiră întîi titlurile olimpice și 
mondiale și apoi imediat meda
liile obținute la „Centura de 
aur“... Nu mai puțin de 19 pu- 
giliști din Venezuela au făcut 
lungul drum de la Caracas la 
București pentru a participa la 
„Centura de aur“... Asemenea 
exemple mărturisesc importan
ța ce se acordă în lume tur
neului internațional organizat 
de Federația română de box.

Ajunsă acum la cea de a 8-a 
ediție, competiția își confirmă 
viabilitatea pe toate planurile. 
Dacă acceptăm ideea că tur
neul internațional este piatra de 
încercare a oricărui boxer bun, 
atunci „Centura de aur" se 
transformă într-un test de va
loare. Dovada o avem în consi

1977/1978 nu putea fi altul decît 
lupta pentru ciștigarea din nou 
a grupei B a C.M. și, deci, 
promovarea in grupa A a dispu
tei pentru titlul mondial.

Ținînd seama de dificultatea 
realizării acestui obiectiv (la în
trecerile grupei B de la Bel
grad iau parte, alături de echipa 
Poloniei — principala favorită, 
și alte formații cu șanse la 
promovare, cum sînt selecționa
tele Elveției, Japoniei și chiar 
Iugoslaviei), colectivul de an
trenori al lotului, compus din 
prof. Șt. Ionescu, Ion Tiron și 
medicul Virgil Ignat, a alcătuit 
un plan minuțios de pregătire, 
la baza căruia au stat cîteva 
considerente : a) s-au stabilit 
norme fizice și tehnice de ad
mitere in lot, de la îndeplini
rea cărora nu s-a acceptat nici 
o abatere (o serie de jucători 
cu veche activitate în lot au 
trebuit să muncească serios și 
să reintre abia tîrziu în activi
tatea de pregătire în comun — 
cazul Justinian) ; b) s-a trecut

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

derația statornică de care s-a 
bucurat competiția, vizitată în
deobște de pugiliști din 14—15 
țări, dintre cele mai de vază în 
boxul amator (Cuba. U.R.S.S., 
Venezuela, Polonia, R.P.D. Co
reeană, R. D. Germană etc.). In 
al doilea rînd, se confirmă tra
diția acestei competiții ca tram
bulină spre înalta performanță. 
Iată, din învingătorii ediției 
1976, trei au urcat pe podiumul 
olimpic la Montreal (Clu En Zo 
— medalie de aur. Simion Cu- 
țov și Li Ven Uk — medalii 
de argint) ; trei dintre cîști- 
gătorii ediției 1977 au obținut 
medalii de bronz la campiona
tele europene (Tudor, Cicu, 
Gyorffi).

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag 2—3)

DE CE A FOST RATAT DERBY-UL Turneul internațional de șah al României

RAPID - VOINȚA
Cea de a doua etapă a cam

pionatului de polo, seria I, a 
programat aseară la bazinul 
Floreasca din Capitală primul 
meci dintre echipele fruntașe, 
partida Răpiri — Voința Cluj- 
Napoca. N-a fost, însă, derby-ul 
scontat deoarece, din repriza 
secundă, formația bucureșteană 
a evoluat pînă la încheierea în
trecerii cu un om în plus, fă- 
cînd practic... exerciții de con
cretizare a situațiilor de supe
rioritate. Ce s-a întîmplat în 
această repriză cu cîntec 1

Poloistul clujean Radu Rusu
I- a lovit cu pumnul, în văzul 
tuturor, pe Țăranu, iar arbitrul 
Ad. Stănescu l-a eliminat, con
form regulamentului, fără drept 
de înlocuire. E drept, după 
meci, clujenii au reproșat lui 
Ad. Stănescu că într-o fază an
terioară nu a observat o alter
cație intre cei doi poloiști, care 
— după părerea lor — trebuia 
să atragă eliminarea dublă a 
celor doi. Indiferent insă de a- 
ceastâ fază, pe care celălalt ar
bitru, dr. Ion Drăgan, nu a ob
servat-o. atitudinea lui Rusu 
este cu totul reprobabilă și ea 
îi va atrage și o suspendare de 
citeva etape, mai ales că el este 
recidivist în materie.

în momentul cu pricina, Ra
pid conducea cu 2—0 și final
mente a realizat un scor fluviu:
II— 3 (1—0, 3—0, 5—0, 2—3). Au 
marcat : Olac 4, C. Rusu 2, FI. 
Teodor 2, Arsene 2, Ilie Gheor- 
ghe (Rapid) și CI. Rusu 2, Gyar- 
fas (Voința).

CLUJ-NAPOCA
Cel mai disputat meci al eta

pei a pus față în față forma
țiile C.N.U. și Crișul Oradea, 
întrecerea a purtat o notă de 
echilibru pînă in repriza a treia. 
Orădenii au ratat nepermis de 
mul* printre care și un pe
nalty : studenții bucureșteni, 
mai activi în fazele de finali
zare au repurtat o victorie cla
ră, pe deplin meritată, cu scorul 
de 7—4 (0—0, 3—1, 1—1, 3—2). 
Realizatori : L. Pleșca 3, Nico- 
lau 2, Frîncu 2 de la C.N.U. și 
Hegyesi 2, Feher, Kiss pentru 
Crișul.

în ultima întîlnir a serii, 
Dinamo a obținut o nouă vic
torie netă, de această dată în 
fața Progresului, pe care a de
pășit-o evident la toate capi
tolele. Scorul de 11—4 (2—1, 
3—0, 4—2, 2—1) a fost realizat 
de : D. Popescu 2, Rus 2. Gaiță 
2, Nastasiu, Ș. Popescu, Rădu- 
can.u, Munteanu, Chirculete 
(Dinamo) și Florincescu 3, V. 
Pleșca (Progresul).

Adrian VASiLIU

TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN CAPITALĂ
Turneul internațional <’ ■ polo 

din Capitală a fost ci ; ;at de 
Ruda Hvezda Kosice car a în
vins pe C.S. Școlar cu 7—4, 
Ardă Kirjali (Bulgaria) cu 8—5 
și pe Rapid II cu 10—4. Pe 
următoarele locuri s-au clasat

PRIMUL LIDER-LEV ALBURT (U.R.S.S.)

Aspect din sala de joc

„Acalmia" a încetat odată cu 
cea de a 2-a rundă a turneu
lui internațional de șah al 
României, in care s-a jucat e- 
nergic, aspru, pe alocuri chiar

Ardă Kirjali (6—6 cu-Rapid II 
Și 4—3 cu C. S. Școlar), Rapid 
II (6—5 cu C. S. Școlar) și C.S. 
Școlar. De reținut că cele două 
echipe bucureștene au prezentat 
în acest turneu formații de ju
niori.

Foto : N. DRAGOȘ 

riscant, cu toate urmările ce 
pot decurge dintr-o asemenea 
manieră.

„Eroul" zilei a fost fără în
doială Stoica, învingător asupra 
lui Ublmann, după ce marele 
maestru a greșit grav in jocul 
de mijloc. O victorie rapidă a 
obținut Alburt, sancționînd 
prompt stilul pasiv adoptat de' 
Ghindă. Intr-o teribilă criză de 
timp, Ciocâltea a cîștigat la Bi- 
riescu. Șubă l-a dominat pe 
Minev, a obținut un pion, dar 
o neglijență în final i-a permis 
adversarului său să se salveze. 
Foarte spectaculos joacă tînă- 

rul campion al Spaniei, Bellon, 
care recent, la Torremolinos, a 
îndeplinit ultima normă nece
sară pentru a primi titlul de 
mare maestru. în runda a 2-a, 
el a obținut o victorie foarte 
convingătoare la Lukacs.

S-a luptat foarte greu și în 
întreruptele primei runde, Ungu- 
reanu și-a realizat cu multă 
precizie avantajul de un pion 
pe care îl avea într-un final de 
dame cu Bellon. Vaisman n-a 
găsit resurse suficiente de apă
rare și a pierdut la Alburt 
după o lungă rezistență. Răstur
nare de situație in partida A- 
damski — Ftacnik : negrul deza
vantajat la întrerupere are a- 
cum șanse de cîștig.

Aseară s-a desfășurat runda 
a 3-a. Cele cinci partide înche
iate in timpul regulamentar de 
joc au fost remize, cele mai 
multe dintre ele, după o luptă 
animată și interesantă : Lukacs 
— Ungureanu, Minev — Alburt, 
Adamski — Stoica, Vaisman — 
Bellon și Ftacnik — Marjano- 
vici. în întîlnirile întrerupte 
Uhlmann are avantaj la Cio
câltea. Ghindă la Pâdevski și 
Șubă la Biriescu.

Astăzi, de la ora 16, runda 
a 4-a programează partidele : 
Bellon — Ghindă, Lukacs — 
Vaisman, Ungureanu—Marjano- 
vici, Pâdevski — Minev, Al- 
burt — Biriescu, Șubă — Uhl
mann, Ciocâltea — Adamski și 
Stoica — Ftacnik (V. CH.).



PEPINIERE ALE GIMNASTICII FEMININE ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. I)

presus de orice, ne-a impresio
nat însă pasiunea și dăruirea 
cu care se lucrează aici, meti
culozitatea cu care se cizelează 
fiecare mișcare, fiecare mo
ment al viitoarei execuții, griia 
cu care se veghează la sănăta
tea și refacerea sportivelor, pen
tru ca ele să fie întotdeauna 
apte să răspundă solicitărilor tot 
mai mari ale antrenamentelor.

două vîrfuri (două salturi de 
mare dificultate, deci din grupa 
C) la sol, coborîre în dublu 
salt la paralele, salturi si to
rente de mare dificultate la 
bîrnă — pentru a le numi doar 
pe cele mai importante din lun
ga listă trecută în caietul-pro- 
gram al antrenoarei coordona
toare a secției.

Valorificînd cu maximă efi

cientă baza materială de care 
dispune în prezent si contînd 
pe sprijinul promis de condu
cerea clubului pentru crearea si 
a altor condiții de care are ab
solută nevoie, secția de gim
nastică de la C.S.M. Baia Mare 
va putea să se impună si ne 
Viitor în gimnastica noastră de 
performantă, prin rezultate pres
tigioase.

ATUURILE ANTRENORILOR BIBIRE

NOI STARTURI AIE INOTATOARILOR NOASTRE 
AEĂIURI DE ELITA NATAJttl MONDIALE

LA

Antrenoarea coordonatoare a 
secției. Elena Marinescu, pe ca
re o găsim în sala de gimnas
tică atît dimineața cit si după- 
amiaza. indiferent dacă la lu
cru se găsesc maestrele sau... 
gimnastele de patru ani, proas
păt selecționate din grădinițele 
orașului, intervine cu compe
tentă în procesul de instruire, 
îi sfătuiește pe mai tinerii săi 
colegi, ajută la corectarea unei 
mișcări greșite; ,

— Avem sarcini concrete pe 
antrenori și pe gimnaste — 
ne spune reputata tehniciană. 
Ne-am dat seama din propria 
noastră experiență că azi nu se 
mai poate lucra la general, fie
care după cum crede el că e 
mai bine. La noi. fiecare tehni
cian știe cum TREBUIE să mun
cească, astfel că ne este si nouă 
mult mai ușor să controlăm 
eficienta activității desfășurate. 
Am fixat un barem de dificul
tate obligatoriu pentru fiecare 
dintre gimnastele noastre, indi
ferent la care categorie de cla
sificare se află ea. Chiar si 
pentru cele de categoria a IV-a 
am stabilit elemente de maes
tre, căci numai astfel se pot 
aborda astăzi marile rezultate. 
Ar trebui, poate, să mai fac 
precizarea că normele de difi
cultate stabilite de noi pentru 
fiecare categorie de clasificare 
sînt mult mai severe decit cele 
similare ale federației de spe
cialitate și credem că a fost si 
acesta un element care a sti
mulat obținerea unor rezultate 
bune. Am adoptat această ma
nieră de lucru pentru că am 
văzut, tot mai mult in ultima 
vreme, că pe plan international 
cerințele sînt mereu mai mari 
si se impun numai acele gim
naste care vin cu elemente de 
mare dificultate, foarte bine 
executate. De la aceste premise 
am pornit atunci cind am în
greunat considerabil procesul de 
instruire, dar am convingerea 
că nu am greșit. Dimpotrivă.

Și așa s-a ajuns ca astăzi 
colectivul de antrenori de la 
C.S.M. Baia Mare — Alexandru 
Aldea. Rodica si Norbert Kuhn. 
Iuliana Simonfi. proaspătul ab
solvent al Institutului pedagogic 
din Cluj-Napoca. Octavian Po- 
rutiu, ca și Maria Kovacs, in 
calitate de coregrafă, are ca 
obiective imediate învățarea de 
către gimnaste a unor elemen
te de ridicată valoare tehnică, 
dar si de mare dificultate, cum 
ar fi săritura Tsukahara întins 
sau cu 360 grade, săritura stind- 
salt inainte. dublu salt grupat 
sau dublu salt echer, torente cu

Cu o remarcabilă constantă, 
secția de gimnastică de la Sport 
Club Bacău „arbitrează" de mai 
multi ani marile concursuri ale 
calendarului competitional in
tern. repurtează succese nota
bile în campionatele tării, obti- 
nînd titluri republicane si nu
meroase locuri fruntașe, si nu 
o dată gimnaste ale clubului 
moldovean au îmbrăcat tricoul 
echipei reprezentative sau au 
fost selecționate în diferite lo
turi. Toate acestea reprezintă, 
in ultima instanță, edificatoare 
dovezi ale calității muncii des
fășurate. a competentei cu care 
antrenorii Marina și Mircea Bi- 
bire îndrumă si conduc activi
tatea secției, concretizată si în 
faptul că. în momentul de fată. 
Sport Club Bacău poate alinia 
șapte gimnaste de categoria 
maestre cu programul impus 
bine pregătit, cu exerciții liber 
alese care se disting atît prin 
originalitatea compoziției cit și 
prin dificultatea elementelor in
duse. Atuurile secției se nu
mesc Gabriela Trușcâ, Nicoleta 
Prisecam. Lucia Negrea. Doina 
Aeojocăriței. Emanuela Cristea. 
Jenica Amarișcăi și Carmen Da- 
ian. de la care se speră că vor 
aduce și pe viitor secției și clu
bului rezultate prestigioase.

Răspunzind cerințelor antre
namentului modem, ca și obiec
tivelor de performanță stabilite, 
la Sport Club Bacău s-a tre
cut. din luna februarie, la efec
tuarea a cite 11 antrenamente 
pe săptămină. ceea ce nu s-a 
dovedit deloc o treabă simplă. 
A trebuit să se găsească «fe
restre" in programul școlar al 
sportivelor, a fost necesar, de 
asemenea, să se asigure mijloa
cele ce se impuneau pentru re
facere și odihnă. Pentru acomo
darea și integrarea gimnastelor 
in noul regim de lucru, s-a sta
bilit. pentru început, o intensi
tate a lucrului mai redusă pen
tru cel de-al doilea antrenament 
al zilei. Absenta, la Sala tine
retului — acolo unde este con
centrată toată activitatea de 
pregătire a gimnastelor — a 
unor spatii adecvate pentru re
cuperare. unele greutăți obiec
tive derivind din distanța mare 
de sală la care locuiesc unele 
dintre sportive, ca Si unele 
neajunsuri (sperăm trecătoare) 
mai mid. de pildă, ca lipsa gro
pii de antrenament — toate a- 
cestea grevează asupra randa
mentului general al secției, ca
re. evident, poate fi considera
bil îmbunătățit. Spunem aceas
ta deoarece gimnastele de cate-

Gabriela Trușcâ. evident cel mai 
bun produs al S.C. Bacău 

goria a III-a (două echipe), a 
IV-a (de asemenea, două for
mații). ca și începătoarele, care 
descifrează acum abecedarul 
gimnasticii, se prezintă la un 
nivel bun. cu reale perspective 
de afirmare.

Ambianța de muncă respon
sabilă, de inițiativă și eforturi 
fără preget de pasiune Și dă
ruire — iată premisele unei ac
tivități viitoare fructuoase la 
clubul băcăuan, unul din duhu
rile de gimnastică fruntașe din 
țara noastră.

Grupaj realizat de :
Constantin MAC OVEI

--------------------- H'I ■■ r—------------------

SELECȚIONATA DE HOCHEI ÎSI PROPUNE
■> ■>

(Urmare din pag. I)

la an volum de muncă aproape 
dublu fată de anul trecut, in 
vederea căruia s-a procedat la 
o întinerire a efectivului, in asa 
fel incit, in ansamblu. între
gul lot să poată face față soli
citărilor deosebite (au părăsit 
echipa reprezentativă, deocam
dată, toti jucătorii avînd peste 
30 de ani : Varga. Pană și 
Gheorghiu) ; c) a crescut exi
gența față de participarea ac
tivă la pregătirile efectuate in 
comun, fiind sancționate, cu fer
mitate și hotărire, toate abate
rile disciplinare : d) in sfirșit, 
a fost stabilit un stil de joc mo
dern, rapid, in mișcare, cu fo
losirea permanentă a presingu
lui, cu participarea activă a în
tregului cvintet de pe gheață 
(excepție făcînd, bineînțeles, 
portarul). Acestor elemente ge
nerale li s-au mai adăugat pe 
parcurs și alte norme de muncă, 
de Ia care colectivul de tehni
cieni are meritul de a nu se 
fi abătut deloc, imprimînd acti
vității lotului o atmosferă de 
muncă și de disciplină deplină.

Acum, cind se apropie „ora 
scadenței", ni se pare interesant 
să apreciem care au fost roa
dele unei asemenea activități, 
în primul rînd. este de sem
nalat faptul că în partidele in
ternaționale disputate în acest 
sezon, nu atît rezultatele, cit 
mai ales comportarea echipei 
s-au ridicat la un standard su
perior celor din anii treenți. A 
crescut evident viteza de joc, 
și mai ales, s-a îmbunătățit vi

zibil omogenitatea formațiilor 
folosite pe gheață. In prezent 
sint „așezate" trei cvintete,, 
care s-au sudat de-a lungul se
zonului și care dau un randa
ment superior. Iată-le : Antal, 
Gali. Coste*. Tureanu Axinte ; 
Ioniță. Justinian. Olenici. V. Hu- 
țanu. Nistor ; Moroțan, Bălăucă, 
Z. Nagbi, Solyom, B. Naghi. 
Cei doi portari au rămas aceiași 
din sezonul trecut : Gh. Huțan 
și V. Neteda.

Din aceste succinte aprecieri 
referitoare la roadele muncii de 
pregătire in vederea participării 
la grupa B a C.M. de hochei, 
s-ar părea că lucrurile merg 
bine. Situația nu se prezintă 
chiar fără „fisuri*. In prestațiile 
formației noastre au apărut in 
acest sezon și carențe. Ne-am 
referi în primul rind la frec
ventele greșeli din apărare, 
unde plasamentul și lipsa de 
forță și atenție au costat multe 
goluri ce puteau fi evitate, și 
la supărătoarele ratări din atac, 
unde nu o dată au fost irosite 
ocazii extrem de clare, prin 
lipsa de concentrare in momen
tele decisive sau prin lipsa 
de inspirație in alegerea 
căii de finalizare.

în ansamblu, acumulările de
pășesc, însă lipsurile, chiar dacă 
aceste carențe au persistat de-a 
lungul întregului sezon. Cu un 
efort corespunzător, ele pot fi 
eliminate. Este ceea ce așteptăm 
de la colectivul de tehnicieni 
și de Ia jucătorii noștri, pentru 
ca participarea lor la grupa B 
a C.M. de hochei să fie încu
nunată de succes.

CDXCURSUL IIPIBLICĂI
DE SCHI AlPII Al COPIILOR

Zilele trecute, in Valea Do
rului din Bucegi, s-a desfășurat 
concursul republican de schi al
pin al copiilor. La întrecere au 
fost prezenți 147 de sportivi din 
18 județe ale tării.

IATA rezultatele înre
gistrate : slalom uriaș, fele
I : 1. Carmen Cozma (Har
ghita) 51:91, Z Mihaela Oprea 
(Cluj) 52:33, 3. Jutka Hollo
(Harghita) 53:87 ; băieți I : 1. 
Emilian Focșeneanu (Prahova) 
58:40. Z Florin Voinea (Pra
hova) 58:42. 3. Dan Iliescu
(Brașov) 58:77 ; fete II : 1.
Barbel Henning (Sibiu) 57:12, 2. 
Anca Moraru (Brașov) 57:35, 3. 
Liliana Ichim (Suceava) 58:33 ; 
băieți II : 1. Ion Frățilă (Bra
șov) 61:40. 2. Răzvan Ungureanu 
(Cluj) 63:16. 1 Aurel Foiciuc 
(Brașov) 64:25 ; slalom special, 
(ete I : 1. Mihaela Oprea (Cluj) 
68:54. 2. Carmen Cozma (Har
ghita) 69:53, 3. Angela Arapu 
(Suceava) 71:43 ; băieți I : 1. 
Lajos Boyte (Harghita) 69:36. 
Z Dan Iliescu (Brașov) 69:41, 3. 
Ion Pinche (Brașov) 72:41 ; fete
II : 1. Liliana Ichim (Suceava) 
69:98. Z Anca Moraru (Brașov) 
72:84. 1 Delia Parote (Brașov) 
73:25 ; băieți II : 1. Ion Frățilă 
(Brașov’) 75:80. Z Octavian Rusu 
(București) 79:24. 3. Răzvan Un
gureanu (Cluj) 79:80.

„CENTURA
(Urmare din pag I)

In palmaresul competiției fi
gurează nume de prestigiu, ceea 
ce sporește faima turneului. De 
trei ori și-au înscris numele 
printre învingători : Teofilo 
Stevenson. Calistrat Cutov, Alee 
Năstac. Constantin Gruescu și 
Niță Robu (capabil anul acesta să 
obțină un record in materie !) ; 
de cite două ori apar : Gil
berto Carillo. Simion Cuțov. Li 
Ven Uk, Gheorghe Ciochină. Ciu 
En Zo. Mircea Tone. Gabriel 
Pometcu. Paul Dobrescu, Ale
xandru Tirboi și alții.

Ediția de anul acesta prezintă 
particularitatea de a prefața 
campionatele mondiale de la 
Belgrad (6—20 mai), iată de ce 
este explicabil interesul unor 
federații extraeuropene de a-și

Luna martie a adus nu numai 
„mărțișoare" celor mai harnice 
înotătoare ale țării. Ea progra
mează în zilele și săptăminile 
ce urmează și primele confrun
tări internaționale în care cam
pionii și campioanele noastre 
își vor proba actualele potențe 
în companii dintre cele mai se
lecte.

Un prim lot alcătuit din Mi
hai Mandache, cel mai în formă 
dintre înotători la această oră, 
Adrian Horvat, Ionel Luca, Ho- 
ria Lucaciu și Ligia Anastasescu 
va concura sîmbătă. și duminică 
în noua piscină (50 m) de la 
Budapesta, in tradiționala com
petiție organizată de firma „E- 
lektroimpex". La aceleași date 
(11—12 martie), citeva din spe
ranțele natației noastre — Car
men Mihăilă, Octana Mladin, 
Cristian Ungureanu și Ovidiu 
Cocenescu (învingător în cursele 
de selecție cu timișoreanul An
drei Toth) — vor înota la Gera^ 
alături de cei mai buni sportivi 
din R.D. Germană și alte țări, 
născuți in 1964 (și mai tineri).
• Deși este programat într-o 

perioadă in care înotătorii con
tinuă să acumuleze forță, rezis
tență. tradiționalul concurs in
ternațional de la Bremen a a-

tras în fiecare an stele de pri
ma mărime ale natației mondiale. 
După cum sintem informați, or
ganizatorii au pregătit și o sur
priză pentru participantii ac
tualei ediții (17—19 martie). în
trecerile desfășurîndu-se (pen
tru prima oară) intr-un bazin 
de 50 m. Printre cei care vor 
urca pe noile blocstarturi se vor 
afla și sportivele noastre Car
men Bunaciu, Anca Miclăuș, 
Camelia Hoțescu, Mihaela Cos
tea și Daniela Georgescu. Un 
foarte bun prilej, mai ales pen
tru C. Bunaciu, de a-și cunoaș
te viitoarele adversare de la 
„mondialele" din august, înotă
toare din S.U.A., Canada, Olan
da și (nu este încă certă par
ticiparea lor) din R.D. Ger
mană.
• Și pentru Irinel Pănulescu, 

cu un deosebit apetit pentru noi 
recorduri, concursul de la Trento 
(24—26 martie), în bazin de 25 
m, cu probe pe categorii de 
vîrstă, reprezintă o binevenită 
ocazie de a-și măsura forțele 
cu prezumtivele sale concurente 
la „europenele" de juniori din 
vară. Vor mai participa, la 
Trento, Cristine Seidl, Carmen 
Alexe, Edit Kugllș, Dan Ținea, 
Sorin Plev și Cristian Banu.
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BASCHETUL ARE NEVOIE DE INTEI
SI MODERNIZAREA ANTRENAME

Plenara Federației române de 
baschet a relevat citeva reali
zări demne de menționat, une
le concrete, altele vizind impli- 
niri intr-o perspectivă apropia
tă. Ne referim, de pildă, la pri
mele măsuri luate în scopul 
instaurării unei atmosfere de 
deplină seriozitate în muncă, ds 
exigentă și dăruire in pregătire, 
de curmare a „plezirismului". 
intenție concretizată prima da
tă în toamna anului trecut, cu 
prilejul trecerii probelor si în
deplinirii normelor de control 
de către echipele divizionare. 
Intransigenta comisiilor a scos 
atunci in evidentă slaba pregă
tire a multor jucători, 150 din 
Diviziile A și B și 195 din cea 
școlară și de juniori răminind 
corigenți ! Mult efort se depune 
pentru rezolvarea problemei ju
cătorilor cu talie inaltă si cu 
valoare reală pe plan interna
țional, acțiunea de depistare, se
lecție și pregătire extinzîndu-se 
Mai mult chiar, s-a introdus 
obligația ca formațiile din toate 
cele trei divizii naționale să aibă 
un anumit număr de snortivi cu 
talie satisfăcătoare, potrivit ce- 
țintelor internaționale, să-i an
treneze la un nivel corespun
zător si să-i folosească în timpul 
întrecerilor. în sfîrsit. dintre 
măsurile concrete din ultima 
vreme mai subliniem întineri-

RESEANTA ea baschet
Pe teren prupriu, în meci res

tanță din turul Diviziei A, echi
pa feminină de baschet Mobila 
Satu Mare a dispus de Olimpia 
București cu 2—o : 89—61 (39—32) 
și 106—85 (40—25). Gazdele, care
au folosit cu succes două jucă
toare foarte tinere, Csilla Hoszu 
(15 ani) și Maria Groza (16 ani), 
au dominat net în ambele par
tide. Coșgetere : Diana Bălaș-Mi- 
haiik 25+26. Judith Gross 
19+25. Viorica Ciocan- -Balai 18+ 
26. respectiv Florentina Căprița 
7+18. Alexandrina Bîră 14+21 și 
Vasilica Ioniță 18+22. Au arbi
trat I- Balaș și C. Szăsz. (I. PA- 
NEK-coresp.).

rea loturilor republicane de se
niori și senioare, curmarea ac
telor de indisciplină prin sanc
tionarea promptă și fermă a 
abaterilor sâvirșite în timpul 
meciurilor și la antrenamente, 
introducerea antrenamentelor o- 
bligatorii în aer liber în ziua de 
luni a fiecărei săptămîni in 
scopul îmbunătățirii pregătirii 
fizice a baschetbaliștilor. răs- 
pindirea minibaschetului prin 
dotarea unui număr mare de 
școli cu mingi si panouri etc.

Alte măsuri menite să condu
că la lichidarea rămînerii în 
urmă a baschetului si să spri
jine realizarea performanțelor 
stabilite pentru reprezentativele 
naționale si pentru echipele par
ticipante la competițiile inter
naționale de amploare sînt cu
prinse in planul de activitate pe 
anul 1978 : extinderea si diver
sificarea acțiunilor de masă or
ganizate in cadrul „Daciadei", 
creșterea volumului de lucru 
Ia antrenamente. îmbunătățirea 
substanțială a calității si spo
rirea eficientei procesului de 
pregătire a baschetbaliștilor în 
secțiile cluburilor si ale asocia
țiilor sportive, precum si la lo
turile reprezentative, perfectio
narea probelor și normelor de 
control și introducerea lor ca 
practică curentă si la loturile 
naționale, aplicarea controlului 
sistematic la antrenamentele 
unităților de performantă si la 
echipele reprezentative (măsură 
necesară de multă vreme : în- 
tîrzierea ei constituie una din 
deficientele constatate în mun
ca federației), dezvoltarea ac
țiunilor de selecție și testare a 
elementelor de perspectivă si 
îndeosebi a celor cu talie înaltă, 
îmbunătățirea procesului de in
struire Ia copii și juniori etc.

Raportul F. R. Baschet si 
planul de activitate au fost pri
mite cu interes de participantii 
la plenara federației, unii din
tre antrenori rostind cuvinte de 
apreciere sau critici și făcînd 
sugestii (interesante) Adică, asa 
cum au făcut de regulă de-a

DE AUR* -
familiariza candidații cu condi
țiile de pe continentul nostru, 
înscriindu-i la turneul bucu- 
reștean. Așa apar pe listele de 
concurs boxeri din diverse părți 
ale lumii, dn America Latină, 
din Asia (R. P. Mongolă. Iran), 
din Africa (Algeria și Egipt) 
etc. Aceeași împrejurare însă 
dictează unor federații (mai a- 
les celor europene) să-și fe
rească aspiranții fie de o în- 
frîngere prematură și descura
jatoare. fie de dezvăluirea po
tențialului real.

Oricum, importantul efort or
ganizatoric, depus de gazdele 
române cu tradițională ospita
litate. se va vedea încununat de 
obișnuitul succes — Si printre 
participantii străini și în rîndu- 
rile inimosului nostru public de 
box care, cu siguranță, va face 
din nou neincăpătoare sala atit

de familiară de la Palatul spor
turilor și culturii. în care ne 
vom reîntîlni zilnic de-a lungul 
săptămînii viitoare. Potrivit o- 
biceiului. sînt prevăzute. înee- 
pînd de luni și pînă vineri (se
mifinalele) cite două gale zil
nice (de la orele 15 și 19). fi
nalele urmind a avea loc dumi
nică 19 martie, dimineața de la 
ora .10. Nădăîduim că vom fi 
martorii unor gale de bun nivel 
tehnic, nermitînd selecționerilor 
noștri să alcătuiască cea mai 
bună formație pentru campio
natele mondiale.

Biletele de intrare pentru 
„CENTURA DE AUR" la box 
(Palatul sporturilor si cul
turii. 13—19 martie) s-an pus 
in vînzare la agenția C.C.A.. 
agenția Loto—Pi-anosnort din 
pasajul de la Universitate, 
casa snecială din str. V. Con
ta șl la Palatul sporturilor 
și culturii.
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N, Șl NESPORTIVITATEA
EBUIE FRINATA! I

r^c^^^con- 

foarte difi- 
IdițiUor na
ssau prezen- 
fe (162 auto- 
luptat cura- 
cu dirzenie 

de simbătă 
Lr-1 duminică 

succe- 
J^uc.-ii am 
organizatoric, 
și de astă

a-

gure, în plin cîmp, lingă Dăl- 
ghiu cerind ajutorul tovară
șilor de întrecere (care tre
ceau) pentru a repune mași
na pe șosea. Le-au văzut 
peste 10 echipaje dar nici 
unul n-a oprit, ajutorul cerut 
fiind oferit de... operatori ai 
televiziunii și ziariștii veniți 
la fața locului. Astfel. cele 
două concurente — exemplu 
de tenacitate, de perseverență 
— n-au abandonat, ci au re
luat cursa, terminînd-o. fiind 
penalizate doar cu minutele 
pierdute in așteptarea* ajuto

rului colegilor. încă 
un exemplu : două 
echipaje, deci doi 
piloți și doi naviga

tori, s-au gîndit... să-și fure 
partenerii de întrecere. Flaviu 
Bibac — Ovidiu Herțanu (CSU 
Brașov) și Viorel Mareov — 
Luca Ripan (ITA Timiș), pro- 
fitînd de întuneric, au luat-o 
pe un drum lăturalnic, tăind 
o bună bucată de drum acci
dentat.

întâmplări regretabile care 
n-au nimic comun cu pasiu
nea, demnă de toată lauda, a 
automobiliștilor noștri. Le 
consemnăm azi fiindcă dorim 
să rămînă singurele din acest 
sezon. Automobilismul nu 
trebuie să aibă nici o relație 
cu nesportivitatea.

Modesto FERRARINI
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COMENTARIILE CONTINUA
fOTBALCL DE PRO'IENADV

ETAPA S-A ÎNCHEIAT
pătau o reușită prelungire 
travaiiuț oamenilor din linia a doua.

Ștefănescu îl reprezintă, după 
opinia noastră, pe cel mai echilibrat 
și mai dotat jucător pentru postul 
de ,, măsurător* și echipa națională 
n-ar mai trebui sâ-l omită în viitoa
rele sale acțiuni.

raptului câ îndepărtau pericolul din 
preajma propriei porți. Un mare me
rit în obținerea succesului era iove an 
pe stadionul din Copou revine iui 
Ștefănescu. E drept câ și linia de 
mijlocași din fața sa a prelucrat 
foc»1e ingen:os mingile primite 
astfel, intervențiile „liberoului**

AL PEIROLITU
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NCULESCU

PE MICUL ECRAN
VINERI 10 MARTIE, ora 22 

(programul II) : „Telerama
sport“ — emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

SIMBATA 11 MARTIE, ora 
15,30 : Un sport mai puțin 
cunoscut : Badminton (film de 
Ludovic Doczi) ; ora 15,45 : 
Campionatele Mondiale 
patinaj viteză (selectiuni În
registrate de la Goteborg 
Helsinki) ; ora 16 : „Marele
Premiu de automobilism al 
Braziliei" pentru campionatul 
mondial al piloților de formu
la unu (rezumat primit de la 
Rio de Janeiro ; comentator — 
Andrei Bacalu) ; ora 16,15 : 
Atletism, R.D.G. — Marea Bri- 
tanie (selectiuni înregistrate de 
la Senftenberg) ; ora 16,35 : 
Hipism, „Premiul Americii" — 
alergare internațională de trap 
pe hipodromul Vincennes de 
la Paris ; ora 16,40 
R.F.G. — 
primit de la

de

și

Fotbal,
Anglia (rezumat 
Munchen).

DUMINICA
8 : Sportul

ora12 MARTIE, 
pentru toți 

gimnastică la domiciliu ; 
17 ; Fotbal, F.C. Argeș 
Steaua (transmisiune directă 
de la Pitești a reprizei a n-a; 
comentator — Eftimie Ionescu).

ora

15,
15,

LUNI 13 MARTIE, ora 
MARȚI 14 MARTIE, ora 
MIERCURI 15 MARTIE, ora 15, 
JOI 16 MARTIE, ora 13,30, 
VINERI 17 MARTIE, Ora 15, 
SlMBÂTA 18 MARTIE, ora 15, 
și DUMINICA 19 MARTIE, 
orele 11,30 și 15 : transmisiuni 
directe și înregistrate din tur
neul internațional
.Centura de 
tor : Cristian

de box 
aur- (comenta- 
Țopescu).

15 MARTIE, ora 
feminin, Dinamo 
Penicilina Iași în 
al campionatului
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MIERCURI 
17,30 : volei 
București — 
turneul final 
national (transmisiune directă 
de la Brașov : comentator — 
Aurelian Brebeanu).

I
I
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Motocros

I, ALTUL ESTE PREMIAT
I 
I

a etapă. „Cu- 
notocros. ini- 
cu scopul de 
■ontinuu nro- 
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teeoriile). re- 
porit de aler- 
cele mai nu- 
cea rezervată 
ca aceștia să 
rapid cu ri- 

r „tari", spe- 
au decis ca 

tul în comun 
ingreuîa- 

artatrilor. mai 
ca care >nre- 

concurenti-

pentru 
în ur- 
de an- 
multe

I
I

antrenorului său. Andrei Faze- 
kas, care se pregătiseră 
a primii laurii victoriei, 
ma contestației introdusă 
trenorul amintit și după
căutări, oficialii au descoperit 
eroarea dar. pină ce ea a fost 
înlăturată, Valea Răcădăului, 
impînzită duminică de mii de 
spectatori, rămăsese pustie !...

Tr. IQANiTESCU

I
I

U, egherea teh- 
t din cadrul 
moctitici (dcc- 
za Răcădăului. 
tubului S*ca- 
^Bracov) a 
"tn «»xciusi’ i- 
localitatc Si

1 in totalitate 
estivitatca dc 
lor nu s-ar fi 
Eimărător : ne 
antă a nodiu- 
»mat să urce 
Naiehe (I.T.A 
irile nedurr.e- 
i si mai a’os 
ancise Fodor 
Jrghe) si ale

Jocul prestat de Petrolul place 
„ochiului* din tribune. Miercuri, 
pe Ghencea. se spunea că ploieș- 
tenii au jucat mai 
Ios~ ca F. C. Bihor, 
marcat de a ti tea ori 
mos practicat de 
Fără obstrucții, fără „armele 
antijocului* — trageri d« timp, 
trimiterea mingii afară, retra
gerea echipei într-o apărare 
disperată. Dar, din păcate, a 
juca ofensiv, a pasa la mijlo
cul terenului, a juca frumos, nu 
trebuie să insemne naivitate, 
naivitatea de care dau dovadă 
Sotir, Simaciu, State. Pisău, mai 
tinerii lor colegi Dobrescu și 
Stanciu, și chiar, surprinzător. 
Angelescu. A juca bine și util 
pentru echipă înseamnă a stă- 
pini bine și jocul in apărare. 
Or, în acest compartiment, la 
Petrolul naivitatea e la ea a-

meciul cu Steaua s-a 
din nou acest lucru.

„spectacu-
A fost re- 
jocul fru- 
ploieșteni.

casă. în 
dovedit 
Cine a fost Jibero“-ul ? Nimeni. 
Cine a 
ales in 
Care a
Nimeni, 
central

dublat in apărare (mai 
zona centrala) ? Nimeni, 
fost omul de acoperire ?

Cine a fost fundașul 
de marcaj la Răducanu ? 
intrat Negoiță (dar era 
de asemenea, nimeni.

Pină a 
tirziu). 
Mijlocașii — Simaciu. Dobrcscu 
și, uneori. Angelescu — uită de 
sarcina defensivă. In această 
conjunctură, „bulevardele" pe 
care s-au plimbat Răducanu, 
Iordan eseu. Zamfir. Stoica, Du
mitru au fost... inevitabile. Cu 
un asemenea fotbal df prome
nadă, de visători, doar cu pa
sele „curate- și combinațiile ste
rile de la 
se poate 
mantă.

mijlocul terenului, nu 
face joc de perfor-

că-

1NTPE PENALTY $1 LEGEA AVANEAJILII ?
general, a condus cored partidaArbitrul Vasile Tătar, care, în £ ___'_______ r______

Poli. Timișoara — F.C. Bihor, a avut cele mai neinspirate mo
mente atunci cind a încercat să aplice legea avantajului. Astfel, 
el a lăsat nesancționate cîteva faulturi grosolane care, apoi, au 
proliferat jocul dur (Șerbănoiu, aflat în bună dispoziție de joc 
și autor al singurului gol al meciului, a trebuit să părăsească 
terenul accidentat), și, mai ales, a lăsat „jocul să curgă" intr-o 
fază decisivă, care se putea solda cu consecințe neprevăzute. în 
momentele ce au premers golul, la centrarea lui Petrescu, Volaru 
a fast faultat de un adversar in careul mic, în timp ce sărea 
pentru a lovi mingea cu capul. Arbitrul a lăsat insă nesancționată 
infracțiunea, yăzind, probabil, că mingea se îndrepta spre Șerbă
noiu, coechipierul lui Voiaru. Dar, dacă intervenea in extremis 
un fundaș bihorean, sau. pur și simplu, jucătorul timișorean rata 
intercepția sau șutul ? ..întorcea" arbitrul Tătar, ca la rugby, faza 
la momentul faultului ? Pentru că. la urma urmei, orice infrac
țiune in suprafața de pedeapsă trebuie sancționată cu promptitu
dine, acordarea loviturii de la 11 m fiind aplicarea cea mai fi
delă a legii» avantajului.

MIRCEA SAADI ?
„ȚiRflPlLE" PIIEȘLLMLOP.. TOCITE

Curioasă metamorfoză a cunoscut jocul echipei Sportul studen
țesc. După ce cîteva sezoane a TRĂIT mai ales prin eficacitatea 
percutantului său virf de atac Mircea Sandu, care înscria goluri pe 
orice teren, pe arșiță ca și pe ploaie sau pe zăpadă, goluri prin 
care nu de puține ori Sportul învingea divizionare mai puternice 
decit ea, echipa antrenată de cuplul Mircea Radulescu—Viorel 
Kraus a trecut, vrînd-nevrînd, la un joc mai combinativ, mai 
„așezat", mai grupat în apărare și in atac, un joc cu mai 
puține riscuri, un joc mai „cuminte". De ce vrind-nevrind ? 
Pentru că Sandu — singurul om de gol — s-a accidentat, a fost 
operat, iar absența lui s-a prelungit și se mai prelungește încă.

Exceptind meciul cu Dinamo, în care Sportul a căutat sâ facă 
lucruri care o depășesc, care nu i se potrivesc în nici un fel, 
echipa s-a exprimat în ultimele partide — cu Steaua, in Cupă, 
cu Universitatea Craiova și cu F.C. Constanța — ca un „cor". 
Un cor bine dirijat de Aurică Rădulescu. Cu toate acestea. Sportul 
resimte puternic absența... dezordonatului, prea puțin tehnicului, 
dar atît de bătăiosului Mircea Sandu, un atacant cu o singură 
— dar foarte mare — calitate, VOCAȚIA GOLULUI. Sportul con
struiește bine, pasează bine, dar golurile nu se marchează din 
pase...

Unde ești tu, Sandule ?

Perioada dificilă pe 
care o străbate F.C. 
Argeș (un singur 
punct în cele 3 jocuri 
din acest sezon, cu 
un golaveraj de 1—5 
și un pronunțat re
gres In clasament, de 
la locul 3 in toamnă 
La locul 3 actuali ri
dică serioase proble
me piteștenilor. Sem
nele revenirii n-au a- 
părut nici la 
Mureș 
un i
sau 
erau

Tg. 
unde — dacă 

rezultat favorabil 
un scor egal 

i mal greu de

întrevăzut pe terenul 
Ederului — n-au fost, 
din păcate, vizibile 
nici ce! puțin unele 
îmbunătățiri în jocul 
propriu-zis.

Cele mai multe lip
suri sînt cele din a- 
tac. unde miercuri 
piteștenii au contat, 
practic, doar pe Do- 
brin, dar acesta este 
— lucru bine știut — 
mai mult creator de
cit realizator, 
doi jucători de 
Radu 
Nicolae

AVERTISMENT

TN „LIBERO" COMPLET

n Si 
au avut

Cel 
vtrt. 

Doru 
evo-

Iuții absolut șterse. 
Primul așteaptă prea 
mult să fie servit (la 
Tg. Mureș a și ratat 
cu nemăsurată naivi
tate două imense o- 
cazii), cel de-al doi
lea are un joc dezor
donat, superficial. Di
ficultăți noi apar și 
prin accidentarea a- 
celuiași Doru Nicolae, 
ceea ce agravează 
carența de atacanți 
specializați din ac
tualul lot al lui Flo
rin Halagian.

primele trei partide ale

lit YANANII!

Cele ce urmează nu reprezintă o 
noutate. Pentru câ ne vom opri a- 
supra jocului „liberoulul" craiovean, 
Ștefănescu, despre care s-a mai scris 
de multe ori. Și s-a scris sau s-a 
vorbit, în majoritatea cazurilor, elo
gios. Și noi vrem sâ subliniem depli
na stă pinii» a tainelor acestui post 
la care a ajuns fotbalistul Univers!*

lății Croiova. Miercuri, Io lași, intr-un 
meci care l-a solicitat aproape neîn
trerupt, Ștefănescu n-a făcut nici o 
greșeală de apreciere a traiectorii
lor mingii, element esențial 
intervențiile sale pe postul 
joacă. Iar execuțiile, curate 
cace, au furnizat totdeauna 
pierllor mingi utilizabile, in

171 DE ȘUTURI DE LA
Pînă și veritabilii șuteri

Ne-am propus, între altele, 
să urmărim în etapele a 19-a 
și a 20-a ale campionatului 
primei noastre divizii' ȘUTUL 
DE LA DISTANȚA. Adică în 
ce măsură echipele noastre din 
primul eșalon — jucătorii lor 
— reușesc să finalizeze acțiuni 
ofensive prin șuturi puternice, 
expediate prin surprindere din 
afara careului de 16 m. Moti
vația temei constă în faptul că 
astfel de execuții au devenit o 
NECESITATE in condițiile te
renurilor grele, alunecoase, pe 
care s-au disputat meciurile pri
melor etape ale returului și, 
mai ales, in condițiile unor a- 
părări supraaglomerate, tactică 
folosită de majoritatea echipelor 
atunci cind joacă in deplasare. 
Așadar, care a fost situația 
exactă a șuturilor expediate 
din afara suprafeței de pedeapsă 
in meciurile disputate duminică 
5 și miercuri 8 martie ?

Iat-o intr-un clasament sui- 
generis (prima cifră — numă
rul șuturilor din etapa a 19-a ; 
a doua cifră, cele 
20-a).
U.T.A. :
„Poli* Timișoara :
F. C. Argeș : 
Petrolul :

(un gol. 2 bare)
F.C.M. Reșița :

din etapa a

<4-12=16
24-12=14 

134- 1=14
54- 3=13

7=13

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul Pronosport din 12 

mart.e 1978 confne meciuri in
teresante din campionatul nostru 
de fotbal — divizia A — avtnd 
capele de afiș intilnirea Sportul 
s.udențesc — ..Poli" Timișoara și 
tradiționala dispută ,.U“ Craio
va — Dinamo, precum și derbyul 
M. an — In ernaz onale din cam- 
p ona’ul italian. Vă prezentăm 
■ rogramul complet al acestui 
eenenta și pronosticul anrecatu- 
lu a-tor RIDU ZA1IARESCU :

T. Snortul studențesc
Tmzșoara

11. F.C. Constanta — 
govi«*e

Hl. UT.
Iași

IV U- 
Bucuresti

V Olimpia 
troîul

VI. Corvin ui —
VII. F.C. Bihor 

șt ta

: — ..Poli- 
1.

- C.S Tîr- 
1.

Poli’ehnica
1 

— Dinamo 
1. X 2. 

Satu Mare — Pe-
1. 

— Jiul 1.
F.C.M. Re-

1.

Arad

Crarova

VIII. S.C. Bacău
Mureș

IX. F.C. Argeș — Steaua
X. Fiorentina — Roma
XI. Fogg.a — Genoa

XII. Milan — Inter
XIII Perugia — Napoli
Tragerea Loto de astăzi 

avea loc la Casa de Cultură 
Eminescu" a sectorului 2 
str. M. Eminescu nr. 89 la ora 17.

Rezultatele vor fi transmise la 
radio și televiziune in 
serii.
ClȘTIGL’RlLE TRAGERII

DIN 3 MARTIE 1378
Categoria 1 : 1 variantă 

autoturism ..Dacia 1300“ și 
riante 25% a 17 500 lei : Categoria 
2 ; 3.25 ... .............. “ ’ ’ *
15.75 a
29.75 a 
177.50 a 
szo.on a 
1766.00

REPORT CATEGORIA 1: 405.089 
lei.

insistă

pentru 
în caro 
yl efi- 
coechi- 

afara

Ir
acestui retur de campionat sus
ținute cu ’echipa sa d<j club, ca 
și cu prilejul trialului lotului 
de tineret, mijlocașul Vamanu, 
de la S. C. Bacău, s-a remarcat 
în mod special. Tehnician de fi
nețe, înzestrat cu o mare ca
pacitate de efort și spirit de 
anticipație, talentatul Vamanu 
reprezintă, la ora actuală, „cre
ierul" echipei băcăuane, antre
norul D. Nicolae-Nicușor încre- 
dințîndu-i rolul coordonatorului 
de joc. Iată de ce, miercuri, în

timpul meciului cu C. S. Tirgo- 
viște, ne-au surprins neplăcut 
cîteva intrări foarte dure ale 
lui Vamanu. Dealtfel, pentru un 
atac periculos asupra tîrgoviș- 
teanului Sava (talpă pe tibie), 
Vamanu a primit un cartonaș 
galben.

Fiind 1p începutul carierei 
sale fotbalistice, care se anunță 
plină de promisiuni, îi atragem 
atenția lui Vamanu că un ju
cător talentat, cum este el, nu 
are nevoie — și oricum nu are 
voie ! — să apeleze la proce
dee neregulamentare.

DISTANTA - DOUA GOLURI!
[de pomana] să intre în careu

171

Steaua : 4+ 8=12
(o bară)

Dinamo : 7+ 5=12
F. C. Bihor 5+ 6=11
Univ. Craiova : 8+ 2=10
A.S.A. ; 7+ 2= 9
F. C. Olimpia : 4+ 4= 8

(o bară)
S. C. Bacău : 4+ 3= 7
Jiul : . 3+ 4= 7
F. C. Corvinul : 3+ 4= 7
Sportul stud. : 3+ 2= 5

(un gol)
F. C. Constanța : 2+ 3= 5
Polit. Iași : 2+ 2= 4
C.S. Tîrgoviște : 4+ 0= 4

de șuturi

0
extrem de săracă din

ȘTIRI • ȘTIRI

A.S.A. Tg.
1, X.

1, X, 2.
1.
1.

X.
va 

.,M. 
din

1,

cursul

LOTO

100*/# -
5 va-

a 30.336 lei : Categoria 3:
4 :
5 :
6 :

X

6 373 lei ; 
3.374 lei ;
556 lei ; 
314 lei : 

a 160 lei.

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

Au fost, deci, 
din afara careului, dintr-un to
tal de 439 cite au consemnat 
cronicarii celor 18 meciuri. Io- 
vănescu (8), Dinu (4), Simaciu, 
Roșea (cite 3) s-au numărat 
printre jucătorii evidențiați la 
acest capitol. Pe lista șuturilor 
de la distanță găsim și o se
rie de fundași : Ciocîrlan, Săt- 
măreanu II, Ciupitu, Turcu și, 
îndeosebi, Gh. Dumitrescu, re
marcat atît în partida cu F.C.M. 
Reșița, cit și în cea cu Steaua. 
Indiscutabil, e bine și... normal 
ca și componenții liniilor din 
spate să urce în atac și să par
ticipe eficient la 
sive ale echipei 
altfel și solicită 
dern. In etapele 
existat și cîțlva 
au încercat poarta de ia dis
tanță, in fruntea lor situindu-se 
Chihaia și State (cu cite un gol), 
Lucescu, Vrinceanu, Oancea. Cel 
mai mulți înaintași nu s-au în
cumetat. insă, să-și asume ris
cul șutului din afara careului, 
din poziții libere, preferind pă
trunderi in suprafața de pe- 
deansă. comp'icîndu-se. permi- 
țînd apărătorilor adverși să în
chidă culoarele sau portarilor 
să intervină decisiv. Dar cea 
mai semnificativă constatare e 
alta. Există in fotbalul nostru 
jucători cu sut foarte puternic, 
care au probat în repetate rin- 
duri că pot 
de la 18—20 m.
ultimul timp (și in mod deo
sebit in ultimele două etape) au 
rămas datori echipelor lor cu 
asemenea ..execuții. Boldni. Kai- 
zer. Romilă II. Boiin. Domide, 
Botez. Beldeanu sînt cîțiva din
tre ei.

Co-cluzîa rare se desprinde ? 
DOUA GOLURI ȘI PATRU

BARE ! ? 1 Sau, altfel spus, 
„recoltă' 
șuturile de la distanță înre
gistrate pe parcursul celor 1 620 
de minute ale meciurilor etape
lor a 19-a și a 20-a. Adevărul 
acesta este, iar cauza care îl 
generează nu poate fi decit lip
sa de preocupare a echipelor, a 
jucătorilor de a exersa la an
trenamente șutul puternic de la 
distanță. N-o fac antrenorii di
vizionarelor A în ședințele de 
pregătire săptămînale și n-o fac 
nici cei care se ocupă de creș
terea tinerilor iucători în pepi
nierele fotbalului nostru.

Vedem pe micul ecran goluri 
de mare spectacol marcate de 
jucători din afara careurilor. 
Goluri multe. Și unul mai fru
mos ca altul. La noi, astfel de 
goluri sînt flori rare. In 18 me
ciuri, doar două goluri !

• NU VOR JUCA DUMINI
CA, pentru acumularea a 
tonașe galbene, 
tori : 
ta), 
iova) 
șov).
(toți 
Și I.

următorii 
(F.C.M. 
(Univ.

(Tractorul 
Ioniță și

3 car- 
jucă- 
Reși- 
Cra- 
Bra- 

Lazăr

Porațchi
Irimescu 

; Oancea 
Costin, 

de la Gaz metan Mediaș) 
Marin (Metalul București).

• „CUPA DINAMO". Mîine, 
pe stadionul Dinamo, de la ora 
8,30, se vor disputa primele 
meciuri (echipe alcătuite din 
copii născuți în 1964) ale com
petiției dotate cu „Cupa Dina
mo" : Rapid (antrenor — L 
Greavu) — Steaua (antrenor — 
L. Sătmăreanu) și Dinamo (an
trenor — C. Frățilă) — Pro
gresul (antrenor — A. Rusu). 
Duminică, de la aceeași oră, 
sînt programate ultimele me
ciuri. (învingătoarele și învin
sele între ele).

fazele ofen- 
lor. cum de- 
fotbalul mo- 
19 și 20 au 
atacanți care

înscrie goluri și 
dar care în

REȚINEȚI !

cîștiguri în ■■ BANI
AUTOTURISME

12 martie 19781 tragere excepțională«R0N0EXPRES

< Vă prezentăm cîteva amănunte ale acestei atractive trageri : 
S • La cele 2 faze care conțin 8 extrageri se extrag in 
r total 44 de numere.
$ • Cîștigurile se acordă pe 10 categorii.
£ • Se atribuie ciștiguri și pentru 3 numere la fiecare din
’■ cele 8 extrageri.
£ Participarea — pe bilete de 6 și 15 Iei varianta simplă. 
>. NUMAI BILETELE DE 15 LEI PARTICIPA LA TOATE 
g EXTRAGERILE.
£ Pe biletele combinate și „cap de pod" se pot obține im- 
>■ portante suite de cîștiguri.
£ Vînzarea biletelor — pină simbălă 11 martie a.c.
t NUMAI CINE JOACA. POATE ClȘTIGA !



CAMPIONUL MONDIAL ȘI OLIMPIC
TEOFILO STEVENSON

DIN NOU LA „CENTURA DE AUR"!
, Au mai rămas puține zile pină 

la startul celei de a VII-a edi
ții a prestigioasei competiții pu- 
gilistice internaționale „Centu
ra de aur“. Ieri au sosit de
legațiile Iranului și Algeriei, a- 
vind in componența lor cite 
patru pugiliști. De asemenea,

REZULTATELE
BOXERILOR ROMÂNI

IN TURNEUL DE LA SOFIA
români care 
îndrumarea 

Anton) 
„Strand- 

de la Sofia, au obținut ur- 
semimuscă 

(Steaua)

SPORTULIN LUME
PRONOSTICURI, ȘANSE, FAVORIT! PENTRU MILANO

Cei patru boxeri 
au participat (sub 
antrenorului Constantin 
la tradiționalul turneu 
jata 
mătoarele rezultate : 
— Constantin Marcel 
b-p. Petrov (Bulg) și p.p. Ghior- 
ghiev (B) ; muscă — Remus Coz- 
ma (Dinamo) p.p. la cîștigătorul 
turneului Lesov (B) care l-a în
vins și pe cubanezul Belford ; 
mijlocie mică — Nicolae Chiovea- 
nu (Litoral) p.p. Ivanov (B) —

. frustrat de victorie printr-o de
cizie de 3—2 ; semigrea — Dumi
tru ' Văleanu (Steaua) b.p. Hris- 
tov (B) ^și p. ab. 3 (în ultimele 
secunde) la vicecampionul olim
pic Sixto Soria (Cuba).

un prim grup de boxeri cuba
nezi a fost cazat ieri la hote
lul Lido, locul unde se vor sta
bili toate delegațiile străine.

La puțină vreme după sosirea 
primilor sportivi cubanezi, am 
avut o scurtă discuție cu an
trenorul Onorați Espinoza, u- 
nul dintre tehnicienii din Cuba 
care a vizitat de mai multe 
ori România. Acesta ni i-a 
prezentat pe primii patru pu
giliști cubanezi sosiți la Bucu
rești. Ei sînt semimusca Hector 
Ramirez, cocoșul Jesus Sallet, 
campionul național Luis Echaide 
(semimijlocie) — boxer cunos
cut spectatorilor noștri, și Eze- 
quil Blanco (mijlocie mică).

Aceștia nu sînt însă singurii 
boxeri din Cuba care vor par
ticipa la turneul internațional 
de la București. Oaspetele ne-a 
informat că în cursul zilei de 
vineri vor sosi și ceilalți pugi
liști cubanezi. în frunte cu cam
pionul mondial și olimpic Teo- 
filo Stevenson.

In grupul ce urmează să so
sească azi se mai află campio
nii naționali Samuel Belford 
(muscă), Andres Aldama (ușoa
ră) și semigreul Sixto Soria. 
Din delegație face parte și seml- 
ușorul Armando Martinez.

Sîmbătă și duminică, la Mi
lano, in impunătorul Palazzo 
dello Sport, cei mai buni atleți 
de pe cpntinent se vor întrece 
în cadrul celei de-a IX-a ediții 
a campionatelor europene pe 
teren acoperit

Puține vor C, se pare, ab
sențele notabile și ele se da
torase Ce unor indisponibilități

declarate (Rosemarie Acker
mann), fie programelor speciale 
ale unor vedete trecute de pri
ma tinerețe sportivă (Borzov, Sa- 
neev) — de obicei protagoniști 
ai campionatelor de sală —, 
care doresc să-și prelungească 
pe cit posibil cariera pină la 
J.O. din 1980.

Cele 18 probe ale campiona
telor pot fi grupate, în func
ție de înscrieri, in trei cate
gorii. Prima ar fi cea a pro
belor dominate autoritar de un 
singur nume. Nu știm cine i-ar 
putea învinge, de pildă, pe Udo 
Bayer la aruncarea greutății sau 
— în condițiile actuale — pe 
Sara Simeoni la săritura în 
înălțime. Se detașează de restul 
colegilor de probă și Thomas 
Munkelt la 60 mg, Eugen Ray 
și Marlies Oelsner la 60 m (cu 
mențiunea că în sprintul scurt 
imprevizibilul trebuie, totuși, 
luat în considerație) sau Ana
toli Piskulin la triplusalt.

START ÎN CAMPIONATELE EUROPENE
DE TENIS DE MASĂ

In turneul de handbal feminin de la Neubrandenburg.

ROMÂNIA 24-17
NEUBRANDENBURG, 9 (prin 

telefon). Cea de a 9-a ediție a 
‘ turneului internațional de hand
bal feminin organizat la Neu
brandenburg (R. D. Germană) 
a debutat miercuri seara Ia 
Stadt-Halle cu două surprize de 
proporții. Formația secunda a - - - - ■ re-

cu 
dis- 

cu

m ani festa te in această primă e- 
voluție din turneul de la Neu
brandenburg.

Au marcat : Torok 
aruncări de la 7 m) 
Janesch 1, Pereș 1. 
1, Boși 1 și Eremia 1 
România. Richter 7,

DUISBURG, 9 (prin telex). 
La ora cînd citiți aceste rinduri, 
in Rhein-Ruhr-Halle din locali
tate încep campionatele euro
pene de tenis de masă pentru 
seniori, la care iau parte re
prezentativele a 28 de țări.

Sportivele și sportivii noștri 
— Maria Alexandru, Liana Mi- 
hnț. Era Ferenczi. precum și 
Teodor Gheorghe. Șerban Do
bori. Simion C'rișan 
Bohm. împreună cu 
care i-au pregătit — 
stantinescu și Farkaș 
si conducătorul

R. D. Germane a întrecut 
prezentativa Iugoslaviei 
12—10 (6—6), iar Ungaria a 
pus de Uniunea Sovietică 
16—15 (8—8).

Deși a dorit mult să se 
vanșeze pentru infringerea 
la Cheb (Cehoslovacia), echipa 
noastră n-a reușit să evite un 
eșec de aceleași proporții : 
R. D. Germană A — România 
24—17 (15—9). Selecționata țâ
rii gazdâ. 
citevă mii 
ticat încă 
un joc în 
zat pe un __
tal (îndeosebi în apărare). Așa 
se face că după doar două mi
nute scorul era de 4—0 in fa
voarea handbalistelor din R. D. 
Germană ! Riposta jucătoarelor 
noastre a fost total nesatisfăcâ- 
toare. Cele mai evidente slă
biciuni au fost cele ale sistemu
lui defensiv. Abia în repriza a 
doua (min. 42 :15—17) s-au a- 
flat ceva mai aproape de ade
văr, dar s-au speriat parcă de 
curajul lor și au cedat din 
nou... Este drept că reprezenta
tiva noastră este handicapată de 
lipsa unui coordonator de joc 
(Mălai și Iacob, accidentate nu 
au făcut deplasarea, iar Caza- 
cu nu s-a prezentat la convoca
rea lotului...), dar chiar șl așa 
nu pot fi motivate carențele

re
de

frenetic susținută de 
de spectatori, a prac- 
din debutul meciului 
viteză (in atac), ba- 
angajament fizic to-

It (T din 
i, Sxsw 2. 
Cojocari ța 
— pentru 
Wuoder-

licht 4. Kretzschmar 4. Uhfig 4. 
Rost 2, Tietz 1. Rotter 1, Matz 
1 — pentru R. D. Germani. 
Foarte bun arbitrajul polonezi
lor Passon și Hubner. Uimi
toarele evoluții ale echipei 
noastre vor avea loc, in ordi
ne, în compania reprezentative
lor Uniunii Sovietice. Ungariei, 
R. D. Germane B și Iugosla
viei.

ompania rep:

Ion GAVRJLESCU

și Zsolt 
tehnicienii 
Ella Con- 
Paneth — 
delegației, 

Gheorghe Eaacbe. secretarul fe
derației, se află la Duisburg de 
miercuri.

Potrivit tragerilor la sorți, in 
proba pe echipe băieții vor 
forța revenirea in prima grupă 
valorică, judad pentru promo
vare împreună cu Italia. Fin
landa, Belgia. Turda. Irlanda, 
Elveția. Portugalia și echipa 
insulei Jersey. Ocupantele pri
melor două locuri în 
înfrunta alte două 
altă grupă, iar doua

r.eu vor 
țipe din 

dintre ele
eci

Turneul din R. D. Germană

UN FRUMOS SUCCES AL

în cea 
turneului 
in R. D. 
României 
un frumos succes intrecind net 
reprezentativa Japoniei, care — 
reamintim — cu o zi înainte 
realizase marea surpriză de a 
face meci egal (4—4) cu echipa 
țârii gazdâ. La capătul unui joc 
foarte nervos, cu multe elimi
nări. jucătorii români, superiori 
pe pian tactic și fizic, au riști- 
gat cu 12—4 (3—1, 6—3. 3—0).

a doua etapă a 
hochei organizat

HOCHEIȘTILOR ROMANI: 
SELECȚIONATA JAPONIEI

vor promova la ediția viitoare 
in categoria I valorică.

Fetele joacă într-o companie 
valoroasă, în grupa I a primei 
categorii, alături de echipele 
U.R.S.S., Iugoslaviei, R. F. Ger
mania, Olandei și Belgiei. In 
grupa secundă — Anglia. Ceho
slovacia, Suedia, Ungaria, Lu
xemburg și Franța vor concura 
și ele pentru cele 3 locuri pe 
podiumul campionatelor euro
pene.

La simpla feminin, Maria A- 
lexandru va avea ca principale 
adversare, in prima parte a ta
bloului de concurs, pe Ursula 
Hîrschn-.iiUer (R. F. Germania), 
Narine Antonian (U.R-S.S.) și 
Carole Knight (Anglia), iar 
Liana Mihuț — pe Dana Dubi- 
r.ova (Cehoslovacia), Wiebke 
Hendriksen (R. F. Germania) și 
Valentina Popova (U.R.S.S.). La 
masculin, Șerban Doboși joacă 
prima partidă cu Zoran Kosa- 
novid (Iugoslavia), după care 
ar urma să-l întîlneascâ pe fran
cezul Jaques Secretin ; Simion 
Cri șan e pe partea cunoscutului 
jucător suedez Stellan Bengtsson, 
iar Teodor Gheorghe e aproape 
de Tibor Kreisz, campionul Un
gariei Zsolt Bohm va juca intîi 
in calificări.

Mircea COSTEA

O a doua grupă de probe 
le-ar cuprinde pe cele care an
grenează în lupta pentru titlu 
și medalii 2, 3 sau 4 atleți (sau 
atlete) cu rezultate apropiate. 
Grazyna Rabsztyn și Johanna 
Klier au șanse egale la 60 mg, 
Pietro Mennea și Alfons Brij- 
denbach (dacă va concura) la 
400 m, Natalia Mărășescu, Ul- 
rike Bruns, Ileana Silai și Bri
gitte Kraus sînt cele mai în
dreptățite să aspire la meda
liile cursei pe 1 500 m, iar due
lul Margitta Droese — Helena 
Fibingerova va desemna, pro
babil, cîștigătoarea la aruncarea 
greutății.

în sfîrșit, există probe fără 
favoriți cerți, sau, dacă vreți, 
cu... foarte mulți favoriți. Cele 
două probe de săritură în lun
gime par deschise oricărui re
zultat : la băieți nu s-a sărit 
peste 8 metri în acest an în 
Europa, în timp ce la fete, între 
6,45 m și 6,55 m sînt grupate... 
o duzină de săritoare (printre 
care și Gina Panait). Ca să nu 
mai vorbim de săritura în înăl
țime a băieților, unde Iâșcenko, 
Beilschmidt, Grigoriev, Kirst, 
Killing, VVszola. Reisse, Trăn- 
hardt — și alții 1 — sînt nu
mele dintre care se vor alege nu 
numai medaliații, ci și cei doi 
reprezentanți ai continentului 
care îi vor înfrunta marți pe 
americanii Stones și Jacobs...

FLORETA ROMÂNEASCA 
ÎN „CUPA EUROPEI"

Floretistele și floretiștii ro
mâni participă azi la „Cupa 
Europei". La Paris se află e- 
chipa masculină campioană a 
țârii. Steaua, in următoarea 
componență : Mihai Țiu, Petru 
Kaki, Tudor Petruș, Petre Bu
rice» și Florin Nicolae, la To
rino aflîndu-se echipa feminină: 
Suzan» Ardeleanu, Marcela Mol
dovan. Viorica Țurcan, Magda
lena Chezan și Ileana Jenei. 
„Cupa Europei", va fi urmată de 
două mari trofee internaționale 
individuale, la Paris „Trofeul 
Rommel", iar la Torino, „Tro
feul Martini", ambele competiții 
disputindu-se sîmbătă și du
minică. Sabrerii vor evolua 
la sfîrșitul acestei săptămîni la 
Hamburg, urmind ca săptămîna 
viitoare să participe la „Turneul 
celor 7 națiuni" organizat tot 
in R.F.G., la Hanovra. Au făcut 
deplasarea : Dan Irimiciuc. loan 
Pop. Alexandru Nilca, Marin 
Mustață și Ion Pantelimonescu.

Punctele au fost marcate de 
Tureann(3). Nistor, Coste», lo- 
niță, Solyom, Gali. Antal. V. 
Hațann, Justinian și Z. Naghi 
— România. Urabe, Wakaba- 
yashi. Osana! și Moshino — Ja
ponia. In celălalt meci, la Weis- 
swasser. R. D. Germană — El
veția 9-5 (1—0. 5—2.-3—3).

Turneul se încheie cu parti
dele : România — R. D. Ger
mană și Japonia — Elveția pro
gramate la Berlin.

IRINA RODNINA SI ALEKSANDR ZAIȚEV 
DIN NOU CAMPIONI MONDIALI!

MONTREAL, 9 (Agerpres).— 
Proba de perechi din cadrul 
campionatului mondial de pati
naj artistic, competiție ce se 
desfășoară în aceste zile la 
Ottawa, s-a încheiat cu victo
ria scontată a celebrului cuplu 
sovietic Irina Rodnina — Alek
sandr Zaițev, care cucerește 
pentru a 6-a oară consecutiv 
titlul de campion al lumii.

Irina Rodnina și Aleksandr

splendid 
urmelor, 

de pe linia de 
conchidem că 
de cauză care 
sale. Fenwick

vista franceză „Miroir du Rugby* privi
toare la organizarea unei competiții mon
diale a balonului oval, cu România prin
tre echipele automat calificate. Realmen
te. acest sport care se practică în Europa 
și-n Africa, in Oceania ca și in America 
de Sud. a atins stadiul de extindere care 
să-i dea dreDtul să aspire la o compe
tiție mondială. După cum. nu apare cu 
nimic mai puțin legitimă nici reintro
ducerea rugbyuiui în programul Jocuri-

• PASIONANTA INTILNIRE Țara Ga
lilor — Irlanda din „Turneul celor 5 na
țiuni la rugby" a fost dominată de „due
lul loviturilor de picior" in care s-au 
angajat blondul galez Fenwick și irlande- 

- zul — semănînd a actor italian de cine
ma — Ward. Egalitate la punctele reali
zate de ei din lovituri de pedeapsă (12—12); 
dar adăugind in balanța lui'Fenwick acea 
încercare realizată printr-un 
efort — definitorie, la urma 
pentru un jucător complet 
treisferturi — trebuie să 
galezul a obținut cîștigul 
a decis și victoria echipei
a suplinit deci, spectaculos și eficace, 
eclipsa de formă a marelui său coechipier 
Bennett, confirmînd totodată rolul decisiv 
pe care-1 poate juca într-un meci de rugby 
„ziua bună" a șuterului unei echipe. Și 
vrînd parcă să valideze acest principiu, 
dar — o dată în plus —. și candidatura 
României pentru cel de-al 6-lea Ioc in 
aces't mare turneu continental, a doua zi, 
la București. în meciul derby al campio
natului nostru. Farul — Steaua, constăn- 
țeanul Bucos înscria el singur 15 puncte, 
față de cele 11 ale echipei adverse. Iată 
deci — dacă ne permiteți să șarjăm 
puțin — că. uneori, și cu o floare se poa
te face primăvara... a RAMlNlND LA 

RUGBY și așteptind ,.clou“-ul de sîmbătă 
viitoare, de la Cardiff, să consemnăm, cu 
interes și satisfacție, ideea lansată de re-

pentru că a venit vorba 
J.O. să reamintim că in
România lua parte la 

de rugby, de unde reve- 
• ESTE,

lor Olimpice. Și 
de rugby și de 
1924, la Paris, 
turneul olimpic _ .
nea cu o medalie de bronz... 
OARE, FOTBALUL AUSTRIAC pe cale 
să-și recapete locul fruntaș pe care l-a 
deținut. în Europa și in lume, cu ani în 
urmă, cînd dădea acestui sport nume de 
legendă ca cel a portarului Hidcn. al 
fundașului Sesta sau al atacantului Sin- 
delar ? Se pare că da, dacă reținem ca 
promisiuni (sau argumente...) în acest

sens calificarea urmașilor „Wunderteam"- 
uiui, după 20 de ani de absență, în tur
neul final al Campionatului mondial, sau 
rolul pe care-1 joacă în actuala ediție a 
C.C.E. campioana Austriei. S. W. Inns
bruck. recent învingătoare cu 3—1 (în 
min. 27, 3—0 !.„) asupra Borusiei Mon- 
chengladbach.. , LEON SPINKS n-a 
apucat să-și termine de savurat recentul 
succes din meciul pentru titlul mondial 
cu Cassius Clay, că au și început să-i 
vină necazurile. Săptămîna trecută, el a 
fost acționat in justiție de direcția unui 
hotel din Philadelphia, pe care l-a pără
sit — chestiunea se petrecea anul trecut 
— lăsind neachitată o notă de 1164 de 
dolari. • UNUL DINTRE CEI MAI BUNI 
tenismani sud-africani. Ray Moore, se
lecționat pentru meciul de „Cupa Davis" 
S.U.A. — Africa de sud. programat la 
17—19 martie (la Nashville), a declarat 
zilele trecute că refuză să facă parte din 
selecționata țării sale. Iată declarația lui 
Ray Moore, așa cum o reproduce ziarul 
parizian „l’Equipe" : „Vreau să rămîn 
sud-african (N.N. : aluzie la faptul că în 
ultima vreme o serie de jucători ca 
Cliff Drysdale, Byron Bertrand au pără
sit această tară) dar 
părtășit sau susținut 
heid..." încă o piesă 
dosarul rasismului și

Zaițev au totalizat 147,26 puncte, 
fiind urmați în clasament de 
cuplurile Manuela Mager — 
Uve Bewersdorff (R. D. Ger
mană) 142,88 puncte și Tai Ba
bilonia — Randy Gardner 
(S.U.A.) — 140,78 puncte.

In proba individuală mascu
lină, după executarea progra
mului „scurt", conduce Jan 
Hoffmann (R. D. Germană), cu 
84.56 puncte, secundat de Vla
dimir Kovalev (U.R.S.S.) — 83,56 
puncte.

In proba individuală femini
nă. după figurile impuse, ne 
primul loc al clasamentului se 
află campioana europeană Ane- 
tte Poetzsch — 45,16 puncte, ur
mată de Dagmar Lurz (R. F. 
Germania) — 42 puncte.

niciodată n-am îm- 
politica de apart- 

acuzatoare. deci, la 
apartheidului...

Radu URZICEANU

rOTBAL INTERNATIONAL»
LA PARIS întîlnlrea amicală 

dintre reprezentativele Franței șl 
Portugaliei s-a încheiat cu victo
ria gazdelor : 2—0 (2—0), 
golurile înscrise de ~ 
(min. 10) și Berdoll 
Gazdele au aliniat 
Rey — Janvion, Prio .
Bossis, Sahnoun, Michel, Giresse, 
Baronchelli, Berdoll, Amisse, Six.

IN MECI amical, la Karl 
Marx-Stsdt. echipa R.D. Germane 
a învins cu 3—1 (3—1) formația 
Elveției.

LA FRANKFURT PE MAIN 
meciul amical dintre selecționa
tele R. F. Germania și U.R S.s. 
s-a încheiat cu victoria gazdelor: 
1—0 (0—0). 
min. 47 de Russmann, care a 
luat cu capul o centrare 
lentă a lui Flohe. 
mațiile - R.F. 
Kaltz, Vogts, 
Bonhof, Flohe 
ramezik, 
U.R.S.S. 
Prigoda, .....
Konkov. Eremeiev. Buriak 
tov. Fedorov, Blohin.

prin
Baronchelli 
(min. 40). 

formația : 
(Battiston),

nrin goîul Înscris în 
re- 

exce- 
Au jucat fnr- 

GERMANIA : M cr- 
ROssmann. Dic'.x.
Holzenbein. Ab- 

Fiseher. Rummen gge.
Degtarev — Bubaov, 

Junikov. Mahov^k-ev.
Ko’.o-
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