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Mîine, în finalele turneului de box ,,Centura de aur"

UN MECI DE MARE ATRACȚIE: S. CUȚOV - C. HAJNAL
Cele cîteva partide de mare 

interes programate în cea de-a 
doua reuniune ' semifinală au 
atras în tribunele Palatului 
sporturilor din Capitală aproape 
7000 de spectatori, care au fost 
răsplătiți cu prestația comba
tanților în lupta pentru califi-

G.
Germa- 

N. Chio- 
S. Sorta 
Culineac,M.

(U.R.S.S.) b.p.

carea in finala prestigioasei 
competiții care este „Centura 
de aur".

^\\\\\\\\\\\\^^ PROGRAMUL FINALELOR mmWWWJ
g (Palatul sporturilor, duminica, ora 10)

Semimuscă:
M. CONSTANTIN (România)
Muscă:
A. PEREZ (Venezuela)
Cocoș:
F. IBRAHIM (România)
Pană:
N. NEAGU (România)
Semiușoară:
D. ILIE (România)
Ușoară:
S. CUȚOV (România)
Semimijlocie:
I. VLADIMIR (România)
Mijlocie mică:
M. FERGANE (Algeria)

g I Mijlocie:
g: ' V. SILAGIII (România)
g i Semigrea: 

j S. SOMA (Cuba)
g Grea:
■£. I. CERNAT (România) — T. STEVENSON (Cuba) Ș
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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Ro.d-onehetd INVITAȚIE LA TENIS
ÎN PRIMĂVARA BUCUREȘTEANĂ
• Unde se poate și unde NU se poate [încă] juca,

la deschiderea sezonului în aer liber

i

Itt-Teofil Ghinea (dreapta) a luptat curajos împotriva vice campiont 
lui mondial Alfredo PerOz (Venezuela) Foto : Ion MIHAICA

După două meciuri amicale, 
în care a evoluat și campionul 
țării noastre la categoria cocoș 
Teodor Dinu (l-a învins prin 
abandon in rundul 2 pe bulga
rul P. Grigorov), au urcat în

— H. RAMIREZ (Cuba)

— R. ORONO (Venezuela)

— J. SOLLET (Cuba)

— C. BUZDUCEANU (România)

FL. LI VAD AR U (România)

— C. HAJNAL (România)

— L. EC HAIDE (Cuba)

— I. MIRON (România)

— S. TÎRÎLA (România)

— A. IANCIAUSKAS (U.R.S.S.) 

suprafețe de joc din cele 17 sînt 
pregătite pentru tenis, curățate 
și tăvălugite. Doar trei, pe care 
în timpul iernii a stat așternută 
gheața dătătoare de 
pentru micii patinatori, 
tributul umezelii și (la 
zitei noastre) așteptau 
bine zvîntate. Harnicul 
dar, care este Ilie Turcu, pre
ședintele Tenls-Clubului Bucu
rești, a pregătit cu grijă și ves-

Radu VOIA

bucurii 
plătesc 
ora vi
să fie 
gospo-

(Continuare in pag. 2—3)

Turneul final al campionatului masculin de volei

PRIMA ZI, PRIMA SURPRIZĂ: EXPLORĂRI - DINAMO 3-0!
M

CONSTANȚA, 17 (prin tele
fon). Intr-o atmosferă deose
bit de fierbinte, generată și de 
publicul entuziast care a um
plut, chiar de la începutul reu
niunii, pînă la- refuz, Sala spor
turilor din localitate, a luat 
startul turneul final al campio
natului masculin de volei, la ca
re participă echipele Steaua, 
Dinamo, Explorări Baia Mare și 
Tractorul Brașov.

Partida derby a primei zile 
a furnizat și o mare surpriză, 
nu atit pentru faptul că echipa 
Explorări a învins pe campioa- 

I

ring primii semifinaliști ai ca
tegoriei muscă : Teodor Ghinea 
și Alfredo Perez (Venezuela), 
boxer medaliat cu argint la 
C.M. de la Havana. Fără să se 
teamă de adversar, Ghinea a 
boxat de la egal cu puternicul 
său partener de întrecere și nu-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL

A ÎNCEPUT ieri „campania revanșei»
...Lotul reprezentativ s-a reu

nit din nou. Ca de atîtea alte 
ori. Și. totuși, ca niciodată... 
Convocarea de ieri dimineață 
echivalează cu un NOU START, 
cu plecarea pe un drum care 
se cere cu adevărat nou, cu o 
etapă ce o dorim superioară 
calitativ ultimului sezon. „Tri
colorii* * s-au reunit în vederea 
pregătirii meciului cu Turcia, 
de miercuri, de la Istanbul, în 
„Cupa balcanică*,  dar aduna
rea, la semnalul lui Ștefan Co
vaci, are semnificații mai largi, 
de mari responsabilități. „Vrem 
ca primăvara aceasta să ne 
cristalizeze echipa cu care vom 
încerca revanșa în fața Spa
niei (și a Iugoslaviei) in cam
pionatul european, începind din 
toamnă — opinează vicepre
ședintele F.R.F. și antrenorul 
loturilor reprezentative, Ștefan 
Covaci. Și. nu trebuie să uităm, 
totul incepe cu— primul meci, 
cel de miercuri, cînd adversa
rul va încerca chiar el să se 
revanșeze pentru partida tur, 
pe care noi am ciștigat-o cu 
4—0, în martie, anul trecut, la 
București. Primăvara aceasta 
mai înseamnă și obligația unei 
prezentări onorabile în Argen
tina, unde am fost inviiați pen
tru jocul bun practicat de e- 
chipa României in sezoanele 
trecute. De fapt, am avut in
vitații și în Peru. Mexic și Co- 

REZULTATE TEHNICE
CATEGORIA MUSCA : A. 

Perez (Venezuela) b.p. T. 
Ghinea, R. Orono (Venezuela) 
b.p. s. Belford (Cuba) ; PA
NA : N. Neagu b.p. N. stoe- 
nescu, C. Buzduceanu b.p. Gh. 
Oțelea ; UȘOARĂ : S. Cuțov 
b.p. A. Aldama (Cuba), C. 
Hajnal b.p. I. Paisan (Vene
zuela) ; MIJLOCIE MICĂ : M. 
Fergane (Algeria) b.p. 
Rostankowski (R. D. 
nă), ’ I. Miron b.p. 
veanu ; SEMIGREA : 
(Cuba) b.k.o.2 
A. lanciauskas 
D. Văleanu.

Mai rapidă ca oricînd, în 
sprint spre adevărate recorduri 
(meteorologice...), primăvara ne 
cheamă mai devreme, în acest 
an, pe terenurile de întrecere. 
Pentru iubitorii sportului cu ra
cheta întrebarea „la zi" este, 
desigur : unde jucăm tenis 1 
Pentru a obține un răspuns do
cumentat, am întreprins — la 
începutul acestei săptămîni — 
un foarte util raid-anchetă, la 
principalele baze bucureștene. 
Clișeul înregistrat atunci, pe file 
de blocnotes, îl redăm în rîn- 
durile ce urmează.

★
Prima escală, o decepție... La 

Progresul, în „vatra* tenisului 
românesc, terenurile stau soli
tare, nimic parcă nu vine să 
le tulbure liniștea. Luni, nu se 
intrase încă nici „Ia greblă*, 
zgura aștepta cuminte să fie 
trezită din somnul ei de hiber
nare. Motive ? Ar fi, dar palide. 
E drept, în bătrînul parc din 
strada dr. Staicovici nivelul 
coborît al terenurilor le expune 
mai mult umidității, trebuie aș
teptat ca ele să se usuce bine. 
Așa au argumentat, în fața 
noastră, cadre responsabile ale 
clubului. Cu regret, nu putem 
da credit total acestor aserțiuni. 
Și iată — mai jos — de ce...

La citeva sute de metri de 
Progresul, de partea cealaltă a 
Dîmboviței, terenurile de la 
T.C.B. strălucesc în haină nouă, 
gata să fie luate la purtare. 14

na țării, Dinamo, cit mai ales 
prin scorul categoric înregis
trat : 3—0 (7, 11, 13). Băimărenii 
au făcut o partidă excepționa
lă, dovedind stăpînire a tuturor 
elementelor tehnice, jucînd com- 
binativ și în viteză, organizîn- 
du-și fără reproș apărarea atit 
la fileu, cit și in linia a doua, 
deosebit de mobilă mai ales la 
dublaj. De partea cealaltă, Di
namo s-a prezentat ca în ulti
mele partide importante din 
campionat, adică nesigură la 
preluarea serviciului, ceea ce a 
făcut ca și atacurile să Ce ste-

Mîine, start in ediția de vară a „DACIADEF1

PORȚI LARG DESCHISE
ÎNTRECERILOR IN AER LIBER!

Mîine. în întreaga țară se dă 
startul în ediția de vară a ma
rii competiții naționale „Daeia- 
da“. Nu va fi insă un start 
festivist, ci unul faptic, care, 
mai mult ca oricind, trebuie 
să deschidă calea organizării 
unor acțiuni in aer liber cu 
caracter permanent in măsură 
să asigure dezvoltarea educa
ției fizice și sportului de masă, 
să contribuie eficient la atra
gerea unui număr sporit de 
cetățeni, de toate virsteJe, spre 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice, sportului ți tu
rismului.

Ia aceste zile, premergătoare 
începerii ediției de vară a 
„Daciadei*,  ne-au sosit la re
dacție numeroase vești privind 
interesul cu care slut așteptate 
primele întreceri.

Buletinul meteorologic anun
ță vreme însorită în întreaga 
țară. Iată un motiv in plus 
pentru ca terenurile să cunoas
că mîine o afluență deosebită. 
Un mare accent se va pune pe 
desfășurarea unor întreceri de 
cros — „Crosul pionierilor" și 
..Crosul tineretului*.  Programul 
manifestărilor va fi însă mult 
mai complex. De la Suceava, 
D. Macovei, secretarul CJJE.FJS., 
ne-a relatat că .jn ora
șele Fălticeni, Șiret. Rădăuți, 
Gura Humorului, Ci mp ulung, 
Vatra Dom ei, pe terenurile 
școlilor, ale unor întreprinderi, 
se vor desfășura întreceri la 
mai multe discipline. De ase
menea. chiar dacă este vorba 
de ediția de vară, vom profita 
in continuare de existenta pa
tinoarului artificial, unde este 
programată -Cupa primăverii- 
la hochei*.  Asemenea vești 
ne-au sosit și din județul Olt. 
La Slatina sute de copil iși vor 
disputa intiieiatea la cros, 
handbal, fotbal, șah și tenis de 
masă, acțitmi asemănătoare ur- 
mind a mat avea loc ți la 
Caracal, Balș. Drăgănești, Co
rabia ți în alte localități.

Rădulescu, Răducanu, Speriatu și Dobrin (de la stingă la dreapta) 
sau „două generații“ in fruntea tricolorilor la antrenamentul de ieri 

Foto : Dragoș NEAGU

Iuții mai noi și mai vechi pen
tru aceste posturi.

...Lotul este cel publicat ieri. 
Răducanu și Speriatu — portari; 
Cheran, Ștefănescu. Sătmărea- 
nu II, Vigu, Mehedințu și An- 
ghelini — fundași; Romilă, B8- 
loni, Rădulescu și Hajnal — 
mijlocași; Lucescu, Bălăci, Do
brin. Dudu Georgescu și O. 
Zamfir — atacanți. Pe aceștia 
toți, împreună cu Ștefan Co
vaci și antrenorii lotului C. 
Cernăianu și I. Voica i-am în- 
tîlnit ieri dimineață, la sediul 
federației. Lina dintre puter
nicele atracții ale reunirii 
este, indiscutabil, reapariția 
lui Răducanu și Dobrin.

Răducanu, cel care se 
despărțise de națională în no
iembrie ’76, după un meci In 
Cupa Balcanică (3—2 cu ~ 
ria, la București), se 
acum, mulț mai sobru; 
mele de pină acum nu 
adus decît necazuri. La 
ani cred că știu ce am de fă
cut. . îmi dau seama că mi s-a 
oferit șansa de a prinde ulti
mul tren și în consecință nu 
am voie să mă mai joc. Ori
cum trebuie să candidăm și I»

iumbia, dar nu le-am putut o- 
nora, pentru că ar fi însemnat 
să sacrificăm campionatul in
tern !“

In numele acestor imperative, 
au fost convocați ieri dimineață 
17 jucători. Criteriile de selec
ție au însemnat experiența u- 
nor jucători și forma etalată de 
alții, tineri, în primele etape 
ale sezonului. Conștient de cri
za de portari și de fundași la
terali, Ștefan Covaci caută so- 

reotipe și ineficace, imobilă in 
linia a doua și cu o slabă pre
gătire psihică. Totodată, coor
donatorul Chiș nu a fost prea 
inspirat în această partidă, ne
reușind să corecteze preluările 
defectuoase, dar nici să dea jo
cului o notă combinativă, a- 
tunci cînd mingea i se trimitea 
cu precizie. De remarcat că băi
mărenii au condus in fiecare

Aurelian BREBEANU
Cornel POPA

(Continuare in pag. 2—3)

Nu vor absenta de la start 
nici iubitorii de sport din ju
dețele Ialomița și Dîmbovița. 
Asociația sportivă Celuloza Că
lărași, spre exemplu, va fl 
gazda unor competiții de atle
tism, handbal, volei, fotbal, 
oină, lupte și box, la care 
și-au anunțat participarea pes
te 1500 de concurenți. Și la 
localitatea Amara iubitorii de 
sport sînrt invitați la fotbal, vo
lei, handbal șj cros. De aseme
nea, la Tîrgoviște, la Moreni 
(asociația Flacăra), la Fienl (a- 
sociațiile Cimentul și Electrica) 

’ Ce 
Ca

vor fi numeroase acțiuni, 
va fi însă în Capitală ? 
pretutindeni, în țară, bazele 
sportive bucureștene s-au pre
gătit pentru a răspunde 
prompt cerințelor unui aseme
nea eveniment, iar organizato
rii au luat toate măsurile cară 
se impuneau. Astfel, după cum 
ne spunea N. Stanca, prim-vi- 
cepreședtote al C.M.E.F.ă, 
..twin efortul comun al consi
liilor de sectoare, al asociații
lor și cluburilor, s-a întocmit 
Un amplu program, care vi
zează angrenarea unui mare 
număr de cetățeni la practica
rea în aer liber a disciplinei 
preferate. Toate bazele sporti
ve vor avea porți deschise de 
dimineață pinâ seara, vor fi 
gazde ospitaliere. Fie că este 
vorba de Stadionul tineretului, 
de terenurile din str. Barbu 
Vâcărescu, de stadioanele Stea
ua, Metalul. Giulești, Voința, 
de Titan. Cireșarii, Voinicelul 
sau de bazele tuturor asociații
lor din școli și întreprinderi, 
pretutindeni cetățenii se vor 
întilni cu sportul*.

Așadar, mîine se dă startul 
in ediția de vară a competiției 
naționale „Daciada*.  Dar, ceea 
ce se cere, în primul rind, este 
ca acțiunile să fie continuate, 
să capete un caracter perma
nent, astfel ca actuala etapă a 
marii Întreceri să cunoască un 
deplin succes, să aibă eficiența 
dorită.

Bulga- 
vrea, 

„Glti- 
ml-aa 
32 de

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)



„Cupa primăverii" la pentatlon modern După derby-ul Rapid •— Dinamo la

învingători: ȘTEFAN COZMA Șl OLIMPIA I nCU GREU AȘ PUTEA SELECȚIONA MAI MULT DE 4
Pe pista de antrenament a 

Complexului sportiv de la „23 
August" s-a desfășurat ieri di
mineață ultima probă a con
cursului inaugural de pentatlon 
modern, „Cupa primăverii", în
trecere care marchează debutul 
lntr-un an deosebit de bogat în 
competiții de mare anvergură, 
între care și „Cupa Europei", 
programată la începutul lunii 
iulie în capflala țării noastre. 
Organizarea probei de cros pe 
pistă se abate, desigur, de la 
litera regulamentului, dar, la fel 
ca și în cazul călăriei (dispu
tată joi după-amiază pe un 
teren redus și cu mși puține 
obstacole decît de obicei), s-a 
avut în vedere faptul că este 
vorba de primul concurs al a- 
nului și că 
ferice nu 
mai bune.

Situația
patru probe deschidea cele mai 
mari șanse de cîștig acelor spor
tivi de pe locurile fruntașe care 
aleargă bine. Și aceștia erau 
luliu Galovici, Ștefan Cozma, 
Constantin Călina și chiar Du
mitru Spârlea. A fost, în cele 
din urmă, o dispută foarte in
teresantă pentru întîietate, mai 
ales între lider, Constantin Că
lina, și „umbra" sa, Ștefan Coz
ma, despărțiți de doar 3 puncte

nici
au

din

condițiile atmo's- 
fost dintre cele

clasament după

după patru probe ! Obținînd un 
timp cu aproape 20 de secunde 
mai bun, Ștefan Cozma repur
tează o meritată victorie în 
acest concurs, victorie care poate 
anunța și.,, altele pentru viitoa
rele întreceri, dată fiind forma 
remarcabilă și ambiția deosebi
tă de care a dat dovadă proas
pătul component al echipei O- 
limpia București. Cu rezultatul 
de la alergare, luliu Galovici a- 
junge pe locul trei al clasamen
tului, acceptabil dacă ne gîndim 
la lunga perioadă de examene 
pe care a avut-o timișoreanul.

Rezultate tehnice : călărie 
D. Spârlea, M. Mihalașcu, 
Apetrei, E. Pop, C. Călina 
Șt. Cozma — toți cu 1100 
eros — I. Galovici 1 297 p, 
Crăciuneanu 1231 p, Șt. Cozma 
1 213 p. Clasamente finale : in
dividual : Șt Cozma 5 408 p, C. 
Călina 5 345 p, I. Galovici 5 287 
p, V. Nemețeanu 5 272 p, E. Pop 
5192 p, D. Spârlea 5 036 p ; 
echipe — Olimpia I 15 789, U. 
Timișoara 14 574, Olimpia II 
13 592.

Ct M.
Ștefan Cozma. parcursul

probei de cros

In campionatul de rugby

O PARTIDĂ DE TRADIȚIE
In Divizia A Ia baschet STEAUA DINAMO

este de părere antrenorul lotului reprezentativ,

VOR PRODUCE SURPRIZE
CANDIDATELE

LA RETROGRADARE?
In vreme ce in fruntea clasa

mentului Diviziei A la baschet 
masculin steaua și ninamn 
București își continuă duelul — 
deocamdată indirect —, In zona 
retrogradării s-a produs o re
grupare, In momentul de față 
alături de I.E.F.S.-Lic. 2 (lo
cul 12) și Dinamo Oradea (locui 
11) aflîndu-se în pericol Ca di
ferențe de puncte minime) alte 
trei formații : C.S.U. Sibiu. Poli
tehnica Iași și Rapid. In mod 
firesc, toate aceste echipe vor 
lupta din răsputeri pentru a cu
ceri punctele salvatoare, motiv 
care ne determină să apreciem 
Intnnirile In care sint programa
te candidatele la retrogradare 
drept cele mal interesante, des
chise oricărui rezultat.

Ne vom convinge poate et,-,- 
azi și miine. cind au loc urmă
toarele partide ale etapei a 13-a 
(Intre paranteze, rezultatele dir. 
tur) : I.EJ.S.-Lic. 2 —
Brașov (86—113, 83—92). R 
Politehnica Iași (90—53. 
Universitatea Timișoara - 
tta (72—92, 7S—112).
București — Farul 
106—73), „U*  Cluj-Napoca 
namo oradea (72—5*.  
C.S.U. Sibiu — I.C.E.D. 
7»—111).
• Campionatul feminin ______

întrerupt șl va ti reluat la 19 
Iunie.

1 ios‘.

înaintea întreruperii campio
natului, pentru a face loc pre
gătirilor și evoluției echipelor 
naționale, iubitorii rugbyului au 
posibilitatea să asiste miine la 
partidele etapei a V-a a tur
neelor finale. Sint lntilniri im
portante, atit pentru că ele pot 
aduce unele modificări in partea 
superioară a clasamentului (unde 
patru formații se află la egali
tate), 
o serie de jucători 
de selecționare in 
oferi cu acest 
valorii lor.

In primul rind 
partida Steaua — 
Steaua, ora 10),

cit și pentru faptul că 
susceptibili 
loturi pot 

prilej măsura

Știința Petroșani (teren Giu- 
lești, ora 9) aduc în prim-plan 
formații angajate direct In lupta 
pentru locurile fruntașe (cu ex
cepția feroviarilor bucureșteni). 
în aceeași grapă valorică : „U“ 
Timișoara — Rulmentul Birlad.

In grupa a doua : R.C. Spor
tul Studențesc — C.S.M. Sucea
va (teren Tei. ora 9), T.C.Ind. 
— Olimpia. Politehnica Iași — 
C.S.M. Sibiu, Politehnica CSuj- 
Napoca — Minerul G. Humoru
lui. (Em. F.).

reține atenția 
Dinamo (teren 
o confruntare 

de tradiție, pe care ambii an
trenori, P. Cosmânescu și L Țu- 
țuianu. au pregătit-o eu grijă, 
mai ales că trebuie să facă față 
unor indisponibilități : Durbac 
(sigur). Alexandru (probabil) la 
Steaua. Parase hi v la - Dinamo. 
Dar, iată formațiile care se vor 
alinia la fluierul arbitrului D. 
Grigorescu : Steaua : R. Ionesre 
(Teleașă) — Fui cu. L Zafieseu. 
Eaache. Braga — Alexandru (R- 
Ionescc). Suciți — A chim. M. 
Ionescu. Murano — Postolachi 
Pintea — Cioaree. Munteanu. O. 
Cornelia : Dinamo : P. Ion — 
Iooeseu. Aldea. Nica. Constantin 
— Marghescu. Chiriceneu — 
Borș. Roman M. Zafieseu. Ior
dan, C. Gheorghe — Turtea, Ca- 
raiman, Baciu.

Alte două meciuri, Farul — 
R.C. Gri vi ța Roșie și Rapid —

• In mea restanță, în „Cupa 
Federației*  : „U*  Timișoara —
Știința Petroșani 18—4 (0—4).

Așadar, tot Rapid este echipa 
care a luat un start mai bun în 
noul -campionat de polo al țării. 
Feroviarii au 
rarea fazelor 
șl pînă în 
după părerea 
prezenți joi seara la Floreasca, 
scorul de 3—2 nu reflectă întru 
totul evidenta superioritate în 
joc a rapidiștilor. Ca de obicei, 
ei au venit la Floreasca — pis
cină unde rareori au pierdut în 
fața dinamoviștilor — cu lecția 
bine învățată : prudență și de
cizie în defensivă, variație și 
promptitudine în atac. Nu este 
mai puțin adevărat însă că și 
replica adversă a fost cu mult 
sub așteptări. Exceptîndu-1 pe 
Doru Spînu, care prin interven
țiile sie de ultim moment a 
împiedicat ca scorul să ia pro
porții, toți ceilalți poloiști dina- 
moviști au fost de nerecunoscut.

„Este adevărat, meciul a plă
cut spectatorilor și aș vrea să 
remarc nota de sportivitate în 
care a decurs întrecerea — spu
nea la sfîrșitul jocului Ștefan 
Kroner, antrenorul principal al 
lotului reprezentativ. Partida 
s-a situat insă, avînd în vedere 
pretențiile care există de la a- 
ceste două formații, sub nivelul 
cerințelor internaționale și dacă 
miine ar trebui să fac o nouă 
selecție, nu știu dacă aș alege 
mai mult de 4—5 dintre jucă
torii care au evoluat joi. M-aș 
opri asupra celor doi portari, 
Florin Siăvei și Doru Spînu, pe 
care i-'aș nota cu 9. Excelent a 
fost și Adrian Sehervan, care 
a tras pur și simplu întreaga 
echipă după el. în progres — 
Ilie Gheorghe ; mulțumitoare — 
comportarea lui Hie Slavei. In 
rest... Pur și simplu nu-mi pot 
explica ce se intimplă cu spor
tivii dinamoviști. Ei nesocotesc 
complet indicațiile primite de 
Ia antrenor. în cabină li s-a 
spus ceva și in bazin au făcut 
cu totul altceva. Nastasiu, Rus, 
Răducanu, Mirca (ținut prea 
mult in apă, deși nu a făcut prac
tic mai nimic) sau Munieanu au 
pasat adesea ca niște începători 
și s-au întrecut parcă în a... 
șuia cit mai defectuos ! Mai 
mult, ei au avut cel puțin 10

controlat desfășu- 
de joc din primul 
ultimul minut, și 

multora dintre cei

ocazii de contraatac ; toate s-au 
stins însă pe parcurs incit jucă
torii nici nu au mai ajuns mă
car să tragă la poartă. Aș mai 
adăuga și faptul că Rus, Nasta
siu, Mirea au comis și greșeli în 
apărare. Și nu este pentru prima 
oară. Vă puteți da astfel seama în 
ce situație îngrijorătoare mă aflu 
împreună cu colegul meu, Ale
xandru Szabo. Exact peste o 
lună, reprezentativa țării noas
tre va juca la Cluj-Napoca cu 
cele mai bune echipe din lume, 
Ungaria, Iugoslavia și Italia, iar 
dacă ar trebui să decidem după 
acest derby, cu greu am putea 
alcătui o echipă !"

împărtășim intru totul opinia 
antrenorului Șt. Kroner asupra 
valorii partidei de joi, a modu-

vau< 
din 

nîm

vor

râtoare p^ 
▼oluției d 
•cest sezd 
analiză se 
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MUNCA HOTĂRĂȘTE PERI 
Șl DINCOLO DE TRASEELE D

Un indicator important, care re
flectă capacitatea profesională a di
feritelor categorii de tehnicieni, este, 
firește, producția acestora în procesul 
de depistare și formare a viitorilor 
performeri. La motoc ros, odată selec
ționați, ținerii alergători se perfecțio
nează, de regulă, pe motociclete 
vechi și, pe lingă strădania din ore
le de exerciții fizice și tehnice, an
trenorii și elevii lor depun eforturi 
suplimentare, adesea pi na seara tîr- 
ziti, pentru a rezolva complicatele di
leme puse de regenerarea motoare
lor... îmbătrirvite.

„Cupa de iarna'', competiție Iniția
tă to acest an cu scopul de a se 
îmbunătăți continuu instruirea alergă
torilor de toate categoriile, a demon
strat câ talentul tinerilor motocrosiști 
se valorifică și printr-o asiduă muncă 
de atelier, acolo unde prin meșteșug 
și ingeniozitate se sporesc performan
țele tehnice ale mașinilor. Laurii vic
toriei au revenit, de data aceasta, 
unor sportivi mai puțin cunoscuți dar 
harnici și dornici de afirmare, care 
și-au pregătit temeinic motocicletele 
pentru concurs și, astfel, micile lor 
vehicule au rezistat Ic solicitările tf- 
nor trasee extrem de dure. De e- 
xemplu, duminica trecută, la ultima 
etapă de la Zărnești, desfășurata pe 

’ o ninsoare abundentă, traseul 
atît de greu înalț s-au inre- 
mmeroase abandonuri din 

defecțiunilor mecanice. în a- 
ceste împrejurări, a apărut și mai 
remarcabilă comportarea motocrosiști-

tor 
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tre principal 
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INVITAJIE LA TENIS IN PRIMAVARA BUCUREȘTEANĂ
(Urmare din pag. 1)
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SlMBATĂ

I
BASC Hi.'i. Sala Floreasca,

de la ora ÎS : Dinamo — Fa
rul (m. A), Rapid — Politeh
nica ia£ (m. a), 
IAc. 2 — C-S.U. Brașov
(m. A).

POPICE. Arena Voința, ora 
8,30 : „Cupa FJLP.-, etapa a 
n-a pentru băieți și fete.

SCRIMA. Sala Floreasca n, 
de la ora 9 (la ora 18 tnala): 
turneul internațional de spa
dă „Mihail Savu" (proba in
dividuală).

FOTBAL. Teren Flacăra ro
șie, ora 16 : Flacăra roșie — 
T.M.B. (Div. C).

DUMINICĂ

g

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 9 : Dinamo — Fa
rul (m. A), Rapid — Politeh
nica lași (m. A), U1F.S.- 

— C.S.U. Brașov 
; sala Construcția, de 
I : Voința — Univer- 
Craiova (f. B), Auto- 
— „U*  n Cluj-Napo- 

Stirex

Lie. 2 
(m. A) 
la ora 
sita tea 
matica 
ca (m. B), Voința _____
Bistrița (f. B), URBIS — Glo
ria Dej .
C.S.Ș. Constanța (f. B), P.T.T.
— Universitatea Craiova 
(m. B).

BOX. Palatul sporturilor și 
culturii, de la ora 10 : gala 
finală a „Centurii de aur".

FOTBAL. Stadionul Progre
sul, ora 11: Progresul Vulcan
— F.C-.M. Giurgiu (Div. B) ; sta
dion Metalul, ora îl: Metalul

Chimia Tr. MXgureie Oiv. 
B); stadion Pelitehzuca, era 
11 : Urarea Tricolor — Teh- 
ncmetal București (Div. C) ; 
arena Mecanica fină, ora H : 
Mecanică fină — Autcmecam- 
ea (Div. O: stadion ICSIM 
ora 11 : ICSIM — Electronica 
București (Div. C) ; stadion 
Sirena, ora 11 : Sirena — 
Ș. N. Oltenița (Div. O; sta
dion Voința, ora 11: LOJL — 
Automatica (Div. C); stadion 
Ghencea. ora 11 : Șoimii
TAROM — Voința București 
(Div. O.
MOTO. Str. Maior Coravu, 

Intrarea în stadionul ^3 Au- 
rust", de la ora 18: etapa a 
treia a campionatului muni- 
tfpal de îndemînare, motorete 
^Mobra".

POLO. Bazinul Floreasca. 
ara U : CJî.U. — Rapid 
(Div. A), ora 12 : Dinamo — 
Voința Cluj-Napoca

RUGBY. Stadionul 
era 10 : Steaua — 
(Div. A) ; stadionul 
ora 9 : Rapid — F 
troșani (Div. A) ; 
Tel, ora 9 :

tiarele în care iși va primi oas
peții. ba promite chiar că va 
rezolva la timp și „problema 
bufetului" (veșnică problemă...), 
astfel ca tenismanii, micuți sau 
mari, să aibă oricând posibili
tatea de a-și reface forțele după 
joc- cu o gustare și un Pepsi.

Reconfortantă — dar aci nu 
putea fi vorba de o surpriză ! 
— este și priveliștea pe care 
ne-o oferă terenurile de tenis 
de la complexul sportiv Steaua, 
din Ghencea. Erau. în acea zi 
de luni, toate cu grijă greblate, 
eu zgura proaspăt pregătită. 
Gogu Viziru, neobositul cam
pion, azi antrenor emerit, ne-a 
asigurat că sportivii săi vor 
Intra de joi, la pregătire, pe 
două dintre ele. Am verificat, 
așa a fost. Clubul care deține 
recordul titlurilor de campioni 
republicani (43), nu putea, de
sigur, să ne dezamăgească.
Următoarea etapă a itinerariu- 

lui am făcut-o la Ștrandul Ti
neretului. Aci a fost — și mai 
este .. — „fieful*  lui Tachc, a- 
celași entuziast și activ de tot
deauna Cristea Caralulis. Fostul 
căpitan al naționalei ne lntim- 
pină cu capul jos, ochii triști. 
Se plinge că n-are sprijin și 
înțelegere de la I.E.A.B.S. (forul 
administrativ al bazei), căci alt
fel ar fi dat drumul imediat Ia 
activitate, fără să mai aștepte 
datele calendaristice planificate 
(tocmai în aprilie î), care nu 
concordă cu primăvara, mai 
grăbită decît cei ce au aștep
tat-o. Avea un singur teren

gata, din cele 14, motiv de su
părare nu numai pentru el, ca 
gazdă, ci și pentru toți ceilalți, 
oaspeții săi obișnuiți.

Intermezzo dinamovist 
renurile din șoseaua 
cel Mare (tot numai 6, 
tind să se bituminizeze 
viitoare...) situația este cu totul 
alta. Iți crește inima. Se lucrea-

Pe te- 
Ștefan 
aștep- 
cele 4

mină. Stîlpii de Ia plase tre
buie vopsiți proaspăt, ca mingea 
să zboare mai cu foc pe dea
supra. Acum iți dai seama mai 
bine că fără munca tuturor a- 
celora care au în grijă terenu
rile de la Dinamo nu s-ar fi ri
dicat de aci, cîndva, asemenea 
„rachete" prestigioase ca Virgi
nia Ruzici și Florența Mihai.

Tenismanii din lotul reprezentativ, la „23 August" (de la stingă) : 
O. Vîlcioiu, J. Bîrcu, Tr. Marcu, D. Hărădău, E. Pană, A. Dîrzu, 
M. Tăbăraș fi FL Niță, intre cei doi antrenori, V. Serester fi 
Șt Georgescu. Foto : V. BAGEAC

ză de zor la amenajarea terenu
rilor, iar președintele secției de 
tenis, Cosma Ion, ne-a întîmpi- 
nat cu minecile suflecate și o 
pensulă de vopsea verde In

(m. B), G.ȘJ3.

(Div. A). 
Steaua, 

Dinamo 
Giulești, 

Știința Pe- 
; stadionul 

__  _ . R. C. ■ Sportul 
studențesc — C.S.M. Suceava 
(Div. A) ; Stadionul 
tului teren H, de la ora 10 : 
A.S.E. — Vulcan (Div. B), 
Gloria — Aeronautica (Div. 
B) ; teren IV, ora 10 : Arhi
tectura — Rulmentul Alexan
dria (Div. B).

SCRIMA. Sala Floreasca n, 
de la ora 9 : turneul interna
țional de spadă ..MihaU Savu- 
(proba de echipe).

Tinere-

LUNI 20 MARTIE 1978, IN SALA DALLES :

„FACTORII CARE CONDIȚIONEAZĂ Șl LIMITEAZĂ REALIZAREA
VOLUMULUI EFORTURILOR IN 4NTRENAMENT-

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

Universitatea culturai-știin- 
țifică București, în colabora
re cu ~ '
pentru 
sport și 
pentru 
sport 
ținerea 
cu tema : „ .
diționează șl limitează reall-

Consiliul
educație
Centrul de cercetări 
educație fizică și 

al C.N.E.F.S., anunță 
cursului de reciclare 

„Factorii care con-

municipal 
fizică și

zarea volumului eforturilor in 
antrenament*.

Expunerea va fi făcută de 
prof. Cornel Florescu, expert 
instructor la Centrul de per
fecționare al C.N.E.F.S., luni 
20 martie, la ora 12,30, în sala 
Dalles. Va urma un film ar
tistic.

în sfîrșit, ultima noastră 
escală. Și cea mai fructuoasă. 
O facem la noile terenuri de la 
Centrul de pregătire și perfec
ționare de la „23 August". Acolo 
cresc campionii și însăși baza 
poate fi considerată campioană, 
fiindcă la ea s-a jucat pentru 
prima oară în acest sezon bucu- 
reștean în aer liber. Lotul re
prezentativ de tenis, în frunte 
cu antrenorii, a ieșit, cu mic și 
mare, la pregătirea terenurilor, 
greblîndu-le, stropindu-le și tă- 
vălugindu-le. Iar cînd am intrat 
pe poarta complexului, se juca 
din plin la 6- terenuri. Sub pri
virile atente ale antrenorilor lo
tului — Șt. Georgescu și V. Se- 
rester — cei mai buni jucători 
ai noștri făceau între ei aprige 
partide „cu temă". Dar despre 
aceasta vom vorbi cu un alt 
prilej. Cit de curînd.
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văzut joi 
Politehnica Iași
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Sportului studențesc poate să spu
nă că „alb-albaștrii" au părut ca 
un pîrîu de munte învolburat, 
încercind zadarnic să scape din 
zăgazuri. S-au zbătut continuu, 
au scrîșnit din dinți, au iscat mici 
furtuni în treimea adversă, dar 
totul a fost ca o furtună... în- 
tr-un pahar cu apă. Și cum să 
duci la îndeplinire „operațiunea 
salvării" din această primăvară 
cînd unii dintre echipieri (cei mai 
experimentați) parcă și-au pier
dut capul (Simionaș și, pe alocuri, 
chiar Romilă), iar alții au... stră
lucit prin absență ? Două motoare 
principale din ofensiva gazdelor 
sînt de mult... gripate : Costea 
intră în arenă doar cu o freză 
frumoasă și cu amintiri plăcute, 
D. Ionescu se face că fuge, se 
face că joacă, în timp ce Nem- 
țeanu, care l-a înlocuit pe ulti
mul, nu reprezintă o soluție pen
tru un astfel de post. Jucînd, 
practic, fără aripi, Politehnica n-a 
putut să se exprime cu acele ne-

cesare învăluiri pe flancuri, me
nite să disloce o apărare aglome
rată.

„O lună dacă Jucam așa și tot. 
nu puteam să cîștigăm”, spunea 
după meci, cu regret firește, fos
tul stîlp de nădejde al apărării 
Ieșenilor, juristul Vasile lanul. 
Am văzut spectatori plecînd triști 
acasă șl comentînd cu glas tare: 
„De 5 ani tot așa intrăm In pri
măvară”. Adevăruri amare, de 
necontestat, de care trebuie să 
se țină seama, indiferent cine se 
află la cîrma echipei. După în- 
frîngerea de acum două etape 
s-au propus unele eventuale... 
transfuzii de noi energii din pe
rimetrul județului. Ezitări și u- 
nele interese înguste se pare că 
barează acțiunea ca atare, deși ar 
trebui ca măcar acum să se dea 
o mină de ajutor echipei ieșene. 
Publicul local, acest public încer
cat In ultimele etape, a dat tonul: 
nimeni n-a aruncat nimărui cu
vinte grele, de ocară, în finalul 
jocului...

INTRĂM 1N PRIMĂVARĂ

Turneului
SPECTATORI - CÎI 0 TREIME DIN POPULAȚIA ORAȘULUI 1

preliminariile
U. E. F. A.

răducanu are, din nou, ocaua să ne arate CE POATE

Meciul de la Tîrgoviște, dintre 
echipa locală și aceea din Pi
tești (care, In frunte cu Dobrin, 
lncîntase pe telespectatori cu nu
mai cîteva zile înainte) a stîmit 
un excepțional interes în rîndu- 
rile iubitorilor de fotbal dimbovi- 
țenl. Tribunele stadionului din 
Tîrgoviște deveniseră arhipline cu 
mult înaintea începerii partidei și 
alte cîteva mii de suporteri au 
fost nevoiți să se resemneze în 
fața imposibilității de a mai pro
cura bilete de intrare. „O ase
menea afluență de public — ne 
mărturiseau conducătorii echipei 
tîrgoviștene — aproape că n-am 
mai avut pînă acum. Parcă o 
treime din populația orașului nos
tru s-a strins astăzi pe stadion”. 
Această afirmație se referea, de
sigur, numai la aspectul numeric, 
deoarece mulți dintre spectatori 
erau veniți din împrejurimile Tîr- 
goviștei.

Impresionantă a fost însă, nu 
numai această asistență-record, ci 
și atitudinea sportivă a specta
torilor localnici, care — printre 
alte dovezi de fair-play — au 
întîmpinat cu aplauze echipa oas
pete la intrarea ei pe teren. In 
această ambianță, cele cîteva sute 
de suporteri piteșteni, care se 
constituiseră într-o entuziastă ga
lerie la una din peluze, și-au pu
tut încuraja nestingheriți favo- 
riții.

Tîrgoviștenii au dovedit astfel, 
din nou, nu numai marea lor pa
siune pentru fotbal, dragostea 
pentru echipa locală, ci și înțele
gerea necesității de a se mani
festa in mod sportiv. Ceea ce ex
plică — și consolidează totodată 
— poziția lor fruntașă în „Trofeul 
Petschovschi-, decernat anual de 
ziarul nostru celui mai sportiv 
public.

DE JUNIORI AIE ROMÂNIEI
SI IUGOSLAVIEI->

(prin tele- 
dimineață 

cu autocarul,

D. p.
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4. >pre
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Acest jucător simpatic, pe nu
me Răducanu, a creat aproape 
o legendă în jurul său. A urcat, 
a ajuns „mare", apoi a început 
să facă circ „pentru peluză" și 
a ajuns la greșita impresie că 
lui i se înghite totul, pentru că 
„unu’ e Ricanu !“. Extravaganțe 
In poartă, goluri din vina sa, 
In alternanță — este adevărat — 
cu prestații bune sau foarte 
bune. Dar antrenorii — Angelo 
Niculescu, în primul rînd, In 
Mexic — nu au apreciat „incon
secvența spectaculoasă" a ex-fan- 
telui de Giulești. Și a fost, nor-

mal, preferat ba Adamache, ba 
Iordache, ba unul sau altul. A 
plîns Răducanu, a promis marea 
cu sarea, a mai cerut o șansă !

DE LA TITULARI LA REZERVE
„Ce meci greu. Neașteptat de 

dificil. Am învins la Petroșani, 
fără drept de apel, pe Dinamo
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rii V. Der- 
I și L Co- 
rondus foar- 
e formații : 
Chifu, Ion, 

rei), Iones- 
— Covaciu, 
îda, Sterea, 
(Szomboty). 
jătâ cuprin- 
următoarele 
Tractorul și 
iar cel de 
15,30, me- 

lamo și Ex-

»dat
. 1»,
fi ui, St 
Urat de 
'iraț^' fi

ESTE O TARE DIFERENȚA
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DEGEABA AI TEHNICA, DACA
Fără a diminua meritele ju

cătorilor de la F.C.M. Reșița, 
care au avut o bună evoluție In 
partida cu A.S.A. Tg. Mureș,

Acum 1 s-a dat. Toată lumea 
așteaptă cu încredere și speran
ță evoluția lui Răducanu la 
Istanbul. Acum arată ce poți, 
Ricuie !

NU TE ANGAJEZI LA ETORI
A-S.A. a avut o comportare sub 
posibilitățile și valoarea eompo- 
nenților formației. Boldni și 
Hajnal, ca să ne referim la

Hergane (primul din dreapta), urcat in atac, reia balonul eu capul 
spre poarta lui Solyom. (Fază din meciul F.C.M. Reșița — A.S.A.

>/r’ 7. ° Foto : L FUCHS — ReșițaTg. Mureș, 2—0).

angajindu-se cu toată ardoarea 
la efort, nu putem trece cu ve
derea pasivitatea liderului cam
pionatului. Pe cit de eficace 
este pe teren propriu, pe atît de 
neconvingător evoluează în de
plasare fruntașa clasamentului. 
La Reșița, jucătorii mureșeni au 
acționat fără nerv, nu s-au an
gajat cu toată decizia la efort, 
fiind surprinși de replica ad
versarului. Din aceste motive,

două dintre „piesele de bază”, 
au jucat pe... felii, avlnd rare 
zvîcniri, In marea majoritate a 
timpului izolîndu-se undeva pe 
laturile terenului cu intenția de 
a evita contactul cu adversarii. 
Cu o asemenea manieră de a- 
bordare a meciului, era aproa
pe Imposibil ca liderul să poată 
obține mai mult decît™ Infrîn- 
gerea.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA A XX-a A DIVIZIEI B

Galați —
Popescu

Buzău —

SERIA I •„ • C.S.U. 
I.CJ.M. Brașov : M. 
(București) • Gloria
S. C. Tulcea : G. Fodor (Bucu
rești) • Steagul, roșu Brașov — 
Ceahlăul P. Neamț : V. Gligores- 
eu (Ploiești) • Oltul Sf. Gheor- 
ghe — C.F.R. Pașcani : D. Dumi
trescu (Mărășești) • Tractorul 
Brașov — c. S. Botoșani : V. Tri- 
fu (Baia Mare) • F. C. Brăila — 
C.S.M» Suceava : C. Ioniță I

IONOSPORT INFORMEAZĂ
ifltr care vă
LAT la

xională

PREȘ

Tragerea va avea loc mîine la 
ora 17, la Casa 
torului II, din 
nr. 89.

Numai astăzi 
pune buletinele 
Pronosport de 
1978.

de cultură a sec- 
str, M. Eminescu
se mai pot de- 
pentru concursul 
mîine, 19 martie

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 

1978
17 MARTIE

1978 I: 21 25 13 77

^utoturisme 
nirsii în : 
Polonă — 
. Germania 
■ Austria — 
P. Ungară 
In bani de 

ooo lei etc.)
cate vă ti
de cîștig !

Extragerea
84 60 48

Extragerea
17 26 79 -----

FOND
1.293.980 lei 
report lsa categoria 1.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 27 martie 
pînă la 17 mai, în țară aproxi
mativ din 30 martie pînă la 17 
mai 1978 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 30 
martie 1978.

67 54
TOTAL DE I

din care

31 24 69 S3

CIȘTIGURI:
: «8.153 lei

(București) • Portul Constanța — 
F.C.M. Galați: L Chilibar (Pitești)
• Victoria Tecuci — Viitorul Vas
lui : C. Ignat (București) • Relo- 
nul Săvineștl — Nitramonia Fă
găraș : A. Ioniță (București).

seria A n-a: a Metalul Plo- 
penl — Autobuzul București : T. 
Andrei (Sibiu) — se dispută as
tăzi. • Unirea Alexandria — Ra
pid București : S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin) • Șoimii Si
biu — Chimia Rm. Vîlcea : AL 
Ghigea (Bacău) • Celuloza Că
lărași — Pandurii Tg. Jiu : P. 
Căpriță (Brăila) a Progresul 
Vulcan București — F.C.M. Giur
giu : N. Dumitrescu (Ploiești) • 
Carp a ți Sinaia — Prahova Plo
iești : A. Drăguț (Zlmnicea) • 
Metalul București — Chimia Tr. 
Măgurele : FI. Anuțescu (Pitești)
• Electroputere Craiova — Dina
mo Slatina : C. Teodorescu (Bu
zău) • Gaz metan Mediaș — Mus
celul C. Lung : L Braun (Bu
zău).

SERIA A m-a: • Metalurgis
tul Cugir — C.I.L. Slghet : C. 
Blaj (București) • Gloria Bis
trița — Avîntul Reghin : P. Ba
ban (Iași) • Mureșul Deva — 
F. C. Baia Mare : N. Georgescu 
(București) • Minerul Lupeni — 
U. M. Timișoara : V. lacob (O- 
radea) • Victoria Călan — Da
cia Orăștie : G. Dragomir (Bucu
rești) • „U“ Cluj-Napoca — Ar
mătura Zalău : I. Ciolan (Iași)
• Chimica Tîrnăveni — Minerul 
Moldova Nouă : A. ianuș (Bucu
rești) • Aurul Brad — Victoria 
Cărei: I. Lăcătiș (Arad) • C.F.R. 
Timișoara — C.F.R. Cluj-Napoca: 
C. Dinulescu (București).

(nji. : scor 4—1), pe Steaua La fel 
(4—2) și iată, cu F. C. Constanța 
abia am dștigat cu 2—1. Echipa a 
prins o zi slabă, dar sint și mo
tive. Ați văzut cită diferența este 
latre titulari și rezerve ?• Cuvin
tele acestea aparțin 
antrenorul secund

CHIAR DACA
al

lui Gh. Ene, 
formației din

ARBITRUL
în

ar-
precizări 
privește 
severinean u- 

Drăgulici 
Olimpia 

— Poli-

Cîteva 
eeea ce 
Mirajul 
tal Sever
la partida 
Satu Mare 
tehnica Timișoara. A 
fost evidentă. de-a 
lungul Întregului
meci, strădania arbi
trului de centru de a 
fi cit mai aproape de 
fază, de a nu pierde 
nici o nuanță în a- 
precierea faulturilor, 
de a-1 „asculta” pe

Petroșani. Intr-adevăr, în discu
ția pe care am avut-o împreună, 
el nu a încercat să scuze evolu
ția slabă, în ansamblu, a echipei, 
dar Jiul are o situație destul de 
grea. La ora actuală dispune doar 
de 16 jucători. Cum Mulțescu și 
Stoica erau suspendați, pe foaia 
de arbitraj au fost înscriși nu
mai 14 jucători. La mijlocul tere
nului au apărut, ca titulari. Co
vaci și Toma (ultimul încă ne- 
refăcut după un accident). Ran
damentul lor a fost nesatisfăcă
tor. Intr-adevăr, mare diferență 
între rezerve și titulari. Această 
situație ne-au confirmat-o și al ți 
doi jucători introduși 
Topor (care e foarte 
ani) și P. Nicolae.

pe parcurs:
Unăr —’ 17

TACE PARTE DIN
(la propriujucători

și la figurat !)’în’vii
toarea jocului. O pri
mă constatare a fost 
aceea că Sever Dră- 
gullci are o bună 
condiție fizică. Aceas
ta l-a și permis să 
aprecieze fazele, în 
marea lor majoritate, 
pe ceea ce 
bine și nu ] 
puneri, de 
tanță.

Dintr-un 
zel însă

a văzut 
pe presu-

La dis-

exces de 
arbitrul

JOC„.
partidei de la Satu 
Mare s-a băgat în 
„sufletul- jucătorilor, 
plasîndu-se defectuos 
în teren. Simțul său 
de anticipație l-a tră
dat de cîteva ori de 
o asemenea manieră 
Incit a încurcat miș
carea jucătorilor, sau 
mingea s-a lovit pur 
șl simplu de el, luînd 
traiectorii nedorite.

Chiar dacă arbitrul 
face parte din joc, 
nici chiar așa...

LOTUL REPREZENTATIV
(Urmare din pag. I)

toamnă ! Iar pînă atunci, va 
trebui să-i facem în aprilie pe 
argentinieni să regrete lipsa 
naționalei noastre la turneul 
final*'.  Dobrin își amintește că 
ultima sa selecționare in na
țională a avut loc tocmai în... 
noiembrie *75,  la acel 2—2 cu 
U.R.S.S., la București: ^Reche
marea celor „bătrîni**  e o onoa
re pentru noi, dar și o mare 
obligație. Important este ca îm
preună — cei trecuți prin multe 
și eei mai noi — să alcătuim 
o puternică reprezentativă care 
să reînnoade succesele de altă
dată. Formarea noii reprezenta
tive începe cbiar din meciul cu 
Turcia, care nu va fi ușor, pen
tru că adversarul de miercuri 
nu numai ca a stopat puterni- 
ea echipă a R. D. Germane în 
preliminariile C.M., dar joacă 
și foarte tare acasă**.  Știu acest 
lucru și Lucescu. cel ajuns în 
fața ^tricoului 69“ în echipa 
națională, și Ștefănescu, 
se pregătește pentru 
meci ca titular, și Dudu Geor
gescu. decis să demonstreze că 
strălucirea „Ghetei de aur“ n-a 
rămas o metaforă a amintiri
lor, și Bălăci, hotărît să înscrie 
goluri pentru națională, cum a 
mai făcut-o în acel meci bun 
al lui de la Praga. Noul val, 
reprezentat de Speriatu și Ra
dulescu. e tăcut, surprins, par
că, de onoranta 
„Mă gîndeam 
vocat la lotul 
la un moment 
dar dacă am 
reprezentativă 
tez această mare șansă

„.Ieri, ia prînz, primul an
trenament, pe terenul de hand
bal al stadionului Dinamo._ Un 
antrenament ușor, de recupe
rare. Fără Vigu (afecțiune trau
matică musculară), Ștefănescu 
și Sătmăreanu II care au contu
zii ușoare și se află în atenția

doctorului D. Tomescu, îngrijo
rat doar de starea lui Vigu. In 
această dimineață, un antrena
ment complex. Miine 
amiază 
tire, cu 
ultimul 
plecării.
jocurile___ . . _.
la membrii lotului reprezentativ 
DĂRUIRE și SERIOZITATE 
EXEMPLARE. Aștept de la a- 
părători vigilență, de la mijlo
cași și alacanți un joc anga
jat, plin de eficiență, de hotă- 
rire, de la întreaga echipă un
ritm de evoluție la
fotbalului modern", 
Ștefan Covaci.

„.„Tricolorii" au pornit din 
nou la drum. Un drum pe care 
fiecare dintre cei 17 jucători ai 
lotului, mai tineri sau mai vîrst- 
nlci, nu trebuie să uite că ta
lentul este și o foarte mare 
datorie !

___  după- 
altă ședință de pregă- 
un joc-școală. Luni, 

antrenament dinaintea 
„In pregătiri și în 

din acest an aștept de

cerințele
sublinia

POJAREVAT, 17 
fon). Plecat vineri 
din Timișoara, c_ _________„
lotul de juniori al țării noastre 
a sosit spre ora prînzului la 
Pojarevat, locul de disputare a 
primei manșe din dubla întîl- 
nire cu echipa Iugoslaviei, care 
va desemna pe una dintre par
ticipantele la turneul final 
U.E.F.A. Pojarevat este un o- 
raș mărginit de dealuri și mîn- 
gîiat, in latura sa sudică, de 
apele Moravei. Are un stadion 
mic, dar utilat, primitor. Cadru 
prielnic, deci, pentru susține
rea stării de spirit favorabile 
cu care juniorii noștri au ple
cat să-și apere șansele’ intr-o 
nouă calificare, care, ce e 
drept, nu a mai surîs repre
zentanților noștri din 1974. Pu
țin timn după sosire, antre
norul C. Ardelean»! a dispus 
efectuarea unui antrenament pe 
gazonul care va găzdui între
cerea. urmind ca sîmbătă du- 
pă-amiază ședința de pregăti
re să se repete. Ele reprezintă,' 
de fapt, sfîrșitul unei campanii 
mai ample, avind ca suporți 
trei meciuri de verificare sus
ținute in deplasare (2—2 și
1— 0 cu Turcia ; 0—3 cu Bul
garia) și o ultimă perioadă de 
pregătire la Timișoara.

După cum se știe, echipa 
Iugoslaviei a devenit o parte
neră... tradițională în meciuri 
oficiale și la nivel de juniori.' 
Anul trecut (4—2 la Timișoara 
tn favoarea noastră și 0—2 la 
Kikinda), ea și-a cîștigat „la 
regulament" dreptul de partici
pare in turneul final.

De-a lungul anilor, în con
fruntările directe U.E.F.A. pal
maresul ne este totuși, favora
bil (4—1 în 1962. în finala tur-1 
neului câștigat de România la 
București ; 0—0 la București și
2— 0 la Vîrșeț în 1973, la care 
se adaugă scorurile de 
trecut, enumerate mai 
ceea ce poate reprezenta 
atu psihologic. Așadar, duminică 
la ora 15 (ora locală), pe sta-i 
dionul „Mladi Radnik", Romă-, 
nia va da replica Iugoslaviei/ 
în următoarea formulă de e-, 
chipă : Istrate — Anghelina,’ 
Pop, Gimfăleanu, Irimie — 
Vlad. Bozeșan, Geolgău — D. 
Zamfir, Ciobanu. Margelatu 
(Majaiu).
Echipa Iugoslaviei este aștepta

tă vineri seara la Pojarevaț. An
trenorul Stevan Viletici are la 
dispoziție următorul lot, din care 
va forma ,,ll“-le reprezentativ: 
Ivkovlci, Llnarici (Dinamo), Mrkun 
(Olimpia), Iankovici, Milosavlievicî 
(Steaua roșie), Vasovici (Radnl- 
clki), Rumora, Zovko, Juriciko,' 
Gudelji (Haiduk), Lazicici, Jivko- 
vld, Varga (Partizan), Elsner (O- 
limpia), Smajici (Sarajevo), Dza- 
flci (Sloboda), Stanici (Proletar)? 
Idn (Vojvodina), Bazdarevici (Ze- 
lezniclar). J
Arbitrul partidei este Ylmaz

Olen (Turcia). i
Ion CUPEN 1

anul 
sus),'! 

un

care 
primul

promovare, 
că voi fi con- 
olimpic — zice 

dat Rădulescu — 
ajuns in prima 

nu vreau să ra-

ȘTIRI • ȘTIRI
• F.C.M. GIURGIU A JUCAT 

LA RUSE. Divizionara „B“ 
F.C.M. Giurgiu a susținut o 
partidă amicală la Ruse, întîl- 
nind echipa Dunav din localita
te. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 1—0 în favoarea fotbaliș
tilor bulgari.

• PE STADIONUL PETRO
LUL din Ploiești se va disputa 
mîine, de la ora 11, meciul a- 
mical dintre F.C. Petrolul și 
S.C. Bacău.

cc nc spune Divina națională de juniori ?

16 VOIAJORI LA CONSTANȚA...
Iul, Gloria Buzău și C. S. Tîrgo
viște I 7 Prin urmare...

Ce deosebește, în momentul de 
față, Tîrgoviște de Constanța, Pi
tești, Bacău sau Găești ? Nimic 
altceva decît LIPSA DE PREOCU
PARE a conducerii clubului și 
a antrenorilor pentru depistarea 
și creșterea unor jucători tineri 
înzestrați cu harul fotbalului ! Și 
apropo de Bacău, Constanța, Pi
tești și Tîrgoviște. Clasamentul 
de mai jos pune, el singur, punctul 
pe i, comentatorului rămîndu-i să 
mai adauge doar un... quod erat 
demonstrandum.

Laurențiu DUMITRESCU
P.S. In etapa a 22-a, Steaua —' 

S. C. Bacău (campioana de anul 
trecut, liderul actualei ediții) 9—1 
(7—0) ! ! ! Probabil un accident/, 
inexplicabil însă prin

Din cauza unor accidentări in 
lanț, Nicolae Proca, antrenorul 
divizionarei „A" C. S. Tîrgoviște, 
a fost obligat, duminica trecută, 
în partida cu F. C. Constanța, să 
trimită în teren, pe extrema stîn- 
gă, portarul de rezervă ! 7 Iată 
o situație inedită, dar și... peni
bilă. Și vom argumenta acest ul
tim calificativ.

Posibil ca antrenorul Proca să 
nu mai fi avut nici un jucător 
de cîmp valid. Dar acolo, la Con
stanța, s-a deplasat și lotul de 
juniori al clubului, alcătuit din 
cei mai buni (presupuși) 15-^16 
jucători tineri ai pepinierei Târ
goviștene. „.Ei bine, nici unul din
tre aceștia nu ar fi fost, oare, 
apt să evolueze în prima echipă 
cu un randament mai mare de- 
cît al portarului de rezervă? Dacă 
răspunsul este NICI UNUL, atunci 
de ce au mai făcut deplasarea 
cele 16 „nulități", care n-au ce 
căuta într-o competiție 
vizia națională de juniori 
ființată tocmai pentru a aduce 
în prim-plan talente ale fotbalu
lui nostru ?

Semnatarul acestor rînduri re
fuză să creadă că „Dîmbovița- 
nu mai are copii înzestrați pen
tru cel mai îndrăgit dintre spor
turi. Ce anume îl obligă să enun
țe o astfel de judecată 7 Un e- 
xemplu destul de grăitor : Chi
mia Găești, o echipă din același 
județ, cu posibilități mult mai 
reduse, care în campionatul re
publican „se bate" de la egal cu 
formații ale unor cluburi ca Ra
pid, Sportul studențesc, Petro-

Di- 
în-

proporțiile
acestui scor unic în divizia na-
țională.

ț
31L S.C. BACAU 22 14 3 5 48-30

2. F.C. C-ța 22 13 3 6 43-20 29
& „Poli“ Tim. 22 11 6 5 32-16 28
4. F.C. Argeș 22 12 4 6 30-17 28
5. Steaua 22 9 6 7 39-20 24
6. F.C. Corvinul 22 9 '7 6 39-30 24
7. Univ. Cv. 22 7 10 5 29-22 24
8. A.S.A. 22 9 5 8 27-23 23
9. F.C. Petrolul 22 6 11 5 16-15 23

10. F.C.M. Reșița 22 6 11 5 19-19 23
11. U.T.A. 22 8 5 9 22-25 21
12. Sportul st. 22 10 1 11 21-30 21
13. F.C. Olimpia 22 7 6 9 21-30 21
14. Polit. Iași 22 7 5 10 25-29 19
15. Jiul 22 4 8 10 14-28 16
16. Dinamo 22 6 4 12 22-41 16
17. F.C. Bihor 22 5 5 12 17-29 15
18. C.S. T-viște 22 3 2 17 16-22 8



Debut victorios al hocheiștilor noștri la campionatul mondial [grupa B] C. E. de tenis de masă

ROMÂNIA NORVEGIA 6-4
BELGRAD. 17 (prin telefon). 

Pe noul patinoar artificial a- 
coperit „Pionir", din capitala 
Iugoslaviei, au început vineri 
întrecerile unei noi ediții ale 
grupei B a campionatului mon
dial de hochei pe gheață.

Jocurile inaugurale au prefi
gurat un turneu foarte echili
brat. cum dealtfel au opinat 
specialiștii. în primul meci, e- 
chipele Japoniei și Italiei au 
oferit o dispută foarte strînsă, 
hocheiștii niponi reușind să se 
impună abia în ultima repriză. 
Scorul final : 5—4 (3—2. 1—2,
1—0) a fost realizat de Kaka- 
mura (2), Hoshino, Ilauzaw*  și 
Tanaka, pentru învingători, 
respectiv De Marchi, Gaser, 
Kostner și Poloni. în formația 
italiană figurează trei jucători 
americani și un canadian, con
testați de celelalte echipe. Ju
riul de apel va urma să decidă.

în al doilea joc. Polonia a 
ciștigat mai greu decît arată 
scorul ’ în fata Elveției ; 8—1 
(0—0, 6—0, 2—1).

Primul meci al reuniunii de 
după-amiază a opus echipele 
României si Norvegiei. în pri
ma repriză, jucătorii noștri s-au 
lăsat dominați fizic și, mai ales, 
psihic, de o echipă — cel pu
țin teoretic — mai slabă. Ac
cidentarea lui Antal în minutul 
8 a dereglat compartimentul 
defensiv al formației române, 
în minutul 15. norvegienii au 
deschis scorul la un contraatac 
finalizat de Sethereng. Trei mi-

nute mai tirziu Costea a egalat. 
Meciul se desfășoară în conti
nuare sub semnul unei lupte 
acerbe. Martinssen aduce în a- 
vantaj formația norvegiană, în- 
tr-un moment cind echipa 
noastră se afla cu trei jucători 
pe gheață. In repriza a treia, 
echipa română are o revenire 
puternică și în numai 20 de se
cunde Antal înscrie două go
luri, făcînd ca scorul să devi
nă 3—2. Norvegienii egalează 
prin Erikssen, apoi Z. Nagy și 
Csziszer măresc avantajul echi
pei noastre la 5—3. Adversarii 
noștri se apropie din nou : 5—4 
(Haraldssen) pentru ca în ulti
mul minut de joc, V. Huțanu 
să parafeze o victorie grea, dar

(M, 0-1 5-2) 
meritată a echipei române cu 
6—1 (1—1, 0—1. 5—2). A arbi
trat J. Exner (R. D. Germană).

In ultimul joc. al cărui re
zultat nu ne-a parvenit pînă 
la închiderea ediției, s-au în- 
tîlnit echipele Iugoslaviei și 
Ungariei.

Programul campionatului este 
în continuare următorul : SÎM- 
BAtA de la ora 17 (ora Bel
gradului) are loc meciul Un
garia — Norvegia, urmat, la 
ora 20,30, de întîlnirea Iugo
slavia — Polonia. DUMINICA, 
la aceleași ore. se vor desfă
șura partidele Japonia — Elve
ția și România — Italia.

Călin ANTONESCU

PRIMELE ÎNTRECERI

Turneul internațional de șah al României

FINIȘUL SE ANUNJA „FIERBINTE"

ÎN PROBELE INDIVIDUALE

LUPTĂTORI ROMÂNI IN BULGARIA 
Șl R. F. GERMANIA

’ Sportivii fruntași din lotul de 
lupte libere al țării noastre par
ticipă, astăzi și mîine, la două 
’ * • ■ internațio-

(Bulgaria)

Partida derby a rundei a 10-a 
a Turneului internațional de 
șah al României i-a opus pe li
derul clasamentului, Victor 
Ciocâltea, și principalul său ur
măritor, marele maestru sovie
tic Lev Alburt. Avînd negrele, 
Ciocâltea a jucat o variantă 
destul de pasivă a Apărării In
diene, lăsînd inițiativa adversa
rului său, care a ciștigat un 
pion. El păstrează, la întreru
pere, acest avantaj, așa că pe 
Ciocâltea îl așteaptă din nou 
— ca și în întîlnirea cu Uhl
mann — o apărare grea.

Remize rapide s-au consem
nat în partidele Ghindă — Uhl-

mann, Biriescu — Minev și Pâ- 
devski — Stoica. Ungureana a 
ciștigat la Șubâ, apropiindu-se 
de cele 8 puncte care i-ar adu
ce titlul de maestru internațio
nal. S-au întrerupt partidele 
Bellon — Marjanovici, Lukacs 
— Ftacnik și Vaisman — A- 
damski.

în clasament : Ciocâltea 6*/j  
(1), Stoica, Ungureana 6, Alburi 
51/, (2), Uhlmann 51/, (1), Ghin
dă 5%, Biriescu 5 (1), Minev 5 
etc.

Astăzi dimineață, de la ora 9, 
se reiau partidele întrerupte. 
După amiază (ora 16), turneul 
continuă cu runda a 11-a.

DUISBURG, 17 (prin telex). 
Vineri dimineață s-au reluat în
trecerile Campionatelor europe
ne de tenis de masă pentru se
niori, cu probele individuale. 
Sportivii noștri au susținut me
ciuri la simplu masculin și fe
minin, ca și la dublu mixt. 
Șerban Doboși și Liana Mihuț 
au întilnit perechea daneză 
Johny Hansen-Susane Pedersen, 
pe care au învins-o ușor în 3 
seturi (16, 13, 10). Mai greu au 
stat lucrurile cu Teodor Gheor
ghe și Eva Ferenczi, care au 
întilnit încă din primul tur un 
cuplu puternic : Zoran Kosano- 
vici-Branka Batinici. Au ciștigat 
sportivii iugoslavi cu 3—0 (14, 
15, 18). Ev*  a jucat și de astă- 
dată slab. Slab a evoluat în ca
lificările probei de simplu ți' 
Zsolt Bohm, care a fost învins 
de vest-germanul Heinrich La
rners cu 3-0 (16. 17. 19).

După-amiază, al ti sportivi ro
mâni au intrat în Întrecere. 
Șerban Doboși a avut ca adver-

sar pe iugoslavul Zoran Kosa- 
novici, de care a fost învins în 
trei seturi (13, 16, 16). Simion 
Crișan, după un meci viu dis
putat, a reușit să se califice in 
turul II, eliminindu-1 cu 3—1 
(11, 9, —19, 15) pe danezul
Bjome Grimstrup. Eva Fe
renczi a întîlnit-o, în calificări 
pe Analii Hernvall (Suedia), pe 
care a învins-o cu 3—1 (19, 16. 
—19, 15). Liana Mihuț a jucat 
cu Deirdre Kilyatrick (Irlanda), 
pe care a intrecut-o cu 3—0 (17,
11, 7).

Maria Alexandru a iucat în 
primul tur cu o veche rivală 
de sport. Agnes Simon (R.F.G.), 
de care a dispus cu 3—0 (12,
12, 11). Teodor Gheorghe a 
pierdut neașteptat in turul 1 la 
polonezul de 18 ani Ștefan Dris- 
zel: 2—3 (17, 18, —12, —14, 
—10). Eva Ferenczi a ciștigat

turul 1 impunîndu-se 
(—15, 20. —20. 18, 17) 
sovieticei Zaharian.

Mircea COSTEA
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AZI, LA CARDIFF, TARA GALILOR — FRANȚA
1» FINALA" TURNEULUI

ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI

importante turnee
nale : la Haskovo ___ ____
concurează, printre alții, L. Și- 
mon, M. Pîrcălabu, V. Țigănaț, 
G. Anghel, A. Neagu, iar la 
Freiburg (R. F. Germania) evo
luează V. Pușcașu, T. Seregeîy 
și L. Șandor.

IN FINALELE C E DE JUNIORI
Tenismanii reprezentativei de 

juniori a țării noastre se află 
în fața unui important și di
ficil examen. In acest sfîrșit 
de săptămină, în localitatea ita
liană Vittorio Veneto, lingă Ve
neția, se dispută turneul final

oameni 
venise-

al campionatului european de 
sală, in care echipa României 
a obținut calificarea, cîștigînd 
grupa zonală de la Viena. După 
cum se știe, în finala acestei 
grupe, tinerii noștri echipieri au 
reușit o frumoasă performanță, 
eliminînd Cehoslovacia, cu con
cludentul scor de 5—0.

în turneul final al C.E. (ju
cători Dînă la 18 ani), echipa 
României are ca adversare for
mațiile Italiei și Spaniei. Au 
făcut deplasarea, sub conduce
rea antrenorului Gh. Boaghe, 
următorii jucători : FI. Segăr- 
eeann, D. Stănescu. L. Mancaș. 
S. Niculescu și A. Mirza.

„Turneul celor 5 națiuni” a 
cunoscut anul acesta o desfășu
rare dintre cele mai liniare. Cu 
o singură excepție, totuși, parti
da Scotia — Anglia (0—15), 
care s-a abătut oarecum de la 
regulă. încolo, o „cursă in doi” 
intre marile favorite. Tara Ga
lilor și Franța, care se prezintă 
azi. în fata ultimei etape, la e- 
galitate. neînvinse. Ambele pro
tagoniste au cules cite 3 suc
cese (scontate). Galezii au reu
șit chiar un adevărat tur de 
forță, dacă avem în vedere că 
două dintre victoriile lor au 
fost obținute pe teren advers 
da Londra : 9—6 cu Anglia sl 
la Dublin : 20—18 cu Irlanda), 
iar una acasă, pe acel mare 
„templu” al rugbyului care este 
„Arms Park”-ul din Cardiff 
(22—14 cu Scofia). Francezii. ia 
rfndu-le, oferă un palmare*  
imaculat, dar două dintre suc
cese le-au reușit la Paris : 15—6 
cu Anglia si (doar) 10—9 cu Ir
landa. In singura lor deplasare 
de pînă acum, „cocoșii” s-au

TURNEUL DE BOX „CENTURA DE AUR"
(Urmare din pag. I)
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LICEENII I
In acest an Jules Veme, vă 

voi zice o poveste care m-a 
făcut să visez și sd plîng ca 
la 10 ani, cind am citit 
ani de vacanță", romanul a- 
cela cu un vas de copii care 
știu să supraviețuiască imui 
naufragiu, cea mai frumoasă 
carte de copii din cite am ci
tit. Ceea ce urmează nu 
e cu nimic mai prejos, 
după credința mea și începe 
cu o precizare la care mintea 
noastră de julesvemieni ai 
fotbalului nu poate să nu tri- 
breze ca un fir de telegraf : 
tn prima simbătă a lunH 
martie din anul 1978, in An
glia — țara care a inventat 
jocul acesta — avea loc obiș
nuita etapă a campionatului ț 
35 000 de spectatori se adu
naseră la Chelsea ca să vadă 
meciul cu campi
oana din Liverpool;

34 000 asistau la în
tîlnirea Arsenal — 
Manchester City ; 
46 000 se îngrămă
diseră la Manches
ter pentru United 
cu Middlesborough. 
Pe Wembley, în 
„templu", nu erau 
mai puțin decît la
Manchester : 46 000 de 
mai mari și mai mici 
ră să cinte la meciul dintre 
echipele școlare ale Angliei 
și Franței. Nici unul dintre 
fotbaliști nu depășea virsta 
de Î5 ani. Dintre cei 46 000 de 
spectatori — tot atiția cit la 
un meci adult ! — mai mult 
de jumătate nu depășiseră 
nici ei virsta căpitanului 
julesvernian. A doua minu
năție vine din vorbele antre
norului francez, în cabină, 
către băieții lui care dîrdîiau 
cum nu se poate mai rău, 
înaintea meciului ; acel înțe
lept le-a spus așa — că tre
buie să fii copil ca să nu 
plîngi, auzindu-l. Eu, unul, 
matur, care știu ca atitea 
alte milioane de maturi ce e 
azi sportul în lume, le-am ci
tit cu un nod în git : „Sînteți 
la începutul carierei. Meciul 
de azi după-amiază nu va fi 
o dramă. Dimpotrivă, veți 
juca în fața unui public - e- 
norm, cei mai mulți fiind 
copii. Le veți arăta ce știți 
să faceți’... Bineînțeles, veți 
căuta să obțineți un rezultat 
cît mai bun, dar v-aș sfătui, 
mai ales, să încercați plăce
rea de a fi și de a juca îm
preună pe terenul pe care 
cei mai buni fotbaliști din 
lume au visat să pășească*.  
Inutil a spune mai pe larg 
că în clipa cind au intrat pe 
terenul mult visat, în mijlo
cul acelui ocean de „England! 
England !“, vuit de copii, de

mtci, așa cum au învăfai de 
la părinți (echipa școlari a 
Angliei era la al 264-lea meci 
oficial!) — băieții înțeleptului 
uitaseră vorbele minunase, 
frica — zic ei — tăindu-ie 
picioarele. Ca atare. In mi
nutul 2 era foarte normal 
I—0 pentru Anglia, gol mar
cat de centrul-maintaț Bolton, 
din poziție clară de ofsaid, 
asta ca si știi de mic ce-i 
ofsaidul, arbitrul și nedrepta
tea la care taci mile. In mi
nutul 31, se făcu de 2—0. tn 
primul minut de după pauza 
luată la 40 de minute de foc 
— că sîntem „mici” — extre
ma dreaptă Gibson zise 3—0. 
Din această clipă — ca In 
cele mai dulci vise ale mai
danelor noastre întinse din 
Dămăroaia pînă-n Copacaba

na, ca In basme, 
ca tn filme, ca tn 
acea viată fastuoa
să pe care am 
dus-o numai atunci 
șt pe care de atl- 
tea ori un realism 
prea lucid dar și 
prea mohorît ne-a 
silit, cu virsta, s-o 
socotim ireală — 
din acel minut 41

vine cea de a treia minune 
care se va încheia cum nici 
un scenarist serios nu ar mai 
cuteza s-o pună pe pinză. 
Francezii au un penalty și 
fac 3—1 ; se joacă la acest 
scor pînă in minutul 73 —
antepenultimul minut — cind 
extrema stingă, Perez trans
formă, cum spun adulții, ma
gistral, o lovitură liberă : 
3—2. Vine ultimul minut — la 
10 ani aveam o carte numită 
chiar așa, „Ultimul minut", 
de un italian, singura pe 
care o puneam lingă „Doi 
ani de vacanță", romanul u- 
nui med de fotbal, minuto 
per minuto, tn care țin min
te, ca azi, pe prima pagini 
se ,,dădeau**  echipele, exact 
tn formatul grafic cunoscut — 
și în ultimul minut, ața cum 
scrie in toate cărțile demne 
de Jules Veme, liceanul fran
cez Sonor (și ce nume „cău
tat" pentru această minune!), 
servit de colegul său Gourdet. 
marchează din ÎS metri. 3—3. 
Ce să vă mai spun ? Restul 
e tăcere. Iar dacă nici aceas
tă tăcere nu vă spune nimic, 
atunci degeaba am mai dis
cuta despre plăcerea de a fi 
și de a ne juca impreună, 
„copii răi ce sinteti". cum 
spunea mama unei fetite cind 
ti spărgeam geamul cu min
gea. tntr-un fotbal pe Po- 
terași.

mai superioritatea evidentă a 
acestuia din rundul 2 (cind Ghi- 
nea a' recepționat drepte repe
tate) a făcut să 
torta lui Perez, 
tidă semifinală, 
bun, R. Orono 
fost declarat învingător în fața 
cubanezului S. Belford.

Deși numărat în prima re
priză in urma recepționării unei 
contre de dreapta la bărbie, 
tîrgovișteanul Nicolae Neaga l-a 
învins la puncte pe gălâțeanul 
Nicolae Stoenescu pe care l-a 
dominat cu serii repetate de di
recte la figură. în semifinala a 
doua a categoriei pană, Con
stantin Buzduceann a primit 
verdictul in dauna lui Gheorghe

i se acorde vic- 
In cealaltă par- 
cu un final mai 

(Venezuela) a

KARPOV Șl SPASSKI

RADU COSAȘU
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AU CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE ȘAH DE LA BUGOINO

BELGRAD, 17 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah de 
la Bugoino (Iugoslavia) a fost 
ciștigat de marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Boris Spasski, 
cu -cite 10 p din 15 posibile, ur
mați de Timman (Olanda) — 9 p. 
Tal (U.R.S.S.) și Liubojevici (Iu
goslavia) — 8*/a  P, Larsen (Da
nemarca) și Hort (Cehoslovacia) 
8 p, Hiibner (R.F.G.) și Balașov 
(U.R.S.S.) — 7*/j  p. Miles (Anglia) 
— 7 p, Ivkov (Iugoslavia) și L. 
Portisch (Ungaria) — 6'h P. Va- 
kici (Iugoslavia), Byrne (S.U.A.)— 
6 p, Gligorici (Iugoslavia), Vukici 
(Iugoslavia) 5*/ 2 p.

In ultima rundă, campionul 
mondial Anatoli Karpov l-a în
vins, după 40 de mutări, pe La- 
jos Portisch (Ungaria), iar Boris 
Spasski a ciștigat la marele ma
estru britanic N. Miles în 33 de 
mutări. Alte rezultate din runda 
finală: Vukici — Hiibner 1—0 ; 
Hort — Gligorici 1—0 ; Larsen— 
Ivkov 1—0 : Bukici — Balasov re
miză ; Byrne — Timman remiză.

Oțele*,  probabil pentru evoluția 
sa mai bună din ultimul rund, 
pînă atunci Oțele*  fiind mereu 
la conducerea luptei...

Fără îndoială, cel mai aștep
tat med al galei a fost cel 
care i-a opus pe vicecampionil 
olimpici Simion Cuțov șl cuba
nezul Andres Aldama. Cuțov a 
început întrecere*  atent, a bo
xat cu mult calm și a eschivat 
de fiecare dată puternica stingă 
a cubanezului. Incepînd din run
dul 2, reprezentantul nostru a 
devenit mai agresiv și -după 
fiecare stingă ratată de Aldama, 
Simion i-a aplicat serii scurte 
de lovituri. Dominat cu autori
tate către finalul reprizei, cu
banezul a primit, pentru țineri 
repetate, un avertisment, care 
putea fi decisiv în desemnarea 
învingătorului. Cuțov însă a 
dorit din toată inima ca succe
sul său să fie deplin, să boxeze 
ca în zilele sale bune și a reu
șit Intr-un final impresionant, 
cînd „tribunele” erau în picioa
re, reprezentantul României a 
declanșat atacuri dezlănțuite, 
dovedindu-și superioritatea. In 
finală, e’ îl va n.tiloi în meci 
revanșă pe Carol Hajnal, învin
gător neconcludent în partida 
cu venezuelanul Ildemar Paisan.

CELOR 5 NAȚIUNI
impus la Edinburgh, cîștigînd 
în dauna scoțienilor cu 19—16, 

Toată lumea este de acord că 
cele două formații nu si-au dat 
încă „drumul”, eVoluind sub for
ța de joc recunoscută. Poate că 
o anume uzură — ne gîndim 
îndeosebi la rugbyștii galezl. 
care joacă de 3 ani. cu o excep
ție. -într-o formație devenită.— 
clasică — și-a pus amprenta pe 
jocul unui Edwards, Bennett 
sau J. P. Williams, „fundașul- 
dinamită”. Grămada „welșilor”
— asta în mod sigur — acuză vi
zibil absenta fostului ei căpitan, 
Merwin Davies, neînlocuit nici 
la ora actuală de curajosul 
Quinneil. Exceptîndu-1 pe „de- 
miul” Gallion, cel care l-a dat 
atit de repede uitării pe Fon- 
roax. un talent cu totul excep
țional, francezii suferă de o a- 
nume „lipsă de strălucire” a 
liniei de treisferturi.

Dar iată formațiile De care 
le vom putea urmări astăzi pe 
micul ecran, cu începere de la 
ora 16,50 : ȚARA GALILOR 3 
J.P.R. Williams (număr pe tri
cou 15) — G. Davies sau G. 
Evans (14). Gravell (13), Fen
wick (12), J.J. Williams (11) — 
Bennett (10). Edwards (9) — 
Squires (7), Quinnell (8), Cob- 
nr». (6) — When (5), Martin (4)
— Price (3). Windsor (2), Faulk
ner (1). FRANȚA: Aguirre (15) 
—Bnstaffa (14). Bertranne (13), 
Belascain (12). Noves (11) — 
Vivies (10). Gallion (9) — Skre- 
la (7), Bastiat (8), Rives (6) — 
Palmii (5), Hagct (4) — Papa- 
remborde (3), Paco (2), Clioiley 
(1).

Tot azi. la Londra, se dispu
tă meciul Anglia — Irlanda.

PROGRAMUL SEMIFINALELOR
IN CUPELE EUROPENE 

LA FOTBÂL
Ieri, la Zurich, au fost fixate 

prin tragere la ,sorți meciurile din 
semifinalele cupelor europene la 

' fotbal programate la 29 martie 
(tur) șl 12 aprilie (retur).

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : Juventus — F. C. Bruges ; 
Borussia Monchengladbach — 
F. C. Liverpool.

CUPA CUPELOR: Dinamo Mos
cova — Austria Viena ; Twente 
Enschede — S. C. Anderlecht.

CUPA U.E.F.A. : Grasshopper» 
ZQrich — Bastia ; P.S.V. Eindho
ven — C. F. Barcelona.

TELEX • TELEX
BASCHET • La Sofia, in meci 

retur pentru semifinalele „Cupei 
Liliana Ronchetti*  : Levski Spar
tak — Lokomotiv Sofia 57—66 
(în tur 65—48). In finală, Levski 
va întîlni pe Slovan Bratislava. 
• Echipa Sinudyne Bologna s-a 
calificat în finala Cupei cupelor 
(m). In semifinale a ciștigat la 
coșaveraj meciurile cu B. C. 
Caen (98—78 și 80—86).

HALTERE • în cadrul „Cupei 
Prietenia*,  care se desfășoară la 
Moscova, sportivul Kon Io Shi 
(R.P.D. Coreeană) a stabilit un 
nou record mondial la „smuls*.  
Ia cat. muscă : 109,5 kg. (v.r. Vo
ronin — U.R.S.S. 109 kg).

HOCHEI • In C.M. (grupa O

după 5 etape conduc echipele 
Austriei și Olandei cu cite 9 p.

SCHI • Proba feminină de 10 
km de la Zakopane a fost cîști- 
gată de Veronika Schmidt (R.D.G.). 
Pe 15 km, victoria a revenit po
lonezului Joszef Luczek.

ȘAH • După 7 runde, în tur
neul feminin de la Belgrad con
duce Nona Gaprindașvili cu 4% 
p (1). urmată de Ivanka 4‘A 
p. Maestra româncă Lia Bogdan 
se află pe locul 6 cu 3 p și 3 
partide întrerupte.

TENIS • în turneul feminin 
de la Boston (optimi de fina
lă) : Navratilova — Florența Mi
hai 5—0, 6—1.
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