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O Concursurile încep cu 
etapa pe unitățile de bază 
• Alte două competiții de 
masă in actualitate : „Crosul 
tineretului" și „Crosul pio
nierilor".

.Dac iada’ trece masiv in... aer liber. Intre competițiile care se 
bucură de popularitate se numără crosurile...
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Duminică, pe întregul cuprins

START ÎN EDIȚIA DE VARĂ A „DACIADEI

Organizată din inițiativa 
secretarului general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, marca com
petiție sportivă națională 
„DACIADA* va intra, înce- 
pind de duminică 19 martie, 
într-o nouă etapă : ediția de 
vară. După frumosul succes 
de care s-a bucurat ediția 
de iarnă, în cadrul căreia 
au fost angrenați — de la 
etapele de masă și pină la 
cele 10 finale pe țară — 
sute de mii de tineri și ti
nere din școli, întreprinderi 
și instituții, de la orașe și 
din mediul rural, este de aș
teptat ca startul întrecerilor 
în aer liber — în care exis
tă, practic, posibilitatea cu
prinderii întregului tineret, 
la cit mai multe discipline 
— să constituie un eveni
ment cu ample rezonanțe, 
întrecerile vor începe, după 
cum prevede regulamentul 
„Daciadei*, cu etapa pe uni
tățile de bază : atelier, sec
ție, sector, clasă, an de stu
dii etc. Se impune folosirea 
acestui prilej și pentru or

ganizarea de acțiuni spor- 
tiv-recreative, îmbinate cu 
manifestări cultural-artisti- 
ce din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei*.

Tot duminică se va da 
startul în alte două competi
ții de masă, înscrise și ele 
sub genericul „Daciadei* : 
fazele pe asociații, clase și 
școli ale „Crosului tineretu
lui* și „Crosului pionierilor*.

Astăzi, în Divizia A de fotbal

Șl FARA DERBYURI, 
ETAPA POATE FI INTERESANTĂ!

O privire sumară aruncată 
asupra meciurilor celei de a 
22-a runde a campionatului Di
viziei A ne-ar putea îndemna 
să credem că avem de-a face 
cu o etapă calmă. în care avan
tajul terenului ar putea fi de
cisiv.' Si totuși, cine ar fi cu 
adevărat surprins de o eventua
lă victorie a Politehnicii Timi
șoara la Satu Mare, a Sportu
lui studențesc la Iași, a lui F.C. 
Argeș la Tîrgoviște sau a 
A.S.A.-ei la Reșița ? Ca să a- 
pelăm doar la citeva exemple.

Judecind prin prisma ultimelor 
rezultate, șanse pentru realiza
rea unor reușite, chiar parțiale, 
au si celelalte formații care 
joacă azi in deplasare. Si a- 
ceasta pentru că lupta pentru 
puncte a căpătat accente acute 
la ambii poli ai clasamentului.

Dincolo de astfel de consi
derații. etapa de azi programea
ză si o dispută inedită : meciul 
F.CM. Reșița — A.S.A. Tg. 
Mureș. în care se intilnesc pri
ma si ultima clasată din actuala 
ierarhie divizionară. Partida are 
un caracter decisiv pentru gaz
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1. A.S.A. TG. M. 21 11 4 6 37-21 26
2. Politehnica Tim. 21 10 4 7 28-24 24
X U.T. Arad 21 9 S 7 35—33 23
4. Sportul stud. 21 11 1 9 22-27 23
5. F.C. Argeș 21 9 5 7 33-33 23
6. S.C Bacău 21 8 7 6 29—33 23
7. Steaua 21 8 6 7 45—29 22
8. Jiul 21 10 2 9 37-32 22
9. Dinamo 21 9 4 8 31-26 22

10. Univ. Craiova 21 9 4 8 22-20 22
11. F.G Olimpia 21 10 2 9 29-29 22
12. F.G Bihor 21 10 2 9 27-30 22
IX F.G Constanța 21 8 3 10 26-32 1»
14. GS. Tirgoviște 21 7 5 9 17-25 19
15. F.G Petrolul 21 7 4 10 26-29 16
16. F.G Corvinul 21 5 8 8 20-30 18
17. Politehnica lași 21 6 5 10 25-23 17
18. F.GM. Reșița 21 5 3 13 18-37 13

de. care 
insucces 
„plutonul*, iar în eventualitatea 
unui succes mai pot spera să se 
salveze de 
rindul ei.
cîstigat cu 
sita, tinde.
lideze. printr-un rezultat favo
rabil. poziția în fruntea clasa
mentului.

MECIURILOR

în eventualitatea unui 
pierd contactul cu

la retrogradare. La 
A.S.A., care a mai 
ani în urmă la Re-
Cresc. să-si conso-

- POUTEHNICA TIMIȘOARA
- U.T_A.
- F.C. CONSTANTA
- F.C. ARGEȘ
- S.C. BACĂU
Steaua)
- A.S.A. TG. MURES
- SPORTUL STUDENȚESC
- F.C. BIHOR
- F.C CORVINUL

Dinamo)
Toate partidele vor începe la ora 16.

Campionatele europene de tenis de masă

ECHIPĂ FEMININĂ A ROMÂNIEI 
A CUCERIT MEDALIA DE BRONZ
Echipa masculină, neînvinsă, s-a calificat în prima grupă valorică

Intre 17 și 26 martie, la Belgrad, In grupa B a C. M

JOCIIfIȘTII ROMÂNI SÎNT HOTÂRÎTI
SĂ VALORIfICf INTENSA MUNCĂ DI PRIMURI"

• Interviu cu antrenorul lotului reprezentativ. Șt. lonescu
La ora cînd aceste rînduri 

văd lumina tiparului, selecțio
nata de hochej a țării noastre 
se află în capitala Iugoslaviei, 
pregătindu-se pentru a lua un 
prim contact cu gheața noului 
patinoar artificial belgrădean, 
care va găzdui jpcurile grupei 
B a C.M. (debutul echipei : vi
neri, la ora 18, cu Norvegia). 
Ieri, înaintea plecării jucători
lor români, am solicitat antre
norului principal St. lonescu, 
răspunsuri la cîteva întrebări de 
actualitate In preajma startu
lui acestei mari competiții in
ternaționale.

— Cum apreciați stadiul de 
pregătire a echipei ?

După cel mai supărător eșec al handbalistelor noastre

FĂRĂ MUNCĂ INTENSĂ, DE CALITATE, 
NU SE POT OBȚINE PERFORMANTE VALOROASE

„Un campionat mondial în 
miniatură*. Cu un astfel de titlu 
își începea comentariul cotidia
nul „Der Demokral*. în numă
rul care apărea la Neubranden
burg în ziua startului tradițio
nalului turneu de handbal femi
nin din acest oraș, competiție 
ajunsă la cea de-a IX-a ediție. 
Intr-adevăr, cele mai puternice 
formații de pe continentul nos
tru au ținut să fie prezente Ia 
competiția din localitatea numită 
și „Orașul celor patru porți*, 
scopul declarat' al fiecăreia din
tre ele fiind acela de a-și ve
rifica potențialul în anul cam
pionatului mondial ce se va 
desfășura în noiembrie—decem
brie in Cehoslovacia. Producînd 
o veritabilă surpriză, handbalis
tele din Ungaria au terminat

— Lotul a efectuat, din vara 
anului trecut, un volum de 
muncă record față de alți ani, 
realizîndu-se in medie cite trei 
antrenamente pe zi, iar atunci 
cînd aveam jocuri numai două. 
Am credința că această mare 
cantitate de muncă va da roa
de. Nu se poate altfel ! Mai 
ales că, spre deosebire de anul 
trecut, am omogenizat cele trei 
„cvintete*, care acționează pe 
gheață egal valoric. Am mare 
încredere în tinerii jucători in
troduși in acest sezon, ei au dat 
satisfacție pină acum și sper că

Călin ANTONESCU

(Continuare tn pag. 2—3)

neînvinse •turneul, ele ocupind 
primul loc. Fără a subestima 
valoarea handbalului din aceas
tă țară (și precizînd chiar că 
va avea un cuvînt greu de spus 
și la viitoarele mari confrun
tări), trebuie să spunem că 
forța nr. 1 în handbalul femi
nin rămîne echipa R.D. Germa
ne — campioană mondială „en 
titre*. Ea dispune de un lot 
deosebit de valoros, superiori
tatea reieșind deopotrivă din 
tehnica individuală aproape im
pecabilă a fiecărei jucătoare, 
dintr-o pregătire fizică ce per
mite acestor handbaliste să re
ziste, dacă ar fi nevoie, șl la 
un meci de... o sută de minute, 
dar și dintr-o putere de luptă 
și de dăruire ieșite din comun. 
Nu foarte departe se află cam

DUISBURG, 15 (prin telex). 
Echipa feminină a României a 
obținut un frumos succes cu
cerind medalia de bronz a cam
pionatelor europene de tenis de 
masă pentru seniori, ediția a 
11-a. Meciul care a decis câști
gătoarea locului trei a adus la 
masa de joc formațiile Româ
niei și Uniunii Sovietice. în 
prima partidă, Maria Alexan
dru a învins-o pe Narine Anto
nian in două seturi (11, 12). A 
urmat al doilea joc de simplu, 
Eva Ferenczi — Valentina Po
pova. Eva a ciștigat ușor pri
mul set, la 14, a avut 6—4 și 
8—6 în cel de al doilea, dar 
intră, spre stupoarea noastră, 
Intr-un stil defectuos de joc, 
deslînat, negîndit, la care tot 
speram că a renunțat și... pier
de la 15. Nimic nou in setul al 
treilea, pierdut la 10. Dublul 
Maria Alexandru, Liana Mihuț 
învinge în trei seturi pe Po
pova,, Antonian (12, —15. 18), 
grație aceleiași neobosite Maria 
Alexandru, care a acuzat dureri 
puternice cauzate de o criză de 
sciatică. Maria a rămas (pentru 
a cita oară ?) la masă și a in- 
■vins pe Popova, la 17 și la 16 I 
Este 3—1 și echipa noastră se 

pioana olimpică, echipa U.R.S.S., 
cu multe individualități de mare 
clasă, practicînd un joc — ca 
și acela al formațiilor R.D. Ger
mane, Ungariei și Iugoslaviei — 
în forță, cu un angajament fizic 
total

Pe scurt, acesta a fost • con
textul în care reprezentativa fe
minină de handbal al României 
a evoluat in turneul de la Neu
brandenburg. O evoluție pe care 
o putem numi, fără teama de 
a greși, și fără a lua drept 
principal considerent rezultatul 
final (ultimul loc), de fapt o 
INVOLUȚIE. Să explicăm. Doar 
cu cîteva săptămini în urmă,

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2—3)

Autoarele frumoasei performanțe la întrecerea pe echipe a C.E. de 
tenis de masă (de la stingă la dreapta) : Liana Mihuț, Eva Fe

renczi și Maria Alexandru.

situează între primele trei e- 
chipe de pe continent, îndepli- 
nindu-și și ea obiectivul pe 
care și l-a propus.

Se cuvin jucătoarelor noastre 
felicitări pentru acest real suc
ces, care plasează echipa Româ
niei pe podiumul de premiere, 
înaintea celor ale U R.S.S., Iu
goslaviei, Angliei, R. F. Ger
mania și Franței. Un cuvînt 
bun pentru Ella Constantines-

RAPID DOREȘTE CONFIRMAREA,
DINAMO - REVANȘA

Astăzi, primul derby al poloiștilor
Cea de a 4-a etapă a Diviziei 

A (seria I) aduce astăzi față în 
față, pentru prima oară în ac
tuala ediție, echipele fanion ale 
polo-ului românesc, Rapid Bucu
rești (3 titluri consecutive) și 
Dinamo București (17 titluri la 
activ). în perspectivă, un meci 
nu numai al valorilor certe, ci 
și al ambițiilor, care se va juca 
(la bazinul Floreasca, de la ora 
18), ca de obicei, cu „casa în
chisă*.

Protagoniștii acestei pasio
nante dispute, majoritatea cu 

cu, antrenoare federală, care 
s-a ocupat de pregătirile finale 
ale echipei, mai ales pentru 
modul cum a rezolvat aici pro
blemele deosebite pe care 1 
le-a pus formula de echipă.

Finala locurilor 1—2 din com
petiția feminină, între Ungaria

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. a 4-a) 

peste 100 de selecționări în e- 
chipa reprezentativă, s-au ferit 
să facă pronosticuri înaintea 
jocului de azi ; poate și pentru 
faptul că se află la prima lor 
confruntare directă in acest an, 
confruntare cu un prim efect 
pentru clasamentul competiției, 
dar și pentru viitoarea compo
nență a lotului național, aflat 
in preajma primelor turnee in
ternaționale.

Celelalte meciuri ale etapei : 
C.N.U. — Progresul (bazinul 
Floreasca, de la ora 17) și Crișul 
— Voința.



Intre retur și turneul final masculin de volei

RAPID-DIN CÎ SUGĂTOARE A CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI ÎN DIVIZIA B! 
• Voleiul nu mai are un lider autoritar • Explorări Baia Mare depllnge propriile surprize 
e Tractorul a urcat panta • Vidul dintre cele două plutoane sau ierarhie pe... orizontală

După sase ani de dominație 
netă a voleibaliștilor dinamoviști 
în campionatul intern, iată că în 
ediția a 29-a Steaua a revenit 
puternic în arenă, dînd o notă 
în plus de interes luptei pentru 
titlu. Pasionantul duel din frun
te, ai cărui judecători severi au 
fost în retur outsiderii Explorări 
B. Mare (învingătoare asupra 
pretendentelor la prima treaptă' 
a ierarhiei, Steaua și Dinamo) și 
Tractorul Brașov (cîștigătoare 
merituoasă în fața steliștilor), va 
fi încheiat de turneul final pen
tru locurile 1—4. programat la 
Constanța în ultimele 3 zile ale 
acestei săptămini, într-o ambian
ță de deosebit interes. își va 
menține Steaua avansul de un 
punct ? Și—1 va mări ? Va re
veni spectaculos Dinamo pe „li
nia de sosire" ? Va avea un cu- 
vînt hotărîtor Explorări ? Sau 
Tractorul ? Sau totul se va ho
tărî în derbyul dintre echipele 
bucureștene ?

Dar, pînă ce vom avea răs
punsul la aceste întrebări, să a- 
runcăm o privire de ansamblu 
asupra campionatului. Cea mai 
Importantă constatare pe care 
ne-au prilejuit-o turul și returul 
este aceea că voleiul nostru 
masculin nu mai are un lider 
autoritar ca în anii trecuți. A- 
ceasta, datorită ridicării viguroa
se a echipei Steaua, pregătită de 
cîțiva ani — de maestrul emerit 
al sportului Aurel Drăgan — să 
preia șefia. Cele două victorii a- 
aupra dinamoviștilor, campioni ai

țării în ultimii 6 ani, demon
strează clar această revenire, 
par cum s-a produs reechi
librarea disputei pentru primul 
loc al ierarhiei interne ? Pă
rerile sînt împărțite. Unii sus
țin că Dinamo — fără Oros (bol
nav) și Schreiber (devenit antre
nor) și, o bună bucată de timp, 
fără Udișteanu — a regresat 
mult. Alții cred că Steaua a fă
cut progrese mari. Adevărul este, 
după părerea noastră, pe la mij
loc. Dinamo a scăzut față de 
sezonul trecut și din motivele 
expuse mai sus, dar și din cau
za automulțumirii, a credinței 
jucătorilor săi că nu vor avea 
contracandidați serioși la titlu. 
Steaua a crescut pnntr-o pregă
tire superioară anilor trecuți și 
prin maturizarea unor tineri. 
Deci, echilibrul dat de ansam
blul competiției (Steaua a pier
dut la Brașov și Baia Mare) s-a 
produs la jumătatea distanței 
valorice care separa aceste două 
echipe fruntașe in edițiile prece
dente. Acest lucru este ilustrat 
și de rezultatele celor două for
mații bucureștene „mari- în fața 
formației băimărene. Explorări, 
care se menține de cîțiva ani la 
un plafon valoric aproape fix 
(locul 3), asigurat mai degrabă 
de ambiția $i experiența jucă
torilor decît de prezența unor 
individualități marcante în sex
tet. Interesant este faptul că 
băimărenii și-au Împărțit victo
riile cu echipele bucureștene din 
față, dar au rămas în urma lor

S a încheiat turneul linul al Dnizici A de rolei feminin

DINAMO, CAMPIOANA PENTRU A 13-a OARA...
...dar, în ultima zi,

BRAȘOV, 15 (prin telefon). A 
luat sfirșit turneul final pentru 
locurile 1—4 al campionatului 
feminin de volei. Datorită zestrei 
de puncte cu care s-au prezentat 
la start cele patru competitoare. 
Ierarhia stabilită la sfirșitul re
turului nu a suferit, scontat de 
altfel, nici o modificare. Titlul 
de campioană a tării a revenit 
pentru a 13-a oară formației DI
NAMO BUCUREȘTI (antrenoare 
Doina Ivănescu) cu 48 p. Pe lo
cul secund s-a clasat Penicilina 
Iași (47 p), în timp ce Farul 
(41 P)» a cîștigat cursa cu Chim
pex Constanța (38 p), menținin- 
du-se pe poziția a treia. Oricum. 
Chimpex, care participă pentru 
prima oară la campionatul Di
viziei A s-a clasat în final pe 
un loc mai mult decit onorabil 
(patru).

Ultima zi de întreceri, găzduită 
de Sala sporturilor din localitate 
a fost șl cea mai reușită sub 
aspect spectacular. în deschide
rea cuplajului, în cel de al trei
lea derby susținut în acest cam
pionat, s-au aflat față în față 
tradiționalele rivale în disputa 
pentru titlu, Dinamo și Penicilina 
Iași. întîlnirea lor a plăcut da
torită ambiției cu care au jucat 
sextetele acestor două formații 
fruntașe (îndeosebi cel ieșean) 
precum și răsturnărilor spectacu
loase de scor. Bunăoară. în pri
mul set Penicilina a condus cu 
11—2 șl 13—4, dar Dinamo a re-

0-3 cu Penicilina lași
cuperat pînă la 13—14, ratînd in
să finalul. In următorul este rin- 
dul sextetului dinamovist să con
ducă cu 11—2, 13—5 și al ieșen- 
celor să revină și să cîștige în- 
tr-un final disputat. In setul al 
treilea, după două egalități la 8 
și 13, Penicilina se dovedește în
că o dată mai decisă în final, pu- 
nînd capăt partidei în favoarea 
sa cu 3—0 (13, 13. 13). Au jucat
formațiile : PENICILINA — Doi
na Stoian, Mariana Zamfir, Ana 
Chirițescu, Aurelia Ichim, Caro
lina Hatură, Nadia Sava (au mai 
fost folosite : Georgeta Popescu. 
Gabriela Coman și Cristina Dră- 
guș) ; DINAMO — Mariana Io- 
nescu, Victoria Banciu, Emilia 
Stoian, Irina Petculeț, Helga Bog
dan, Alexandrina Constantinescu 
(au mai fost folosite : Carmen 
Puiu și Eugenia Milencu). Au ar
bitrat foarte bine L. Borsz (Un
garia) și V. Ranghel (România).

In cealaltă partidă a ultimei 
etape a turneului final, derbyul 
constănțean Farul — Chimpex, 
deosebit de disputat, Chimpex 
și-a adjudecat primele două se
turi, dar Farul s-a eliberat în 
sfirșit de complexul ce 1-1 crea
se noua promovată, întoreînd 
spectaculos rezultatul în favoa
rea sa : 3—2 (-10, -1, 5, 9, 6). Ar
bitraj bun : V. Arhire (Brașov) 
C. Armășescu (București).

Marion GHIOLDUȘ

datorită unor eșecuri incredibile 
în Giuleștj și la Craiova. Fără 
aceste contraperformanțe, Explo
rări s-ar fi aflat înaintea turneu
lui final in frunte, alături de 
Steaua. în acest campionat, un 
salt valoric a făcut de bună sea
mă formația Tractorul, preluată 
de fostul antrenor al Stelei, 
Tănase Tânase, reîntors la Bra
șov. Brașovenii sînt, dealtfel, a- 
utorii celor mai mari surprize 
din această ediție. Ei au învins 
corect, pe merit, pe Steaua. La 
un moment dat, cînd și-au vă
zut locul 4 asigurat (multă vre
me au stat chiar pe primul loc!) 
brașovenii au cedat însă unele 
meciuri ușoare, în deplasare. La 
distanță foarte mare de trioul 
fruntaș — Steaua (42 p) — Di
namo (41 p) — Explorări (40 p) 
— se află celelalte participante 
la divizie. între aceste două 
grupuri, într-un vid dezolant, 
plutește doar echipa brașoveană 
într-o tentativă energică de a se 
lipi de fruntași. Și dacă n-ar fi 
fost neglijențele din retur, cu si
guranță s-ar fi aflat în imediata 
apropiere a trioului amintit.

îndepărtatul pluton doi are la 
rindu-i o ierarhie formală, de
oarece — valoric — clasamentul 
de la locul 4 La 12 ar trebui a- 
șezat nu pe verticală, ci pe ori
zontală. Echipele nu se deose
besc aproape deloc In esență, 
n-au individualități (și nu prea 
se străduiesc să și le creeze), nu 
se pregătesc la nivelul cerințelor. 
Dacă am judeca prin această 
prismă clasamentul ar trebui să 
conchidem că este nedrept să re
trogradeze Rapidul și Construc
torul Brăila și să se salveze ori
care dintre celelalte 6 (și mai fl
ies C.S.M. Suceava, pe care toți 
specialiștii o așează în urma 
plutonului mediocru). în această 
masă compactă, de reținut că
derea în complet anonimat a e- 
chipei Politehnica Timișoara, 
salvată de la retrogradare în ul
tima etapă, șl părăsirea primei 
divizii de către Bapiț î Da. Ra
pidul, care a fost cîndva echipa- 
fanion a voleiului masculin ro
mânesc, de 7 ori finalistă în 
Cupa campionilor europeni și de 
3 ori cîștigătoare a acestui pres
tigios trofeu 1 Rapidul, care de
ține și recordul titlurilor de 
campioană a țării (11) ! Rapidul 
care se fălește cu faptul că a 
fost prima echipă europeană 
care a intrat definitiv în posesia 
Cupei campionilor ! Rapidul care 
și-a dat cea mai prețioasă con
tribuție la succesele reprezentati
vei țârii în anii ’50 și mai ales 

!
Dar să nu încheiem cu astfel 

de observații triste și să notăm, 
în final, lăudabilul pas al steliș
tilor (in corpore), al unor tineri 
cum sînt Câta—Chițiga, Vrîncuț 
(Dinamo), Gavrilă, Mina (Delta 
Tulcea), Gruzuvache (Rapid), 
precum și sezonul bun al unor 
consacra ți : Girleanu (Dinamo). 
Marinescu (Explorări), Sterea 
(Tractorul), Mocuța (Constructo
rul), Rebedea (Universitatea Cra
iova). Și mai ales să subliniem 
echilibrul creat în fruntea ierar
hiei, echilibru pe care-1 socotim 
stimulator și binefăcător pentru 
voleiul nostru masculin.

Aurelian BREBEANU

HOCHEIȘTII ROMÂNI SlNT HOTÂRlȚI
(Urmare din pag. 1)

și la Belgrad nu vor dezminți 
speranțele puse in ei.

— Ce au arătat jocurile de 
verificare 7

— Am beneficiat de un pro
gram competițional foarte bine 
alcătuit. în acest sens, este su-

Iată Iotul care a plecat 
Ia Belgrad : Valerian Nete- 
du și Gh. Huțan — por
tari ; E)gd Antal, Sandor 
Gali, Marian Costea, Doru 
Tureanu, Dumitru Axinte, 
Doru Moroșan, Alexandru 
Bălăucă, Zoltan Naghi, 
Laszlo Solyom, Beta Na
ghi, Ion Ioniță, George 
Justinian, Constantin Nis- 
tor, Vasile Huțanu, A- 
drian Olenici, Tiberiu Mi- 
kloș, Gabor Prakap și Lu
dovic Bartalis ; antrenori: 
Șt. lonescu și Ion Tiron; 
medic : dr. Virgil Ignat.

ficient să vă spun că din cele 
7 echipe cu care vom juca la 
Belgrad am intîlnit 6 în acest 
sezon. Rezultatele au fost mul
țumitoare. Din cele 10 partide 
cu formațiile din grupa B am 
cîștigat 5 (Iugoslavi* 1—5, Nor
vegia 8—2, Ungaria 6—3 și 4—1 
și Japonia 12—4), am încheiat 3 
la egalitate (Iugoslavia 5—5,

Norvegia 2—2, Polonia 1—1) și 
am pierdut 2 (Elveția 3—4 și 
Polonia 2—4). Deci, un golave
raj de 50—31 și, zic eu, un bi
lanț promițător.

— Ce vă mulțumește în jocul 
echipei 7

— Ritmul ei de joc, stilul 
modem, capacitatea de a rea
liza momente lungi de presing, 
înclinația spre un joc combina- 
tiv,. spectaculos.

— Și ce vă nemulțumește 7
— Lipsa evidentă de maturi

tate (în paranteză să-mi fie 
permis să spun că avem, cred, 
cea mai tînără echipă din gru
pa B : media de vîrstă — 22 de 
ani și 10 luni), lipsa de concen
trare în momentele de apărare 
și ușurința cu care se ratează 
uneori in atac.

— Există indisponibilități 7
— Din fericire, nu. Ultimul 

turneu, cel de la Berlin, a fost 
mai dificil și avem cîțiva jucă
tori ușor accidentați (Axinte, 
Tureanu, Gali, Antal și Hălău- 
că), cațe însă vor fi recuperați 
pînă la ora startului.

— Un pronostic 7
— Foarte greu de dat. Evi

dent, prima șansă o are echipa 
Poloniei, care a și confirmat în 
acest sezon. Alături de această 
formație mai au șanse echipa 
noastră, cele ale Elveției, Iugo
slaviei și Japoniei. Lupta va fi 
dîrză, extrem de echilibrată. 
Decisive vor fi ultimele runde...

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE ȘAH AL ROMÂNIEI

• ASTĂZI, ÎNTRERUPTELE Șl RUNDA A 9-A

După o zi de odihnă, turneul 
internațional de șah al Româ
niei se reia, astăzi dimineața. 
— de la ora 9 — cu desfășu
rarea partidelor întrerupte, ale 
căror rezultate sînt foarte im
portante pentru viitoarea con
figurație a clasamentului.

După-amiază. de la ora 16. 
se dispută runda a 9-a, care 
programează partidele: Minev

3

— Ungureanu, Ftacnik — Bel
lon, Adamski — Lukacs, Uhl
mann — Vaisman, Birieseu — 
Ghindă. Marjanovici — Pâdev- 
ski, Stoica — 
tea — Șubă.

In clasament:
Alburt 4«/« (2).
janovici, Ungureanu 4Vj (1), Stoi
ca iVî, Minev 4 etc.

Alburi, Ciocâi-

Ciocăltca 5 (1), 
Uhlmann, Mar

DUPĂ CEL MAI SUPĂRĂTOR EȘEC 
AL HANDBALISTELOR NOASTRE

(Urmare din pag 1)

în turneul de la Cheb (Ceho
slovacia) handbalistele românce 
au avut o comportare cu mult 
mai bună, ele învingînd forma
ția Uniunii Sovietice și opu- 
nînd o rezistență destul de dîrză 
(deși au pierdut meciul)’ hand
balistelor din R.D. Germană. De 
astă dată, echipa României a 
dat un randament total nesa
tisfăcător. Lipsa îngrijorătoare 
a pregătirii fizice, teama de a 
se angaja într-o luptă ce s-a 
dovedit a fi deosebit de tenace, 
ca și incapacitatea de a se mo
biliza în teren, de a acționa ca 
o ECHIPA — iată principalele 
carențe ale echipei României 
(care au dat naștere, apoi, al
tora și altora) în turneul de la 
Neubrandenburg. în loc să se 
indirjească, după fiecare gol 
primit, și să marcheze, la rîndul 
lor, goluri in poarta adversare
lor, handbalistele noastre au 
renunțat la luptă, și aceasta nu 
la un singur meci, ci de-a lun
gul întregului turneu, fapt care 
a dus la pierderea intilnirilor 
(cu excepția aceleia cu echipa 
Iugoslaviei, dștigată doar la un 
gol diferență) cu scoruri excesiv 
de severe. Intrind In panică de 
fiecare dată cind adversarele se 
aflau In fața semicercului nos
tru, handbalistele românce în
lesneau, parcă, partenerelor po
sibilitatea să arunce nestinghe
rite de la 9 metri, și chiar de 
la distanțe mai mici. Desigur, 
aceasta este tot urmarea faptu
lui că nu aveau TĂRIA și 
PREGĂTIREA de a rezista jo
cului din ce in ce mai bărbă
tesc care se practică în hand
balul feminin pe plan interna
țional.

Pe fondul unei asemenea lipse 
de valoare și de voință, chiar 
jucătoarele care au evoluat ceva 
mai bine (Maria Boși, Maria 
Torok, Heidrun Janesch) — deși 
au făcut-o foarte puține minute 
în fiecare meci — s-au lăsat 
repede „înghițite* de submedio- 
critatea celorlalte. Dealtfel, an
trenorul echipei, prof. Valeriu 
Gogâltan, ne declara la cîteva 
minute după încheierea turneu
lui : „Darinca Marcov, Iuliana 
Hobincu și Viorica Cojocărița au 
jucat inadmisibil de slab, dar 
neavînd altă soluție a trebuit să

Ie las mai departe in teren. Al
tele, în special Angela Ciobotă 
și Ana-Maria Răducu, au făcut 
simplă figurație și au fost în
locuite.

La 
lotului 
zile înaintea plecării Ia turneul 
de la Neubrandenburg, ceea ce 
nu mi-a permis să efectuez cit 
de cil antrenamente comune 
menite să ducă la omogenizarea 
echipei. Pe de altă parte, jucă
toarele s-au prezentat la echipa 
națională necorespunzător pre
gătite, racilă mai veche a an
trenorilor de la cluburi.

Remaniindu-ne complet echi
pa, vom avea mult de muncit, 
urmind a pune accentul pe pre
gătirea fizică. Dacă vrem să a- 
jungem in sfera înaltei perfor
manțe, va trebui 
chiar 1 200 de 
ment intr-un 
pregătirii să 
ritm și mai 
datoria să ne 
și va trebui să ne-o îndeplinim 
indiferent de sacrificiile pe care 
vom fi obligați să le facem*. 
Desigur, toate acestea nu sint 
sarcini exclusive ale lotului, ci 
ale întregului handbal româ
nesc. De aceea este de așteptat 
ca antrenorii și sportivele, clu
burile, federația și sectorul me
todic al C.N.E.F.S. să contri
buie la ieșirea din impas, la 
ștergerea proastei impresii lăsa
tă de insuccesele de la Neu
brandenburg, cele mai ustură
toare din istoria handbalului 
nostru feminin.

București, componentele 
au venit cu doar patru

că depășim 
ore de antrena- 
an, iar calitatea 

crească intr-un 
accentuat. Avem 
calificăm la J.O.

ATLETISM £ focșani desfoșurot concursul re
publican de sală al juniorilor de ca
tegoria a Hl-a. lată cîștigătorii : 
fete : 50 mg : Gabriela Coteț (C.S.S. 
Focșani) 7.7. lungime : Coteț 5,57 m, 
greutate : Tundă Milik (AMIDEX Tg. 
Secuiesc) 11,90, 50 m : Mihoelo Ban 
ciu (Lie. I. Slavici Arad) 6,8, înălți
me : Katalin Kiss (AMIDEX Tg. Se
cuiesc) 1,60 m ; băieți : 50 m : Lu
cian Glăvan (C. Sp. $c. 1 Constan
ța) 6,1, 50 mg : Stelian Stan (CI. 
Șc. atletism) 7,3, lungime : Dieter 
Ziemerman 
înălțime : 
București) 
vramescu I 
greutate • 
12,85 m.

i (Șoimii Sibiu) 
Sorin Motel (Șc.
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JOCURI ÎN DIVIZIA A
LA BASCHET MASCULIN

Desfășurate ieri seară, meciu
rile semietapei campionatului 
național de baschet masculin 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate :

Steaua — Politehnica Iași 
86—59 (44—25)

I.C.E.D. — Rapid 92—78 - 
(51—33)

C.S.U. Brașov — CJS.U. Sibiu 
80—71 (39—26).

Meciul Farul — I.E.F.S. a fost 
aminat pentru data de 21—22 
martie.

Partidele manșei a doua au 
loc în dimineața zilei de azi. 
Jocurile din Capitală se dispu
tă în sala Flqreasca, de la ora 
10 (Steaua — Politehnica) și de 
la ora 11,30 (I.C.E.D. — Rapid).

PAC^Llel „CUPA PĂLTINIȘ", com- 
unJLnCI petiție desfășurată la 

Sibiu, a fost cucerită de echipa mas
culină Universitatea Cluj-Napoca, ur
mată în clasament de Farul Constan
ța, C.S.U. Brașov și C.S.U. Sibiu

PAY „CUPA PRIMĂVERII". Reuniu
DCyA foarte utilă înain
tea campionatelor de juniori. La 
sfirșitul galei, cupa o reve
nit clubului organizator, Voința, 
care o obținut cele mai multe vic
torii. Cîteva rezultate : I. Gheorghe 
(Autobuzul) b. ab. 1 A. Mardore 
(URBIS), M. Merișanu (CSS) b. ab 
1 C. Mihăilescu (Autobuzul), Al. De 
xan (Spartac) b.p. Șt. Marin (Meto. 
Iul). M. Tismănaru (Autobuzul) b.p 
D. Parpolij (Voința), R. Giolfan (Vo-
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Se efectuează 8 extrageri repartizate

Se extrag in total 44 de numere

Ciștigurile se acordă pe 10 categorii

LA 10 MARTIE 1078
tragere excepționalăPRONOEXPRES

Vă amintim că la această atractivă tragere organizată cu 
prilejul celei de a VII-a ediții a competiției internaționale 
de box „Centura de aur* se atribuie :

AUTOTURISME „Dacia 1300“ f
EXCURSII in U.R.S.S. sau R.P. Ungară 

R.P. Polonă — R.D. Germană — R.F. 
Cehoslovacă — Austria — R.P. Ungară

CtȘTIGURI ÎN BANI — fixe (50.000, 
. ariabile.

Austria sau
Germania — R.S.

15.000 lei ele.) și

in 2 faze

3 numere la oricare din celeSe poate ciștiga și cu
extrageri.
Participarea — pe bilete

Numai biletele de 15 lei iau
Se pot obține însemnate suite de eiștiguri pe bilete com

binate și „cap de pod".

de 6 și 15 lei varianta simplă, 
parte la toate extragerile.

ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR - 18 MARTIE A C. Șl DV. VA VEȚI PUTEA NU
MĂRA PRINTRE MARII CIȘTIGATORI DACA VEȚI PARTICIPA I
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elefonul an- 
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Progresul 
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le Mărgu- 
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chjpsui, 
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locu- 

una din- 
eleve ale 

ă. insă, pen- 
lescu, Irina 
r un mare 
ra un om 

hipsul joa- 
usese de la 
firului. Fu- 
torsă obis-

altă parte a orașului. Antre
norul si sportiva lui au a- 
juns la Spitalul Militar după 
miezul nopții. In primele ore 
ale noii zile, fetita a ajuns 
pe masa de operație. Un 
simplu accident, banal, care 
se putea.

4
totuși, complica, 

dimineața, mica pa
cientă mai era încă 
pe masa de opera
ție. Umbre 
se învîrteau 
jurul ei, o 

umbră măsura coridoarele 
spitalului. Vasile Mărgulescu 
nu se uitase de multă vre
me la ceas. Era 10 seara, a- 
cum se făcuse 5 dimineața. 
„Sigur că nu aveam obliga
ția să stau acolo toată noap
tea și a doua zi dimineața, 
pină la 11. Dar nu puteam 
să nu rămin. Eram doar an
trenorul ei.
cat, as fi 
mine și din

albe 
în 

altă

Dacă as fi ple- 
trădat ceva din 
sufletul Irinei..."
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Crâciuneanu. Un start mai 
a avut Dumitru Spârlea Cocul 
13—15 la scrimă !)> care face vi
zibile și lăudabile eforturi de a 
reveni pe primul plan al com
petiției.

Rezultate tehnice : scrimă — 
Ștefan Cozma 30 ▼ — 1087 p, 
Constantin Călina 29 v — 1058 
p, Vasile Nemețeanu 27 v — 
1 000 p ; tir — Dumitru Spârlea 
195 — 1 022 p, C. Călina IU —
1 000 p, Cezar Răducanu 193 — 
978 p ; natație — Eugen Pop 
3:28,0 — 1 208 p, C. Răducanu 
3:34,8 — 1 156 p, Iuliu Galovici 
3:40,7 — 1 108 p. După disputa
rea a trei probe, pe primele 
locuri ale clasamentului se află: 
C. Călina 3 098 p, Șt. Cozma
2 095 p, V. Nemețeanu 3 040 p, 
E. Pop 
2 906 p, 
echipe 
9 099 p,
tea Timișoara cu 8 669 p.

2 915 p, Liviu Pătrașcu 
I. Galovici 2 890 p. Pe 

conduce Olimpia I cu 
urmată de Universita-

PE MICUL ECRAN
JOI 16 MARTIE, ora 18,30, 

VINERI 17 MARTIE, ora 15, 
SÎMBATA 18 MARTIE, ora 
14,30, și DUMINICA 19 MAR
TIE. orele 11,15 și 15,30: Trans
misiuni directe și înregistrate 
din Turneul Internațional de 
box „Centura de aur".

VINERI 17 MARTIE, ora 22 
(pe programul II) : „Telera- 
ma-sportM.

SÎMBATA 18 MARTIE, ora 
ÎS,50 : Rugby, Tara Galilor — 
Franța -In „Turneul celor 5 
națiuni" (Transmisiune direc
tă de la Cardiff ; comentator 
— Dumitru Tănăsescu) ; 
22,45 : Fotbal, 
meciurile 
sferturile de 
lor europene

ora 
selecțiuni din 

retur disputate în 
finală ale cupe- 
intercluburi.

19 MARTIE, ora 
pe zăpadă"

DUMINICA
14,20 : ..Fantezii _
— emisiune de jocuri sporti
ve și distractive (transmisiu
ne de la Chaux de Fonds — 
Elveția ; comentator — Cris
tian Topescu) ; ora 16 : Volei 
masculin. Steaua — Dinamo 
(transmisiune directă de la 
Constanța : comentator —
Aurelian Brebeanu).
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MARCEL CORAS

din Bucu-

departe, faptele
pentru noi“

PETROLUL anunță 
a doi dintre jucătorii

IAȘI s-a 
gînd de a 
propriilor

C. Ghiță — C. 
H. Nicolau (toți din

BULETINUL DE ȘTIRI" AL CELOR 18 DIVIZIONARE A
• OLIMPIA SATU MARE. 

Echipa gazdă a efectuat zilnic 
pregătiri și speră să se impună, 
așa cum spunea antrenorul Gh. 
Staicu, mai net decit în parti
dele precedente pe teren pro
priu. O singură indisponibilita
te : Matei ; POLITEHNICA TI
MIȘOARA se află deja la Satu 
Mare. Șerbănoiu, accidentat, 
continuă să fie indisponibil. 
ARBITRII PARTIDEI : S. Dră- 
gulici (Drobeta Tr. Severin) — 
I. Cîmpeanu și V. Topan (ambii 
din Cluj-Napoca).

UNIVERSITATEA CRAIO- 
nu anunță indisponibilități,VA . .

ci o revenire In formă a echi
pei. Bălăci s-a acomodat foarte 
bine ca atacant central ; U.T.A. 
a plecat spre Craiova cu for
mația completă. Se așteaptă re
intrarea lui Nedelcu n — care 
a efectuat suspendarea 
linia ofensivă. ARBITRII 
TIDEI : M. Buzea — G. 
și El Svitlec (toți din 
rești).

— în 
PAR- 
Fodor 
Bucu-

• JIUL. Din formația echipei 
din Petroșani vor lipsi Mulțescu 
(care a acumulat trei cartonașe 
galbene) și Stoica, suspendat pe 
trei etape. In rest, întregul lot 
este apt pentru partida de azi ; 
F. C. CONSTANTA. După o 
„haltă* la Pitești, echipa con- 
stănțeană a fost cazată ieri sea-

ră la Tg. Jiu, de unde va pleca 
azi la Petroșani. In lotul con- 
stănțenilor nu există nici o in
disponibilitate. ARBITRII PAR
TIDEI : Fr. Coloși (București)
— L. Peto și D. Dopp (ambii 
din Sibiu).

• C.S. TÎRGOVIȘTE are se
rioase probleme de lot. Antre
norul N. Proca anunță ca in- 
cerți pentru jocul de azi pe 
Sava, Kallo II și Grigore. Mari
nescu a început antrenamente
le, dar nu e sigură prezența lui 
azi în teren ; F.C. ARGEȘ plea
că azi cu autocarul la Tirgo- 
viște. fără Olteanu, care a acu
mulat trei cartonașe galbene. 
ARBITRII PARTIDEI : Gh. 
Ispas — E. Blacioii și Gh. Du- 
mitrașcu (toți din Constanța),

• STEAUA a efectuat antre
namente zilnice, acordînd un 
plus de atenție compartimentu
lui ofensiv. In poartă va fi uti
lizat Moraru ; S.C. BACAU a 
sosit ieri, la prinz, in Capitală, 
cu efectivul complet Antrenorul 
D. Nicolae-Nicușor intenționea
ză să folosească aceeași forma
ție care a obținut victoria în 
fața liderului. ARBITRII PAR
TIDEI : V. Tătar (Hunedoara)
— A. Avramescu și V. Gligo- 
rescu (ambii din Ploiești).

• F.C.M. REȘIȚA a efectuat 
antrenamente susținute. Toți

jucătorii sint valizi. Terenul de 
joc se prezintă în condiții ex
celente ; A.S.A. a plecat ieri, 
dimineață spre Reșița cu efec
tivul complet ARBITRII PAR
TIDEI : N. Georgescu — Al. Io- 
niță și C. Jurja (toți 
rești).

• POLITEHNICA 
antrenat cu singurul 
se reabilita în fața 
suporteri, după infringerea în 
fața Universității Craiova. Nu 
există indisponibilități. Anton 
este suspendat pentru trei car
tonașe galbene ; SPORTUL 
STUDENȚESC a sosit ieri, la 
prinz, la Iași cu întreg lotul — 
exceptindu-i pe M. Sandu și 
Șerbănică, care rămin pe mai 
departe indisponibili. ARBITRII 
PARTIDEI : _ -----
Braun și 
Brașov).

• F.C. 
reintrarea ________
săi de bază : Fl. Dumitrescu și 
Toporan. In schimb, se dă ca 
sigură n cutiliza rea lui Angeles- 
cu, accidentat ; F.C. BIHOR are 
nu mai puțin de patru jucători 

................. Florescu, Geor- 
și M. Marian.

indisponibili : 
gescu, Lupău __ ________
Kun n este suspendat pentru 
acumularea a trei cartonașe gal
bene. ARBITRII PARTIDEI : 
N. Rainea (Bîrlad) — P. Silves
tru (Focșani), D. Dumitrescu 
(Mărășești).

IN PRIM-PLAN, ANTRENORII
(LIE OANA

$â vorbească
mic popas în tabăra era-Un mic popas In tabăra era- 

ioveană. Universitatea, după un 
start ezitant, a efectuat un „par
curs de regularitate", tructlflclnd 
la maximum ultimele trei Jocuri, 
două acasă șl unul in deplasare. 
Să nu neglijăm a specifica că ce
le douâ partide de pe terenul 
său echipa din Craiova le-a dis
putat in compania unor formații 
de prim-pluton ale fotbalului nos
tru, Politehnica Timișoara și Di
namo București. Iar succesul In 
deplasare l-a repurtat In fața u- 
nul „unsprezece" (lnglobînd mul
te valori consacrate) care avu
sese un start puternic, Politehni
ca Iași. Față de aceste trei suc
cese consecutive, se poate vorbi 
de o creștere a potențialului U- 
niversitățU T Iată ee l-am între
bat pe llie Oană care, împreună 
cu Constantin Deliu, conduce — 
cum se știe — formația cralovea- 
nă. „Da, ne-a răspuns experi
mentatul nostru antrenor. Se ob
servă un Început de creștere. 
Preocuparea noastră este ca sim
țul altruist al fiecărui jucător să 
se manifeste permanent, să evi
tăm acțiunile Individualiste, efec
tuate In mod exagerat șl în de
favoarea potențialului colectiv. 
După asemenea pregnante erori 
in partida eu Sportul studen
țesc, pot spune că ele nu au mai 
apărut in măsura și cu efectele

negative de la acea intilnire. Si
gur că încercăm — de asemenea 
— să ajungem la cea mal bună 
formulă de echipă. Avem un grup 
de jucători bine conturați ea va
loare $1 Important este ca fiecare 
dintre aceștia să evolueze, acolo 
unde dă mai mult randament, 
după cum foarte important este 
ea ei să-și găsească cu toții Ioc 
in formație. Probabil că s-a vă
zut eă am utilizat pe Bălăci în 
postul de virf de atac ; nu-i o 
noutate. El a mal evoluat In a- 
ceastă linie, a făcut-o șl acum — 
cu destul succes. Rămînc una 
dintre variantele noastre valabile 
de formație. Sper să nu mal a- 
pară acte de indisciplină, de su
perficialitate In pregătiri. Pină a- 
cum pot spune că nu am avut 
asemenea comportări. O altă 
mare datorie a noastră o repre
zintă practicarea unor jocuri 
zpectaculoase, într-o ținută spor
tivă ireproșabilă, spre a readuce 
pe marele stadion din Craiova 
miile și miile de suporteri ai Uni
versității, decepționați, pe bună 
dreptate, In ultima perioadă de 
timp. Derbyui cu Dinamo, o 
partidă reușită după opinia mea, 
a reprezentat un bun pas tn a- 
ceastă tentativă. Sper ca, mai 
departe, faptele, performanțele, 
comportările să vorbească pentru 
noi". (Ef. I.).

• DINAMO BUCUREȘTI, în 
accentuată revenire de formă, 
este hotărîtă să ciștige partida 
pentru a se apropia și mai 
mult de actualul lider. Posibil 
să nu joace Țălnar, ușor ac
cidentat ; F.C. CORVINUL se 
află de ieri în Capitală. Fără 
mijlocașul Economu, care va a- 
vea de efectuat trei etape de 
suspendare. ARBITRII PARTI
DEI : O. Ștreng (Oradea) — 
I. Vlase și V. Cîocilleu (ambii 
din Craiova).

//

TIBERIU BONE ,,A da goluri în deplasare
este singura pavăză !“

A.S.A. Tg. Mureș, lidera clasa
mentului nostru, ocupă un loc o- 
norabil (al doilea, după Steaua) 
și Intr-un clasament al punctelor 
realizate In deplasare, obținind 
următorul bilanț cifric : 10 me
ciuri disputate — 1 clștigat — 4 
egale — 5 pierdute — golaveraj 
7:14. Cele 6 puncte au fost acu
mulate din următoarele scoruri : 
1—o la Petroșani;. 0—0 la Ploiești; 
o—o la lași ; 0—0 la Tirgovlște ; 
1—l la București cu Dinamo. 
Chiar In aceste condiții, antre
norul Tiberiu Bone, exigent cum 
Ii stă bine unui conducător teh
nic care domină cu .. 
campionatul, ne spunea la So- 
vata, la vremea pregătirilor de 
iarnă : „Este un progres neîn
doielnic față de sezoaneîe trecute, 
cînd lipsa noastră de productivi-

nu

,trupa- sa

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Astăzi — ULTIMA ZI 

tru procurarea biletelor 
rea obișnuită Loto de 1 
martie 1973 !

Rețineți ! Participind

— pen- 
U trage- 
miine 17

Rețineți ! Participînd cu mai 
multe bilete, ’fră măriți șansele de 
a vă ...................
rilor

înscrie numele pe lista ma- 
cîștigători !

★
prezentăm pronosticul tova- 

CONSTANTIN DUMI- 
— președintele Clubului 

Bucu-

v Lanerossi — Fiorentina
vi Lazio — Roma
VII Napoli — Torino 
Vin Pescara — Foggia
IX Portul C-ț?a — FCM i 
x Șoimii Sibiu — Chim. Rm. V. 1 
XI Unirea Alex. — Rapid 1

XH Mureș. Deva — F.C.. B.M. 1X 
XIII C.F.R. Timișoara —

C.F.R. Cluj-Napoca IX

i IX 
1X2 
X2 

1 
Gl. X2

Vă 
rășulu'i 
TRESCU 
sportiv Progresul Vulcan 
rești. pentru concursul Pronosport 
din 19 martie, care conține der- 
byurile italiene Lazio — Roma și 
Napoli — Torino :

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN

MARTIE 1978

EXTRAGEREA I: 11 I îî J6 1

15

11

l. Bologna — Milan
II. Genoa — Atal anta
m. Internazionale — Perugia 1
IV Juventus — Verona 1

X
1

EXTRAGEREA
13 30 19

a n-a: 10 10 «1

DE CÎȘTIGURI:FOND TOTAL
1.077.146 LEI. din care 221.525 lei, 
report la categoria 1.

tate tn deplasare devenise pro
verbială. Am făcut, ce-1 drept, 
un pas, de la pasivitate la spi
rit de luptă, dar abnegația de 
azi a băieților este pusă în slujba 
apărării cu orice preț a scorului 
alb. Neconform, deci, cu stilul o- 
fensiv, cel mai convenabil, al for
mației noastre".

Iată că nici după reluarea se
zonului, echipierii A.S.A.-ei
și-au modificat partitura. în con
dițiile a trei partide disputate pe 
terenuri străine, ei le-au pierdut 
pe toate, simptomatic pentru o 
formație care dă replica cu... din
ții strinși, la același scor minim: 
1—2 (cu Industria sirmei C. Tur- 
zll, in „Cupă", cu F. C. Bihor șl 
S. C. Bacău). înaintea meciului 
de la Bacău, reuniți intr-un „sfat 
al înțelepților", col. Gheorghe 
Pintilie, președintele clubului, an
trenorul Tiberiu Bone, medicul
Emerich Halmagyi și portarul
Ștefan Solyom, „decanul- de 
vîrstă al divizionarilor A, iși tră
dau preocuparea vizavi de acest 
șablon defensiv. Concluzia a țiș- 
nit în cuvintele lui Bone : „Tre
buie să implantăm tn conștiința 
Jucătorilor că a da goluri, cit mai 
multe goluri, In deplasare, este 
singura pavăză adevărată 1 Ei tre
buie să demonstreze că dacă ga
zonul de acasă îți dă aripi, atu-u- 
rile lor clasice, tehnicitatea și 
elasticitatea tactică, le pot aduce 
satisfacții solide și pe terenuri 
străine. Remediul ? Cit mai multe 
meciuri-școală in calitate de oas
peți și, desigur, recuperarea gol- 
geterului din tur, Ptslaru, atît de 
priceput la contraatacuri Intr-a
devăr periculoase".

Desigur A.S.A. are încă posi
bilități de a-și demonstra inte
gral capacitatea. Nu numai In 
scopul conservării locului 1. dar 
și pentru onorarea unei cărți de 
vizită obligatorie pentru un lider 
autentic. (I. C.).

CU DRIBLING DERUTANT
Dom.de, Leoc, Romilă II, Simio- 

naș, Cura Giurgiu au fo«t juca- i‘ 
torii care s-au aflat în prim-pla- ’i 
nul partidei U.T.A. — Politehnica !< 
lași, d;sputată în etapa a 21-a ]•
a campionatului. Dar cel mai bun i! 
jucător al acestui meci a fost ex- ■ j 
trema stingă a arădenilor, Mar- ]i 
cel Coras. ] •

Născut Io 14 mai 1959 în Arad ij
11 di i echipa antrenată de 

Ion V. lonescu se remarcă prin 
șut puternic, viteză, o mare rază 
de acțiune și o rezistență deose- ij 
bită. Atu-ul său îl constituie, în- 1, 
sâ. driblingul; un dribling scurt, 
eficace. In meciul de duminica '' 
trecută, Coraș a înscris două go- i1 
luri : 
al

primul din poziția de virf, 
doilea, de pe extrema dreaptă

(argumente pentru marea lui rază 
de ocțiune), după ce l-a driblat 
pe fundașul Ciocîrlan. Mezinirf 
echipet a-âdene a fost coautor 
și la al treilea gol, cînd — dupâ 
ce i-a depășit spectaculos pe An
ton și Naște — a centrat impeca
bil la Cura, care a îndeplinit o 
simplă formalitate, trimițirid min
gea în poarta goală I

„Este copilul nostru, al U.T.A.- 
- ne spunea, dupâ meci, A- 

Dan, vicepreședintele 
. cel care, împreună cu 

Gherghel șl V. Pascu, l-cu 
pepiniera arădeană, 
perioadă de un on, 
șî s-a... căfit în Dîvi- 
Rapid Arad, Coraș a 
lotul divizionarei A, 
sâ se consacre. Mar-

lexa nd ru 
clubului, 
Em. 
crescut in

După o 
cît a jucat 
zia B, la 
revenit în 
unde speră _ 
cel Coraș a evoluat >1 în repre
zentativa de juniori a țârii, de- 
butînd în meciul România - Ce
hoslovacia, 1—1, disputat la Per- 
nik (14 august 1976), în cadrul 
Turneului Prietenia. A îmbrâcat 
de 5 ori tricoul reprezentativei de 
juniori, marcînd douâ goluri. E- 
voluînd foarte bine în meciul cu 
Politehnica lași. Marcel Coraș c 
creat o „mare problemă" antre
norului său. Pentru câ va reintra 
Nedelcu II I? Și Dom ide va trece 

stingă. Și ?...
Laurențiu DUMITRESCU

Radiografia disciplinei"
- 

in etapa nr. 21

PROGRESIA CARTONAȘELOR
...CREȘTE MEREU

întrebăm, din nou; Ce fac antrenorii? Ce fac conducătorii echipelor?
Jucătorii tn culpă, din t>ou 

foarte mulți, iși fac in continua
re de cap in Divizia A ; apelea
ză, In disputele pentru minge cu 
adversarii direcțl, la mijloace ne- 
permise, protestează la deciziile 
arbitrului, au tot felul de atitu
dini urîte, Intre care acest gest- 
zeflemea de aruncare a balonu
lui în tribune. Consecința î In 
afara celor 21 cartonașe galbene 
de duminică (cifră record In se
zonul de primăvară), care au 
sancționat nedoritele manifestări, 
au apărut și două cartonașe roșii.

• Derby-ul etapei Universita
tea Craiova — Dinamo s-a 
bucurat de o ambianță pe mă
sura partidei. Pe gazon, cu mici 
excepții, lucrurile au decurs 
normal, cele două echipe dis- 
putîndu-și șansa cu dîrzenie, 
dar cu sportivitate. Excepțiile 
de care vorbeam se numesc fot
baliștii Negrilă și Beldeanu. 
singurii avertizați de arbitru cu 
cartonaș galben pentru protes
te la deciziile sale.

• Nu același lucru se poate 
spune despre un alt meci im
portant. cum a fost acela de la 
Pitești. între F. C. Argeș și 
Steaua. Aici s-au înregistrat 
multe faulturi (de pildă Agiu 
l-a lovit intenționat cu pumnul 
pe Speriatu !), destule dintre ele 
rămase nesancționate de cavale
rul fluierului. In afară de aces
tea, s-au semnalat și alte ati
tudini nesportive, ca degajările 
în afara terenului — cînd jo
cul era oprit — în semn de pro
test la deciziile arbitrului (C. 
Zamfir, Agiu și Bărbulescu). De 
atitudinea cu totul ieșită din 
comun a portarului Iordachc — 
aceea de a fi părăsit nejustificat 
poarta formației sale — s-a 
scris pe larg la rubrica noastră. 
O notă proastă și pentru publi
cul local, care a primit forma
ția oaspete, la intrarea acesteia 
in teren, cu fluierături... _

• Meciul 
Reșița s-a 
dru. foarte 
ren cît și 
o atmosferă de fair-play. Ex
cepțiile le-au constituit porta
rul Ilieș. nervos la o decizie și 
sancționat cu un cartonaș gal
ben, Atodiresei și Kun II, sanc
ționați pentru dezaprobarea de
ciziilor arbitrilor prin... trimite
rea balonului în afara terenului 
de joc.

F.C. Bihor — F.C.M. 
bucurat de un ca- 
sportiv, atît în te- 
în tribune existind

• O organizare excelentă s-a 
semnalat la jocul U.T.A. — Po
litehnica Iași. Ca aspect urît: 
protestele fără temei ale jucă
torilor ieșeni (la primirea pri
mului gol), pentru care Anton 
și Dănilă au fost avertizați cu 
cartonașul galben.

• Tot ceea ce trebuia să nu 
se întimple într-un meci de 
fotbal s-a petrecut la meciul 
F. C. Corvinul — Jiul. Au abun
dat în această partidă faulturi 
grosolane, simulări, trageri de 
timp, proteste, vociferări. Cele 
șase cartonașe (două roșii 
pentru Soica și Economu 
patru galbene) nu reflectă, 
tuși, fidel numărul mare al 
baterilor de la prevederile 
gulamentului. Dar tensiunea și 
nervozitatea au continuat și la 
cabine, atît în pauză, cît și la 
încheierea partidei. Ne-a sur
prins neplăcut atitudinea con
ducerii clubului hunedorean care 
nu a avut tăria să privească 
lucid și sportiv rezultatul, acu- 
zînd echipa Jiul de... nereuși
tele jucătorilor echipei Corvi
nul.

• In timpul meciului Olimpia 
Satu Marc — Petrolul Ploiești, 
Dobrescu (pentru fault) și Hel- 
vei (pentru proteste la o de
cizie a arbitrului) au văzut car-

. tonașul galben. Aceeași sancțiu
ne, apreciază cronicarul nostru, 
i s-ar fi cuvenit și sătmărea- 
nului Kaizer, care a protestat 
și el la o decizie a cavalerului 
fluierului.

• Perfecta sportivitate în te
ren a echipelor studențești din 
București și Timișoara a faci
litat desigur, misiunea arbitru
lui. Semnalăm și excelenta or
ganizare asigurată de clubul 
Sportul studențesc.

• La partida F. C. Constanța 
— C. S. Tirgoviște. arbitrul a 
trebuit să sancționeze cu car
tonașe galbene pe Peniu (pen
tru proteste), Niță și Peteu —- 
pentru repetate faulturi de joc.

• Tot două cartonașe galbene 
au fost arătate și în timpul 
partidei S. C. Bacău — A.S.A. 
Tg. Mureș : ambele — acordate 
băcăuanilor Florea (care a in
trat în careu înainte de execu
tarea penaltyului) și Cărpuci 
(pentru repetate proteste).

Și 
to- 
a- 

re-

Dom.de


Turneul international de box „Centura de aur“ „MOMENTUL OOMÂNESC» Al MKUJLUI
ASTĂ-SEARĂ, PRIMELE SEMIFINALE

Astă-seară, incepind de la orele 18,30, se dispută la Palatul 
sporturilor din Capitală, prima gală semifinală a turneului interna
țional de box „Centura de aur". In cele două reuniuni de miercuri 
s-au consumat ultimele sferturi de finală. Programul a oferit me
ciuri atractive care au prefațat onorabil fazele finale ale compe
tiției.

Tn reuniunea de după-amiază 
au fost desemnați semifinaliștii 
categoriilor semimuscă, semi- 
ușoară, ușoară și mijlocie. La 
categoria cea mai mică, Ale
xandru Turei a coborît învins 
treptele ringului în fața lui 
Armando Guevara (Venezuela), 
în. disputa cu un adversar mai 
puternic și bun cunoscător al 
luptei de la distanță, ca și de 
aproape, boxerul român nu s-a 
putut impune, fiind depășit la 
puncte. Tînărul Marcel Constan
tin a trebuit să facă eforturi 
evidente pentru a se putea a- 
propia de adversarul său, bul
garul Andrei Metodiev, pugilist 
neobișnuit de înalt pentru a- 
ceastă categorie și cu o alonjă 
remarcabilă. în rundul doi, ro
mânul a reușit -să-și fixeze ad
versarul în colț și cu o serie 
care a durat aproape două mi
nute și-a acumulat avantajul 
necesar victoriei. Adem Săli a 
reușit să se califice în semifi-

realitate, campionul Dragomir 
Ilie și Florian Livadaru s-au 
impus destul de ușor in fața 
unor colegi autohtoni. în 
schimb, Iosif Șandor, în ciuda 
eforturilor deosebite depuse în 
cursul unor neîncetate atacuri, 
nu a putut depăși cu efect a- 
lonja adversarului și directele 
de întîmpinare ale cubanezului 
Armando Martinez ; iată de ce 
considerăm victoria ce i-a fost 
acordată constănțeanului drept 
neconcludentă. De asemenea, 
Gheorghe Vlad, pentru a justi
fica cu adevărat o victorie, 
trebuie să completeze pauzele 
sale „spectaculare" cu o mai 
mare frecvență de lovituri de
&\\\\\\\\\W^

Semimus -ă :

Cocoș:

Semiușoarâ:

datorită neprezentării grecului 
Agrimanakis, rănit) și Ildemar 
Paisan — Carol Hajnal. Cei trei 
învingători în ring s-au arătat 
în formă bună, dar toți păreau 
să se rezerve pentru meciurile 
viitoare. O nota bună pentru 
curajosul timișorean Mihai Cio
botaru, care i-a făcut față de 
la egal lui Paisan. La catego
ria mijlocie, vicecampionul 
mondial Alfredo Lemus, în 
ciuda victoriei înainte de limi
tă, nu mai arată vigoarea de 
altădată.

Reuniunea de seară, urmărită 
de peste 5000 de spectatori, a 
adus în ring pretendenții la un 
loc în semifinalele categoriilor 
muscă, pană, mijlocie mică și 
semigrea. Rezultatele înregis
trate (în cea mai mare parte 
normale) lasă să se întrevadă 
semifinale de mare atractivita- 
te la cat. muscă : T. Ghinea — 
A. Perez (Venezuela, vicecam- 
pion al lumii) și R. Orono

ÎN SEMIFINALELE DE AZI \\\\\\\\\\^^^^^^^^ fie
(Paintul sporturilor

GUEVARA (Ven.) 
RAMIREZ (Cuba)

ora 18,30)

AILtl IC tiJHOI'A - S. U.t.
© Ileana Sila! - invincibilă - admirată și elogiată de lumea at!atismjid

REZULTATE TEHNICE
GALA I. Semimuscă : A. 

Guevara (Venezuela) b.p. A. 
Turei, M. Constantin b.p. A. 
Metodiev (Bulgaria), H. Ra
mirez (Cuba) b.p. Sedaghat- 
zadeh (Iran), A. Săli b.p. I. 
Contreras (Ven) ; semiușoară : 
D. Iile b. ab. 2 N. Brinzel, I- 
Șandor b.p. A. Martinez (Cu
ba), F. Livadaru b.p. L. San
du, Gh. Vlad b.p. A. zamora 
(Ven) ; ușoară : S. Cuțov b.p. 
N. Rodriguez (Ven), A. Al da
ma (Cuba) b.w.o. G. Agrima- 
nakis (Grecia), I. Paisan (Ven) 
b.p. M. Ciobotaru. C. Hajnal 
b.p. M. Stamatescu ; mijlo
cie : V. Silaghi b.ab. 2 A. 
Stana, A. Lemus (Ven) b.k.o. 
3 E. Changali (Iran), P. Is- 
trate b.p. V. Dorcu, S. TI- 
rilă b.p. I. Tabacek (Ceho
slovacia) .

GALA II. Muscă : T. GM- 
nea b.p. B. Sardanbin (Iran), 
A. Perez (Ven.) b.ab.2 St. Bă- 
iatu, R. Orono (Ven.) b.p. 
V. Denisov (U.R.S.S.), S. Bel
ford (Cuba) b.p. Gh. Niță ; 
pană : N. Stoenescu b.p. T. 
Tudor, N. Neagu b.p. V. Ioa
na, C. Buzduceanu b.p. M. 
Ploieșteanu, Gh. Oțelea b.p. 
N. Pinero (Ven.) ; mijlocie 
mică : G. Rostankowskl
(R.D.G.) b.p. Al. Tirboi. 
M. Fergane (Algeria) b.ab.2 
M. Azarhazin (Iran). N. 
Chloveanu b.p. C. Ciochi
nă, I. Miron b.k.o.2 V. IvanoV 
(Bul.) ; semigrea : M. Cull- 
neac b.ab.l (rănire) C. Chi- 
racu, S. Soria (Cuba) b.abj 
V. Vrînceanu, A. lanciauskas 
(U.R.S.S.) b.ab.l A. Nezarn 
(Iran), D. Văleanu b.p. C. 
Daflnoiu.

Semimijîocie:

Mijlocie:

Grea:

A.
H.
F. IBRAHIM
D. OPERE 
D. ILIE
F. LIVADARU
C. HODUT
L. ECHAIDE (Cuba) 
V. SILAGHI
P. ISTRATE
I. CERNAT
P. UNGUREANU

- M. CONSTANTIN
- A. SAU
- N. POPA
- J. SOLETT (Cuba)
- I. ȘANDOR
- Gh. VLAD
- I. VLADIMIR
- I. BUDUȘAN
- A. LEMUS (Ven.)
- S. TIRILĂ
- T. PÎRJOL
- T. STEVENSON (Cuba)

&\\\\\\\\\\^^^^^

Simion Cuțov (stingă), dezlănțuit in atac, in partida cu Nexson 
care l-a in vina la puncte.

Foto : Vasile BAGEAC
Rodriguez (Venezuela), pe

nală depășind cu destulă difi
cultate pe Ismael Contreras 
(Venezuela), pugilist înalt, ra
pid, care și-a apărat cu dîrze
nie șansele. Al patrulea semi- 
finalist, este cubanezul Hector 
Ramirez, învingător nu sufi
cient de convingător în partida 
cu iranianul Reza Sedaghatza- 
deh. Categoria semiușoară a 
fost aparent dominată de boxe
rii români, calificați în exclu
sivitate în faza semifinalelor. In

efect ; el i-a fost insă oricum 
superior venezuelanului Au
gustin Zamora. Categoria ușoa
ră ne va oferi probabil cele 
mal frumoase semifinale, in- 
trucît ele programează perechi 
foarte echilibrate și de valoare 
înaltă : Simion Cuțov — An
dres Aldama (un med intre 
vicecampioni olimpici, cubane
zul fiind calificat fără luptă,

(Ven.) — S. Belford (Cuba), sau 
La cat. pană. In care s-au dis
tins exclusiv boxerii români : 
N. Staenesca — N. Neagu și 
C. Buzduceanu — Gh. Oțelea 
(care a obținut o prețioasă vic
torie in extremis asupra vene
zuelanului N. Pinero).

Victor BĂNOULESCU 
Mihai TRANCA

MILANO, 15 (prin telefon). 
Așteptat cu un deosebit inte
res. meciul dintre echipele mas
culine și feminine ale Europei 
și Statelor Unite ale Americii 
— premieră în atletismul in
door — a umplut tribunele de 
la Palazzo dello sport. 15 000 
de milanezi inghesuindu-se să 
urmărească marile vedete anun
țate. Dacă formațiile continen
tului nostru au cuprins, la ma
rea majoritate a probelor, a- 
tleți clasați pe primele două 
locuri la campionatele europe
ne de sală — înlocuitorii avînd. 
cu o singură excepție, valori a- 
propiate de ale titularilor — a- 
mericanii s-au prezentat. în 
special la masculin, cu o echi
pă departe de componenta de
clarată inițiat N-au venit Sto
nes. Mc. Tear. Tully, n-au ve
nit multi dintre atletii remar
cați In acest sezon de saiă, în 
locul lor fiind aduși multi ti
neri. fără nume și, am spune 
fără har. în echipa continentu
lui. singura absentă notabilă a 
fost cea a lui Vladimir Iascen- 
ko. Recordmanul mondial al să
riturii tn înălțime este încă ju
nior. iar antrenorii săi au con
siderat că un nou concurs, la 
numai o zi după tensiunea în
trecerii de duminică, ar fi prea 
mult. Iașcenko a promis. însă, 
spectatorilor că la viitoarea vi
zită la Milano va sări... 2,40 m! 

în condițiile amintite. între
cerea nu a avut miză, pentru 
că s-a văzut chiar de la pri
mele probe că. în ansamblu, 
diferența de valoare dintre com
batanți este prea mare. Selec
ționata Europei a cistigat me
dul cu 141—80 (74—60 la mas
culin. 67—20 la feminin). Nota 
de interes a reuniunii a fost 
dată în prea puține probe de 
confruntările dintre europeni si 
americani (60 mg. triplusaH, 
înălțime, toate la băieți), ti în

BOBERI ROMÂNI 
LA OBERHOF

Ultimul concurs internațional 
al sezonului de bob se va des
fășura simbătă ți duminică în 
R.D. Germană, la Oberhof, cu 
parti tiparea unor echipaje din 
Austria, Cehoslovacia, Elveția, 
R.F. Germania, Italia, România 
și din țara gazdă. România va 
fi reprezentată de echipajele 
Pasca—Cristudor, Neagu—Mun- 
teanu și Graef—Bara. Antre
nori : C. Dragomir și D. Focșe- 
neanu. Președintele juriului de 
concurs, delegat de F.I.B.T., este 
prof. Pani Popa.

primul rind de posibilitatea o- 
ferită învinșilor de la campiona
tele continentale de a se revanșa 
în fața campionilor. Așa s-a in- 
tîmplat în probele de sprint, unde 
Petrov l-a întrecut pe Kolesnikov, 
iar Linda Haglund a depășit-o 
pe Marties Oelsner, sau la pră
jină, unde Trofimenko l-a în
vins pe Slusarski etc. în gene
ral. însă, rezultatele învingă
torilor de marți sînt mai slabe 
decît ale celor de duminică, 
făpt care trădează o deconecta
re. la urma-urmei firească. Ex
cepțiile sînt puține si ele se ex
plică fie prin valoarea oponen- 
ților americani (Piskulin — Li
vers. Munkelt — Foster etc.), 
fie prin rivalitățile trad-ltionale 
în rîndul europenilor (Klier — 
Rabsztyn).

în acest perimetru trebuie în
cadrată si cursa feminină de 
1 500 m, singura probă în care 
Europa a avut ambele repre
zentante din aceeași tară 
(România fiind, deci, singura 
tară care a avut, la meciul Eu
ropa — S.U.A.. concurente pe 
primele două locuri !). Bănuiam 
că Natalia Mărășescu va duce 
o trenă mai rapidă decît la 
„europene". încercînd să se pu
nă la adăpost de finisul necru
țător al Ilenei Silai. Recordma
na lumii a condus de la nrimul 
metru, trecîrid în 2:09,6 la 800 
m — Bruns a cîștigat 800 m 
cu 2:05,8 I ! — și 3:16,5 la 1 200 
m, dar campioana Europei a 
urmat-o ca o umbră, pas cu 
pas, cu o ușurință uimitoare, 
și in ultima linie dreaptă a 
sprintat ca si cum abia atunci 
ar fi început alergarea. Am 
avut senzația, urmărind cursa, 
că Ileana poate face fată ori
cărei trene. oricît de puterni
că, într-atît de impresionantă 
a fost ușurința alergării sale. 
Subliniind și meritele Nataiiei. 
căreia i se datore'sc timpii ex
celent! înregistrați — Silai s-a 
apropiat la 4 zecimi de recor
dul mondial — trebuie să spu
nem că evoluțiile celor două 
românce s-au situat la nivelul 
maxim al performantelor aces
tui med. fiind răsplătite cu 
călduroase aplauze. Am putea 
spune chiar că Ileana Silai a 
devenit una din favoritele pu
blicului milanez prin maniera 
în care s-a impus atît marți, 
cît si duminică. Nouă, la masa 
presei. ..momentul românesc" al 
acestei întîlniri ne-a produs — 
ca si duminică — o mare satis
facție, întărită de aprecierile e- 
logioase ale colegilor de breas
lă. uimiți de „fenomenul" Silai.J

Romeo VILARA

TELEX • TELEX

CAMPIOKÂTEIE EUROPENE
(Urmare din pag- I)

și Cehoslovacia, ca și cea din
tre echipele masculine ale Un
gariei și Angliei, se vor dis- 
■puta seara tîrziu. Joi este zi de 
odihnă, iar vineri se reiau cam
pionatele, cu probele indi
viduale. Finalele acestor probe 
se dispută simbătă (dublu mixt) 
și duminică (simplu și dublu 
feminin și masculin).

Echipa masculină a României 
a susținut ultimul său meci la ac
tuala ediție a C.E. de tenis de 
masă pentru seniori, întîlnind 
în finala categoriei valorice se
cunde, pentru a doua oară, 
formația similară a Italiei. Deși 
ambele echipe erau calificate, 
cu o zi înainte, în prima grupă 
valorică a campionatelor euro
pene, ambele au jucat serios, 
cu dîrzenie, oferind un specta
col apreciat de tribune. Elevii 
antrenorului emerit Farcaș 
Paneth au evoluat și de această 
dată bine și au obținut o vic
torie frumoasă in compania 
sportivilor italieni, apreciați

LOTUL BOXERILOR PENTRU
Cu excepția categoriei semi

muscă, pentru desemnarea ti
tularului căreia va fi organizat 
un meci de selecție între D.

DE TENIS DE MASĂ
atît pentru avansatele lor cu
noștințe tehnice, pentru comba
tivitatea lor deosebită, cît și 
pentru omogenitatea — la va
loarea respectivă — a echipei. 
Scor final : 5—3 pentru Româ
nia (Dobosi 3 v, Gheorghe 2 v, 
Crișan 0. v.). Formația Ita
liei a fost, ca și în ziua pre
cedentă, alcătuită din experi
mentatul Boși, de Giontella și 
Constantini, care au opus o 
dirză rezistență. Iată evoluția 
scorului : 1—0, 1—1, 1—2, 2—2, 
3—2, 3—3, 4—3, 5—3.

Și astfel, echipa noastră în
cheie neînvinsă, lăsind adversa
rilor doar 5 meciuri (Dobosi 1, 
Teodor și Crișan cite 2). Bă
ieții merită felicitări pentru se
riozitatea cu care au abordat 
fiecare partidă, concretizată și 
în numeroasele victorii la zero, 
care trebuie interpretate nu 
numai prin valoarea adversari
lor, ei — așa cum arătam mai 
sus — și prin ambiția cu care 
au jucat reprezentanții noștri, 
în încheiere, mențiunea că o- 
biectivul cu care au venit aici 
a fost îndeplinit integral, și în- 
tr-o manieră care îi onorează.

BALCANIADA DE I1NEREI
Șchiopa (Steaua) și C. Buri acu 
(A.S.A. Rm. Sărat), a fost de
finitivată echioa care va oarti- 
cipa la Balcaniada de tineret 
(10—17 aprilie. Iugoslavia). Se
lecționerii federației. împreună 
cu antrenorii T. Niculescu și 
G. Pometcu. s-au oprit asupra 
următoarei echipe, in ordinea 
categoriilor : D. Radu (Olimpia 
București). Gh. Ne goita (B.C. 
Brăila), T. Cercel (Dinamo). C. 
Ghindăoanu (Ceahlăul P. Neamț). 
D. Vîlcu (B. C. Brăila). Șt. Im- 
bre (B. C. Brăila). V. Girgavu 
(Steaua), 31. Pascal (Energia 
București), I. Joi|a (Electropu- 
tere Craiova) și M. Grigoraș 
(C.S.Ș. Focșani). întrecerile bal
canice vor fi ultimul examen 
pentru pugiliștii participant la 
campionatele europene de tine
ret de la Dublin (Irlanda).

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa a 20-a) : 

Radnicki Niș — Partizan Belgrad 
1-rl ; Steaua Roșie Belgrad — 
Hajduk Split 1—1: O.F.K. Belgrad 
— Dynamo Zagreb 0—0 ; Vojvo- 
dina Novi Sad — Celik Zenica 
1—0 ; Osijek — Velez Mostar 1—1; 
Zagreb — Borac Banja Luka 1—0. 
Clasament : 1. Partizan — 33 p, 
2. Steaua Roșie 29 p, 3. Dynamo 
26 p.

BULGARIA (etapa a 18-a) : A- 
kademik Svistev — Levski Spar
tak Sofia 1—0 : Botev Vrața — 
Ț.S.K.A. Sofia 1—1 ; Ceroo More

BASCHET • tn meci feminin, 
la Barcelona : R. P. Chineză — 
Spania 36—55 • Semifinalele „Cu
pei Lfliana Ronchetti- (f), în 
med retur : Slovan Bratislava — 
B.S.E. Budapesta 69—71 (In tur 
68—51). Slovan va juca în finală 
cu Spartak Levski sau Lokomo
tiv Sofia.

FOTBAL • în preliminariile 
turneului U.E.FA. pentru juniori: 
Olanda — Finlanda 3—1 (0—0).

HOCHEI • Selecționatele Iu— 
g osia viei și Japoniei și-au Înche
iat pregătirile în vederea C.M. 
(grupa B) de la Belgrad. Cele 
Qouă formații au susținut un ul
tim joc de verificare în capitala 
iugoslavă, victoria revenind oas
peților cu scorul de 3—6 (0—0, 
0-0, 3-6).

ȘAH • înaintea ultimei runde, 
la Bugoino (Iugoslavia) : Karpov 
9 p, Spasski 8Va p (1), Timman 
•V* Liubojevici 8 p (1), Tal 7‘ftp 
(1), Hort 71/» p etc. în penultima 
rundă Karpov l-a Învins pe Bu- 
kiei, iar Timman a remizat cu 
Hort. • După 3 runde în turneul 
de la Santa Fă (Columbia) con
duc cubanezul Garcia și colum
bianul Cuertas, cu cîte 2 p.

TENIS • în turneul de la Was
hington : Newcombe — Franulo- 
vid 3—6, 6—4, 7—5 ; Gottfried — 
Ashe 6—4, 6—1 ; McEnroe — Tom 
Gullikson 6—3 7—6 ; Smith —
Walts 6—2, 6—1 ; Dent — Fishback 
6—1, 4—6, 6—4, Roche — Saviano 
6—3, 5—7, 6—4. • în turneul fe
minin de la Boston : Marita Re
dondo — Betty Stove 6—4, 6—2 ; 
Chris Evert — Joanne Russell 6—4, 
4—6, 6—3, Billie Jean King — 
Regina Marsikova 6—3. 6—4.

SCHI • La Sverdlovsk au con
tinuat întrecerile finalelor ediției 
de iarnă a Spartachiadei popoa
relor din U.R.S.S. în proba mas
culină de 15 km fond, victoria a 
revenit tînărului schior Aleksandr 
Piatîghin. Campionul mondial 
Serghei Saveliev a ocupat locul 7. 
• Proba masculină de slalom 
special desfășurată pe oîrtia de 
la Fellhom (R.F.G.) a fost cîști- 
gată de schiorul japonez Toshi
hiro Kaiwa, pe locul doi clasîn- 
du-se austriacul Klaus Heidegger, 
cotat ca principal favorit al în
trecerii. în clasamentul general 
al „Cupei Europei" continuă să 
conducă italianul Leonardo Da
vid — 138 p, secundat de elveția
nul Silvano Meii — 110 p.

DE FOTBAL ÎN EUROPA
Vama — Lokomotiv Plovdiv 0—0; 
Akademik Sofia — Marek Stanke 
Dimitrov 1—0 ; Slavia Sofia — 
Pirin Blagoevgrad 1—1 ; Trakia 
Plovdiv — Spartak 1—0. Clasa
ment : 1. Lokomotiv Sofia 25 p, 
2. Ț.S.K.A. 24 p, 3. Levski Spar
tak 21 p.

SPANIA (etapa a 25-a) : Real 
Madrid — Vallecano 5—2 ; Sevilla
— Real Sociedad 1—1 ; Salamanca
— Betis Sevilla 1—0 ; Hercules — 
Atletico Madrid 1—6 ; Athletic 
Bilbao — Gijon 1—0 ; Las Palmas
— C.F. Barcelona 6—6. Clasament:

1. Real Madrid 35 p, 2. C.F. Bar
celona 32 p, 3. Athletic Bilbao 
29 p.

POLONIA (etapa a 23-a) : Lech 
Poznan — Stal Mielec 1—1 ; Odra 
Opole — Szombierki Bytom 1—0 ; 
Polonia By tom — Legia Varșovia 
1—1 ; Slask Wroclaw — Wisla 
Cracovia 3—1 ; Zaglebie Sosno- 
wiec — Widzew Lodz 1—2 ; Gor- 
nik Zabrze — Zswisza 0—0. Cla
sament : 1. Wisla 31 p. 2. Slask 
29 p, 3. Lech 29 p.


