
In prima zi

Maria Alexandru și Liana Mihuț, la sosire, cu trofeul acordat celor 
mai bune jucătoare din Europa Foto : Dragoș NEAGU
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S-au înapoiat sportivele noastre medaliate cu aur la Duisburg

SATISFACȚIE Șl RASPIATA MERITATA 
PENTRU CONTRIBUȚIA LA CREȘTEREA 

PALMARESULUI SPORTIV INTERNATIONALJ
Luni după-amiază, pe aero

portul internațional Otopeni a 
sosit delegația sportivă a Româ
niei care a participat la între
cerile celei de-a Xl-a ediții a 
Campionatelor europene de te
nis de masă, competiție ce a 
reunit la start elita tenisului 
de masă de pe bătrînul conti
nent și la care reprezentantele 
noastre au cucerit medaliile de 
aur in proba de dublu și pe 
cele de bronz în proba 
echipe. Maria Alexandru și Li
ana MilAiț, cărora li s-a ală
turat în proba pe echipe și 
Eva Ferenczi — iată sportivele 
spre care s-au îndreptat zilele 
trecute atenția 
sport din țara

Ieri, bravele 
frunte cu admirabila Maria 
lexandru, au fost primite

~ garoafe ro- 
cărei nume 
peste două 

tenisul
. Pentru 
sporiivă 

multe 
aflată

iubitorilor 
noastră, 
noastre fete,

pe

de

în 
A- 
cu

brațe de flori ! Cu 
șii pentru Maria al 
se confundă 
decenii —
masă 
rea 
a 
de 
virsta cînd partenera ei, Liana 
Mihuț, ar fi putut să-i fie fiică. 
Dar Maria noastră este la fel 
ca acum 17 ani. cînd cucerea la 
Pekin primul titlu de campioa
nă mondială sau pe ultimul în 
anul 1975. Aceleași sentimente 
de stimă pentru maestra emerită 
a sportului Maria Alexandru, 
care și acum la Duisburg (pen
tru a cita oară ?) a dus greul 
întrecerii. Aprecieri unanime 
pentru mai tinerele ei coechipie
re Liana Mihuț și Eva Ferenczi 
care s-au străduit și au reușit 
să o secondeze cu succes în a- 
ceastă dificilă întrecere pe ma
rea noastră campioană.

Deși marcată de efortul de
pus pe parcursul celor zece 
zile de întreceri, Maria ne-a 
declarat : „Sint fericită că am 
reușit să cîștigăm medaliile de 
aur la dublu. Îmi pare insă 
foarte rău că nu am obținut 
aceeași performanță și in proba

de
cu 

românesc, 
noastră 

schimbat 
tinere,
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care 
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a edifiei de vară a „DACIADEI1*

AAII DE TINERI AU RĂSPUNS, CU ENTUZIASM 
ÎNTÎLNIREA CU SPORTUL

pe echipe. Am fost bine pregă
tite și cred că puteam obține 
rezultate mai bune. O criză de 
sciatică mi-a jucat insă festa" 
(n.n. după primele două par
tide — după afirmațiile celor 
prezenți în sală — Maria Ale
xandru aproape că nu se mai 
putea apleca după minge).

Alături de ea, mezina dublu
lui nostru de aur, Liana, cu 
bucuria firească a victoriei, a 
ținut să completeze : „Am, și 
am avut, o încredere enormă 
în Maria, care m-a ajutat 
foarte mult să o secondez cu 
bine, să depășesc tracul eu care 
am intrat in concurs. Prin e- 
xemplul ei, a reușit să mă mo
bilizeze foarte mult". La rîndul 
său, antrenoarea Ella Constan- 
tinescu ne-a spus : „După cum 
a jucat, Maria avea dreptul să 
aspire și la un loc in finală 
sau cel puțin in semifinala pro
bei de simplu. Păcat că sorții 
i-au „trimis" prea repede ca 
adversară pe Magos, cea mai 
puternică jucătoare din Eu
ropa. Cit privește dublul, el a 
fost pregătit pentru obținerea 
unei performanțe mari, pe care 
n-am... îndrăznit să o mărtu
risesc la plecare. De la meci 
Ia meci fetele au jucat mai 
bine, s-au mobilizat și, în fi
nal, eficiența dublului nostru a 
fost maximă. Mihuț s-a între
cut pe sine și alături de Maria 
a făcut un cuplu omogen și 
sigur. Pină in finală fiecare 
meci a fost greu și poate toc
mai acest lucru ne-a stimulat 
cel mai mult".

★
Emoțiile sint încă mari. Toți 

cei care au venit să primească 
echipa sint la rîndul lor miș- 
cați. Aplaudă cu căldură. Sint 
prieteni sinceri și calzi ai spor
tului românesc care doresc, în 
continuare, rezultate internațio
nale de prestigiu.

Marian GHIOLDUȘ

PREZENT LA
2080 DE ȘCOIMI PltlfțTENI

•
Norii coborâseră atit de jos, 

incit aveai impresia că stau să 
cadă peste vîrfurile pomilor. 
Dar nici unul dintre cei peste 
două mii de școlari veniți pe 
platoul Parcului tineretului din 
Ploiești nu s-a speriat de ploa
ia care amenința să cadă din 
clipă in clipă și nimeni nu s-a 
dus să îmbrace treningul sau 
alte haine groase. Viorel Hor- 
ghidan își vedea de treburile 
Iui : se încălzea alergînd 
10—15 metri înainte 
iar in răstimpuri 
făcea exerciții de 
gimnastică „spe
cifice" — cum a- 
vea să le numeas
că chiar el.
te-a învățat 
înaintea une 
treceri este 
să te miști, să-ți 
pregătești mușchii 
pentru efort 2“ —
l-am întrebat „Bu
nicul — ne-a răs
puns. El mi-a vor
bit și mi-a arătat 
ce-i gimnastica 
specifică". Și ca 
și cum ar fi fost 
nevoie de confir
marea spuselor ne
potului, a apărut 
și bunicul lui Vio
rel. 11 cheamă 
hai Simboianu 
are 78 de ani. 
auzit discuția 
nepotul său, 
în clasa a Vl-a la 
Școala generală nr. 
21.. Ne spune : 
„Citesc ziarele și 
am aflat de „Da- 
ciadă". Știam că 
azi se deschide e- 
diția de vară și 
am vrut ca și Vio
rel să fie prezent. 
Dacă aș avea măcar cu zece 
ani mai puțin, m-aș înscrie și 
eu la concursuri".

între timp s-a dat startul 
primului cros în aer liber al 
sezonului. Norii s-au mai îm
prăștiat și abia către seară a- 
veau să-și lase deasupra ora
șului 
apă.
primăverii' 
Constantinescn, 
ședințe al 
—, acțiune ce deschide oficial 
ediția de vară a «Daciadei», 
sint prezenți elevi din 
școli generale și licee, atit din 
municipiul Ploiești, cit și din 
comunele aparținătoare. Sepa
rat, in majoritatea școlilor, in 
unele asociații sportive sindica
le, se desfășoară tot azi etapa 
pe unitatea de bază : clase, ani 
de studiu, ateliere și secții".

cite 
și înapoi,

Intr-adevăr, o vizită la Liceul 
„I. L. Caragiale" ne-a demon
strat că prima zi a ediției de 
vară a celei mai mari compe
tiții sportive românești a atras, 
practic, pe toți elevii pe tere
nurile de baschet, handbal, fot
bal și tenis.

De la Ploiești, plecăm la Mi- 
zil. Ajungem la Școala gene
rală nr. 1 exact in momentul 
cînd toți elevii și toate cadrele 
didactice erau adunați în ca
reu, pe frumoasa bază sporii-

„CIREȘARII"
A FOST 0 ZI

PE

„Crosul primăverii la startul căruia au 
fost prezenți peste 2 000 de școlari ploieșteni 
— a deschis seria atractivelor întreceri din 

cadrul ediției de vară a „Daciadei" 
Foto : Ioan POPESCU — Ploiești

[nu tocmai] OBIȘNUITĂ...
Pentru vizitatorii obișnuiți ai 

bazei sportive a pionierilor și 
școlarilor din sectorul 8 al Ca
pitalei, „Cireșarii", ziua de 
duminică nu s-a deosebit 
prea mult de celelalte. Și, 
totuși, ceva era deosebit pe „Ci
reșarii"... Ținuta solemnă a uno
ra dintre cei prezenți, figurile 
mai preocupate ale altora, ca
drul sărbătoresc, totul demon
stra că se va petrece ceva deo
sebit. Intr-adevăr, pe mari pa
nouri era scris : „Duminică are 
loc deschiderea ediției de vară 
a -Daciadei-" ! Și cum copiilor 
le place sportul, au 
prompt invitației...

De la tenis de masă (învin
gător Bogdan Oprișan — de la 
„173") la șah (Andrei Iurov — 
„173"), de la cros (Dorica An- 
toci și Ion Anton — lie. 11) la 
fotbal (Lie. „I. Neculce") — 
spectatorii, părinți și colegi, 
optau cu greu între o între
cere și alta. Oricum, însă, re
porterul nu va uita pe „mini- 
fotbaliștii" de la Șc. gen. 180, 
conduși de profesorul V. Ștefan, 
care a venit cu patru echipe, și 
nici pe harnicii școlari de la 
„173", care, înarmați cu greble 
și lopeți, 
ajutor la 
cului.

A fost
„Cireșarii"? Răspunsul celor în
trebați a fost un categoric „nu", 
deoarece întotdeauna pe această 
bază există o bogată activitate. 
(Em. F.)

răspuns

au dat o mină de 
înfrumusețarea par-

o zi neobișnuită la

imensa încărcătură de 
„La acest prim «Cros al 

— ne spune Teodor 
prim-vicepre- 

C.J.E.F.S. Prahova

50 de

FOTBALIȘTII ROMANI SE AFLA DE ASEARA LA ISTANBUL,? 7
A A

IN SEZONUL
VZ

vă. Se intona Imnul de Stat. 
Momentul este emoționant. Co
piii — peste 400 — stau într-o 
perfectă nemișcare. După ulti
mul acord, secretarul organiza-

Ion GAVRILESCU 
s

(Continuare in pag. 2—3)

AMPLE ÎNTRECERI IN JUDEȚELE 
SUCEAVA Șl CARAȘ-SEVERIN
suceava. Aproape 30 ooo de 

tineri din școlile, unitățile in
dustriale și satele județului au 
luat parte, duminică, la ample 
întreceri — în faza pe asociație 
— care au marcat deschiderea 
ediției de vară a marii competi
ții naționale. Au avut loc con
cursuri de șah, tenis de masă, 
handbal, volei, popice, fotbal și

(Continuare în pag. 2-3)

Marginalii la turneul internațional „Centura de aur“

DEȘI BOXERII ROMANI AU OBȚINUT 
SUCCESE, LA UNELE CATEGORII

SE CONSTATA „GOLURI" EVIDENTE

ISTANBUL, 20 (prin telefon). 
Luni, la ora 17,15, părăsind O- 
topenii, echipa națională a 
României a pornit la un nou 
drum. După o oră, cursa RO 247 
a aterizat pe aeroportul Yeșil 
Koy, denumit cîndva San Ște- 
fano. După altă oră de drum, 
timp în care autocarul a aco
perit cei 23 de kilometri dintre 
aeroport și Istanbul, „tricolorii" 
au ajuns în orașul de pe șapte 
coline, aici unde jucaseră ulti
ma dată la 19 martie 1975, a- 
tunci cînd s-a înregistrat a treia 
„remiză" din palmaresul de 13 
jocuri dintre reprezentativele 
Turciei și României, bilanț fa
vorabil fotbaliștilor români care 
au cîștigat de șapte ori, pînă 
acum. Acel ultim meci disputat

INTERNATIONAL DE PRIMAVARA
la Istanbul, în martie *75, a 
mas cel mai bine întipărit 
memoria lui Lucescu. Și 
numai pentru că el a egalat în 
min. 7, după ee Cemtl deschi
sese scorul, cu trei minute îna
inte. Lucescu jucase, atunci, 
pentru a 50-a oară în naționala 
țării, meci de referință pentru 
el. Acum se află în fața celei 
de a 69-a participări, dar me
ciul de miercuri i se pare mult 
mai semnificativ, mai plin de 
sens pentru națională. „Jocul 
cu Turcia este în primul rind 
un meci pentru moralul echipei 
noastre, moral mult încercat de 
ratarea calificării în turneul fi
nal al campionatului mondial. 
De aceea meciul va fi foarte 
greu !“, a meditat, matur, fos-

ră- 
în 
nu

căpitan de pe Wembley. Untul
meci important, se poate spune, 
și pentru moralul fotbalului 
nostru, aflat la „ora revanșei", 
fapt simțit de „vîrstnicii" lotu
lui, dar Și de cei tineri. Jucă- 

de respon- 
au fost in- 

mai
sau, 
mai

torii sin.t conștienți 
sabilitatea cu care 
vestiți. RăcVicanu, 
bru ca altădată 
place să credem, 
tur decît pînă acum, declară : 
„Meciul cu Turcia se televizea
ză, ceea ce înseamnă că ne 
vede toată țara ! Cu atit mai 
mult, fiecare va trebui să joace 
cu toată dăruirea, pentru a 
convinge".

Mircea M. IONESCU

so
ne 

ma-

(Continuare în pag. 2—3)

Duminică, la Palatul sportu
rilor din Capitală, s-au înche
iat întrecerile celei de-a Vil-a 
ediții a turneului internațional 
de box „Centura de aur", com
petiție care, timp de o săptă- 
mină, a polarizat atenția iubi
torilor sportului cu mănuși din 
țara noastră, dar și din cele
lalte zece țări participante.

La actuala ediție a presti
gioasei întreceri organizate a- 
nual de federația română 
box au luat startul 132 de pu- 
giliști, dintre care 54 de bo
xen străini.

Judecind după numărul

de

si

valoarea sportivilor străini, pu
tem remarca faptul că în acest 
an participarea a fost mai 
săracă decît în anii precedenți, 
la ediția ’78 a „Centurii deaur“ 
absentînd reprezentanții boxu
lui din K.P.D. Coreeană, Polo
nia, Anglia, Iugoslavia, Ungaria, 
[talia etc. Dealtfel, cu puține 
excepții, federațiile din Euro
pa n-au trimis la București 
sportivi de mare valoare, care 
să ridice concurența la cote mai

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)

A FOST FORMAT LOTUL NAȚIONAL 
PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX

Biroul Federației române de 
box a desemnat lotul de pugi- 
liști din care vor fi aleși cei 11 
reprezentanți pentru campiona
tele mondiale de box de la 
Belgrad (6—20 mai). Se vor 
pregăti, sub conducerea antre
norului emerit Ion Popa, urmă
torii boxeri : Marcel Constantin 
și Adem Săli (semimuscă), Teo- 
fil Ghinea și Faredin Ibrahim

(muscă), Teodor Dinu (cocoș), 
Gheorghe Oțelea și Viorel Ioana 
(pană), Dragomir Ilie și Flo
rian Livadaru (semiușoară), Si- 
mion Cuțov și Carol Hajnal (u- 
șoară), Ion Vladimir și Cornel 
Hoduț (semimijlocie), Ion Mi
ron (mijlocie mică), Valentin 
Silaghi (mijlocie), Costică Chi- 
racu (semigrea) și Ion Cernat 
(grea).



După turneul final al campionatului masculin de volei

ATUURILE ECHIPEI STEAUA:
„RASfAlAȚII" NOȘTRI CI) SPADA

AH ATINS, LOGIC, Șl...
CONSTANȚA, MATURITATE, DĂRUIRE...

Mai mult ca altădată,- turneul 
final al campionatului mascu
lin de volei a ilustrat un echi
libru pronunțat în fruntea ie
rarhiei, formațiile Steaua, Di
namo și Explorări Baia Mare 
fiind foarte aproape una de al
ta. Dovada cea mai convingă
toare a fost aceea că, în turneul 
pentru desemnarea campioanei, 
aceste echipe au realizat in 
partidele dintre ele cite o vic
torie și o înfrângere, fapt care 
a determinat menținerea fiecă
reia pe pozițiile cucerite la 
sfirșitul turului. Și totuși, acest 
echilibru este dat în general de 
cu totul alți factori pentru fie
care dintre cele 3 fruntașe (ală
turi de care Tractorul Brașov 
a arătat, la rîndu-i, un frumos 
progres și posibilități reale încă 
de creștere). Așa, de pildă, 
noua campioană a țării, Steaua, 
a arătat cea mai completă pre
gătire (deși a pierdut partida 
cu Dinamo) și merită cu priso
sință titlul. în legătură cu for
mația antrenată de Aurel Dră
gan și Octavian Crețu, antre
norul emerit Gheorghe Conslan- 
tinescu, care a urmărit turneul, 
releva citeva din aiuurile cam
pioanei : „Steaua este câștigă
toare merituoasă a acestei edi
ții. Jucătorii săi manifestă a- 
cum o constanță deosebită in 
execuțiile tehnice, maturitate 
tactică, exemplar spirit de luptă 
și dăruire. Creșterea ei valorică 
este dată și de consecvența in 
păstrarea aceluiași nucleu de 
echipă". Fără nici un dubiu,

toate calitățile enumerate mai 
sus sînt rodul muncii de calita
te, permanente, neobosite depu
să de colectivul tehnic (alături 
de care a lucrat cu folos medi
cul Eugen Pădurețu și masorul 
Pândele Antonian), precum și 
de cei 11 componenți ai lotului 
campion : Nicolae Pop, loan 
Țerbea, Cornel Chifu, Petre Io
nescu, Aurelian Ion, Constantin 
Bădiță, Sorin Macavei, Petre 
Duduciuc, Viorel Manole, Ale- . 
xandru Juhasz și Dumitru Schi- 
pescu.

Cea mai serioasă concurentă 
la titlu a fost, firește, pentru 
steliști, formația Dinamo, care 
dispune de jucători consacrați 
in competițiile intrene și inter
naționale ale ultimilor ani : Tu- 
tovan, Dumănoiu, Udiștcanu, 
Girleanu, Chiș, Păușescu, pre
cum și tineri de certă valoare 
(Enescu, Băroiu, Căta-Chițiga). 
Dar experiența și calitățile a- 
cestora au fost umbrite de une
le perturbații ale sextetului de 
bază (a lipsit pe tot parcursul 
campionatului coordonatorul 
ros, de asemenea Schreiber, 
venind antrenor, a lăsat 
mare gol... la preluare, iar 
dișteanu nu a fost folosit o 
mătate de campionat), precum 
și de scăderea potențialului 
unor jucători socotiți „punctele 
forte" ale echipei (Dumănoiu, 
Tutovan ș.a.), ca o consecință 
a solicitărilor lor intense în ul
tima vreme, la echipa de club 
și la cea națională, fără a li se 
asigura un program de refacere

o- dc-
un 
U- 
ju-

chibzuit. în legătură cu acest 
aspect, președintele Colegiului 
central al arbitrilor, dr. Mircea 
Albuț, făcea la Constanța "ur
mătoarea observație : „Evolu
ția componenților lotului repre
zentativ în turneul final consti
tuie un semnal de alarmă în 
ceea ce privește refacerea după 
efort. In momentul de față ei 
au nevoie de 
săptămîni de pauză și 
ment".

în imediata 
lor două 
Explorări Baia Mare, 
omogenă, 
important salt calitativ 
nu dispune de 
notabile), practică u» joc mo
dern. variat, spectaculos! cu un 
echilibru stabil între atac și a- 
părare.

După părerea antrenorului 
Aurel Drăgan, in acest echi
libru creat în fruntea ierarhiei 
departajarea a făcut-o „decala
jul pregătirii între echipe". Pe 
parcursul turneului s-au remar
cat prin formă bună și constan
tă cițiva jucători : Chifu, Pop, 
Ion, Ionescu (Steaua), Girleanu 
(Dinamo). Arbuzov, Bălaș (Ex
plorări), Stere (Tractorul), dar 
sînt incă mulți cei care (chiar 
dacă au manifestat inconstanță) 
pot face obiectul selecției in 
lotul național. Trebuie pusă 
insă la punct refacerea și pre
gătirea lor.

cel puțin

vecinătate

3—4 
trata-

a ce- 
bucureștene s-a aflat 

"" echipă
care a făcut și ea un 

(deși 
individualități

Aurelian BREBEANU

Echipa Steaua, pentru a 10-a oară campioană a țării (sus, de la stingă la dreapta) : antrenorul 
principal Aurel Drăgan, Alexandru Iuhasz, Dumi tru Schiopescu, Constantin Bădiță, Viorel Manole, 
loan Țerbea, antrenorul secund Oct'ivian Crețu ; (jos) : Nicolac Pop, Sorin Macavei, Aurelian Ion, 
Petre Duduciuc, Cornel Chifu și Petre Ionescu , Foto : R. ONODI

LA ZI, IN DIVIZIILE A Șl B LA BASCHET
Meciurile etapei a 13-a nu 

au adus modificări importante 
în clasamentul Diviziei A la 
baschet masculin și nici clari
ficări asupra luptei pentru evi
tarea retrogradării. Se poate

PRIMII PAȘI (in acest an)

spune însă că prin dubla vic
torie realizată de
Lie. 2 asupra echipei 
Brașov, tînăra formație 
reșteană 
nat spre 
12. 
la

I.E.F.S.- 
C.S.U. 
bucu- 

a făcut un pas însem-
evitarea locurilor 11 și 
dealtfel,

SPRE C. E. DE SENIOARE
în perspectiva apro- 
mai important obiec- 

campionatul

Iată, 
zi :

clasamentul

După ce, în anul care a 
trecut, spadasinii din prima 
reprezentativă s-au situat pe 
locul V la C.M. de la Bue
nos Aires și, apoi, la inter
val de o lună de zile, au 
dobîndit — frumoasă sur
priză ! — titlu] de campioni 
mondiali universitari pe e- 
chipe, au început să creadă 
că totul începe și se termină 
cu ei în scrimă. Și ceea ce 
se știa despre ei, că nu au 
ajuns incă să formeze o 
ECHIPA, a căpătat, in peri
oada următoare rezultatelor 
amintite, forme acute dc 
INDISCIPLINA, afectind, 
deopotrivă, procesul __
de pregătire, relați- E2SS23CTJI 
ile cu factorii 
responsabili și, bineînțeles, 
pe cele dintre membrii lo
tului. Cu alte cuvinte, o at
mosferă neprielnică muncii 
și, implicit, educației, care a 
și determinat federația de 
scrimă, în urma unei ana
lize, să nu mai trimită pri
ma echipă (L. Angelescu, I. 
Popa, O. Zidaru, C. Bără
gan. N. Iorgu) la tradițio
nalele competiții internațio
nale ale Începutului de se
zon, Trofeele Spreafico și 
Monal, aceasta făcîndu-și 
debutul abia la sfirșitul lu
nii februarie, la concursul de 
la Tallin.

Li s-a dat, deci, spadasi
nilor fruntași, un timp de 
reflecție ; un răgaz de a-și 
revizui atitudinea și, mai a- 
les, de a intra in ritmul 
responsabil de pregătire pe 
care-1 solicită marea perfor
manță. La Tallin, însă, e- 
chipa s-a clasat pe locul 13 
din 26 de participante, iar 
Zidaru a fost ultimul nostru

Avînd 
piață cel 
tiv al anului 
european (20—30 mai, în Polo
nia), lotul național de baschet 
feminin și-a început antrena
mentele și urmează ca vineri să 
plece în Cehoslovacia. Noua 
conducere tehnică a selecțio
natei, * " “
antrenor 
Costescu 
Viorel Cătăniciu 
apelat 
toare : Maria Roșianu, 
Duțu, Ștefani» Giurea (I.E.F.S. 
— Lie. 2), Mariana Andreescu 
(Rapid), Ana Aszalos, Doina 
Prâzaru-Mate („U“ Cluj-Na- 
poca), Ecateriua Bradu, Alexan
drina Leabu (Progresul), Rodica 
Goian (Universitatea Timișoa
ra), Elena Filip, Ilona Chvatal 
(Politehnica București), 
xandrina Biră 
rești), Diana 
Gross (Mobila 
loc mai face
Szckely (Crișul Oradea), acum 
însă indisponibilă din cauza u- 
nei operații.

1. DINAMO 30 29 1 3188-2125 59
2. Steaua 26 25 1 2475-1924 51
3. „U“ Cluj-N. 26 18 8 2236-2105 44
4. I.C.E.D. 28 14 14 2423-2525 42
5. C.S.U. Bv. 28 12 16 2376-2502 40
6. Rapid 26 11 15 1960-2067 37
7. Univ. Timiș. 26 11 15 2330-2316 37
8. Farul 24 12 12 1989-2148 36
9. Pol it. lași 26 8 18 2201-2316 34

10. C.S.U. Sibiu 26 7 19 2002-2475 33
11. I.E.F.S.-Lic. 2 24 7 17 1913-2228 31
12. Dinamo Or. 26 4 22 1838-2200 30

Meciul restanță Farul — 
I.E.F.S.-Lic. 2 are loc azi și 
miine.

• Rezultate din Divizia B : 
masculin : Letea Bacău — Ști
ința ‘ “
A. S. Armata Bacău — 
nica București 76—90 (38—45), 
C.S.Ș. Satu Mare 
București 96—89 (45—46), 
merțul Tg. Mureș — Voința Ti
mișoara 105—61 (46—30), C.S.U. 
Galați — Electrica Fieni 98—83 
(53—37), Știința Mediaș — Con
structorul Arad 01—81 (53—41) ; 
feminin : Caroați Sf. Gheorghe 

70—59 
Gh.

Sirio- 
Iancu.

Ploiești 105—92 (57—56), 
Politeh-

Carpați 
Co-

— Universitatea Iași 
(35—39). Corespondenți :
Briotâ, Z. Rișnoveanu, T. 
pol, C. Albu, I. Toth, I.

Sigismund Ferencz — 
principal, Grigore 
antrenor secund, dr. 

medic, a 
la următoarele jucă- 

Liliana

HIPISM DM

Ale-
(Ollmpia Bucu- 
Bălaș, Iudith 

Satu Mare). Din 
parte Magdalena

In ciuda unul timp nefavorabil 
(Irig, vlnt puternic) care și-a pus 
amprenta asupra evoluției concu- 
renților, cea de-a doua reuniune 
a anului poate ti apreciată ca 
reușită, cei prezenți pe hipodrom 
(mai puțini ca de obicei) avînd 
posibilitatea să urmărească în
treceri disputate. Privite în an
samblu, alergările s-au ridicat la 
o cotă spectaculară satisfăcătoa
re, citeva sosiri (premiile Amara, 
Aluniș, Alud) reușind să „în
călzească" tribunele. Dintre for
mații, s-a impus din nou cea 
antrenată de I. Oană, cîștigătoa- 
re, ca și în reuniunea inaugu
rală, In trei probe (Rivala, Incaș, 
Rondo). Prima, deși se afla la 
reintrare, a reușit să-și adjudece 
destul de ușor premiul Amara, 
iar Incaș și Rondo, confirmind 
victoriile realizate cu o săptămî- 
nă în urmă, au reușit să treacă

din nou primii linia sosirTi. Se 
pare că I. Oană (recunoscut pen
tru felul în care își prezintă pen
sionarii la început de stagiune) 
este hotărît ca și anul acesta (in 
prezent conduce detașat cu 6 vic
torii) să joace un rol important 
în lupta pentru cîștigarea celor 
două campionate, formații și dri- 
veri. Din restul cîștigătorilor am 
reținut pe Diva, Rujnița, Samanta 
și Kandahar ultimul intrebuințîn- 
du-se cu multă docilitate în nu
na lui A. Brailovschi. Rezultate 
tehnice. Cursa I : Diva (D. Stan) 
rec. 1’37”9, 2. Huria. Simplu 1,50, 
ordinea 12. Cursa a n-a : Rujnița 
(G. Solcan) rec. ’ ~“
tiim, 3. Honorica. 
dinea 50, event 
plă 275. Cursa a 
(Tr. Marinescu)
Solitar. Simplu 1,30, ordinea 18, 
event 11. CursaaIV-a: Oranjada

1’33”5, 2. Filo- 
Simplu 5,70, GY- 
10, ordinea tri- 
IlI-a : Samanta 

rec. 1’34”2, 2.

CAII

— in- 
păcate, 
contra-1

luni, la

reprezentant rămas în proba 
individuală, și el ajuns doar 
în faza eliminărilor directe 
și recalificărilor. Sîmbătă și 
duminică, la „Trofeul Mihail 
Savu", pe „teren propriu", 
ei au deziluzionat din nou, 
pierzînd atit in proba indi
viduală, cît și în cea pe e- 
chipe. Fără o mișcare co
respunzătoare pe planșă, al- 
ternînd acțiunile hazardate 
cu cele de espectativă pre
lungită, lipsiți de concen
trare, intuind punctele ne-' 
vralgice ale adversarilor 
doar cînd erau pe... margi
ne, reprezentanții primei 

garnituri au pier
dut primul loc in 
finala individuală

(deși erau 3 calificați !), iar 
în proba pe echipe, ratată și 
ea, acuzau — cum încerca o 
scuză antrenorul lor, C. Ste- 
lian 
lui. 
fost 
mai 
tri ?

— maratonul concursu- 
Ce-i drept, concursul a 
obositor, dar oare nu- 
pentru „răsfățații" noș- 
Cum stăm cu pregă

tirea, stimați tovarăși ? Lan
țul slăbiciunilor, inceput cu 
înfumurarea și continuat cu 
indisciplina, a ajuns !~ 
tr-o evoluție, 
foarte logică — Ia 
performanță !

La sfirșitul acestei 
Heidenheim (R.F.G.), se va 
desfășura „Cupa Europei", 
unde la ediția precedentă e- 
chipa noastră campioană s-a 
clasat pe un onorant loc se
cund. Iată un prilej nimerit 
pentru spadasini să demon
streze că au invățat ceva din 
eșecuri. Nu numai din cele 
de pe planșă.!

buim y 
compel 
catesocta 
de parc 
Gabrida 
șanl), * 
(59 m>J 
F-me) g 
ISO Buce 
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Paul SLĂVESCU

SIMPOZION INTERNAȚIONAL PRIVIND
ACTIVITATEA TINERILOR BOXERI

Din inițiativa Federației române 
de box a avut loc simbătă, la 
București, primul simpozion inter- - 
național consacrat problemelor 
specifice ale pugilismului juve
nil. Lucrările au fost conduse de 
Gheorghe Guriev, președintele 
federației noastre, vicepreședinte 
al Asociației europene de box 
amator (E.A.B.A.) și președinte al 
Comisiei de tineret a acestui or
ganism. Au participat la simpo
zion personalități Tnarcante ale 
boxului mondial : Karl-Heinz
Wehr (R.D. Germană) și Petros 
Nazarbeghian (Iran), vieepreșe-

dinți ai forului mondial A.I.B.A., 
Emil Jecev (Bulgaria), membru 
al Comitetului executiv A.I.B.A., 
Hans Hofman (Olanda), preșe
dintele E.A.B.A., reprezentanți ai 
federațiilor de box din Algeria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D.G., R.F.G., Grecia, Iran, Ita
lia, Mongolia, U.R.S.S., Venezue
la și România. Au asistat la lu
crări Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., și Alexe Nicu, direc
torul Centrului de cercetări pen
tru educație fizică și sport. Au 
fost dezbătute variate aspecte 
ale activității tinerilor pugiliști.

(Urmare din pag. 1)

înalte. Această reținere este 
explicabilă dacă ne gîndim că 
pînă la startul campionatelor 
mondiale de la Belgrad (6 mai) 
n-au mai rămas decât aproxi
mativ șase săptămîni și, fireș
te, tehnicienii respectivi au pre
ferat să-și pregătească repre
zentanții in liniște, acasă.

Cu toate aceste absențe, par
ticiparea în număr mare a pu
ternicilor 
concurenți) 
boxeri) a 
serioasă la _
greutate, ridicind nivelul valo
ric al competiției. Este sufici
ent să amintim că pe ringul 
din Palatul sporturilor au urcat 
campionul olimpic și mondial 
Teofilo Stevenson (Cuba), vice- 
campionii olimpici Andres Al- 
dama, Sixto Soria (Cuba), Si- 
mion Cuțov, vicecampionii 
mondiali Alfredo Perez și Al
fredo Lemus (Venezuela), me- 
daliații cu argint Ia C.E. de la 
Halle (1977) Teodor Dinu și 
Cristian Zornow (R.D.G.), cam
pionul european de tineret Al- 
giraș Ianciauskas (U.R.S.S.) etc.

boxeri cubanezi (9 
și Venezuelan! (28 

creat o concurență 
unele categorii de

(N. Sandu) rec. 1’33”4, 2. Tita, 
3. Hanger. Simplu 6, ordinea 57, 
event 14, ordinea triplă 5 091. 
Cursa a V-a : Siminica (N. Simi- 
on) rec. 1’31”7, 2. Poznaș. Sim
plu 2, ordinea 14, event 15, tri
plu cîștigător 122. Cursa a Vl-a ; 
Rivala (I. Oană) rec. 1’34”2, 2. 
Lapis, 3. Rafon. Simplu 1,60, or
dinea 5, event 7, ordinea triplă 
38. Cursa a Vil-a : Incaș (I. Oa
nă), rec. 1’22”3, 2. Fiesta. Simplu 
3, ordinea 14, event 5, _țriplu_ciș- 
tigător 
do (I. 
liodor, 
nea 5, 
Cursa

Chiar dacă acești valoroși 
sportivi n-au avut de întîlnit, 
in unele situații, adversari pe 
măsura lor (Stevenson n-a bo
xat mai mult de două minute 
in întreg turneul, iar Perez a 
ajuns să-1 întîlnească în finala 
categoriei muscă pe colegul său 
de echipă Rafae] Orono), la u- 
nele categorii disputa a fost 
aprigă, iar reprezentanții boxu
lui românesc s-au comportat 
la înălțimea prestigiului de care 
se bucură această disciplină 
sportivă din țara noastră pe 
plan mondial. De pildă, Simion 
Cuțov a strălucit din nou în- 
tr-o 
vins 
nul 
și-a 
voc 
se în luna decembrie, 
Hajna.1. după ce mai eliminase 
doi adversari, unul dintre 
ei fiind venezuelanul Nelson 
Rodriguez). La fel de bine 
prezentat și semimijlociul 
Vladimir, care l-a întrecut 
tenacele Cornel Hoduț, iar 
finală a făcut un meci memora
bil în compania cubanezului 
Luis Echaide, pe care l-a între
cut clar la puncte. Din rindul 
învingătorilor se cuvine să-i 
mai evidențiem pe Faredin 
Ibrahim (exceptind obstrucțiile 
repetate din meciul final cu cu
banezul Jesus Sollet) și Florian 
Livadaru, excelent pregătit pen
tru acest turneu.

Performanțele realizate de 
boxerii români la aceste între
ceri (chiar dacă au fost obți
nute in condiții mai favorabile 
decit în alți ani) se situează la 
nivelul așteptărilor. Reprezen-

companie selectă (l-a in
ia puncte pe viceeampio- 

olimpic Andres Aldama și 
luat o revanșă fără echi- 
în fața celui care-1 depăși-

Carol

s-a
Ion
pe 
in

5,

85. Cursa a VUT-a : Ron- 
Oană) rec. 1’26”5, 2. He- 
3. Sirius. Simplu 4, ordi- 
event 7. Ordinea triplă 26. 
a IX-a : Kandahar (A.

Brailovschi) rec. 1’33’2, 2. Va
loarea. Simplu 3, ordinea 32, e- 
vent 9.

Gh. ALEXANDRESCU

5
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...oferă aceleași condiții 
in perioade * ’
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și masă.

Stațiunea este 
ape termale și 
spectaculos in afecțiunile tubului digestiv, 
biliare, renale, cailor urinare și ale oparc 
comotor, in bolile de nutriție și metaboHsi

renumită pentru izvoarele 
atermoie, care acționează
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din nou pe Cornel Nicolae, am
bițiosul reprezentant al clubului 
Voința Ploiești, au răspuns cu
rajos tuturor atacurilor selecțio
naților.

La seniori, cursa a fost cîști- 
gată de Vasile Teodor, în care 
am recunoscut același tehnician 
bun dintotdeauna, urmat la mai 
puțin de o roată de... Cornel 
Nicolae.

Clasamente : juniori mici : 1.1. 
Grigore (Voința Buc.) 36:00, 2. Al. 
Dumitru (Olimpia), 3. B. Boro- 
beică (C.S.S. 1) — toți același 
timp ; juniori mari : 1. I. Vintilă 
(Petrolul Ploiești) lh 01:01, 2. I. 
Marinescu (Voința Buc.), 3. I. 
Chiran (C.S.S. 1) — toți același 
timp ; seniori : 1 V. Teodor iii 
58:58 (medie orară 40,200 km), 2. 
C. Nicolae, 3. V. Hie (Dinamo), 
4. Tr. Sârbu (Dinamo), 5. T. Drâ- 
gan (Olimpia), 6. Șt. Laibner (Di
namo), 7. C. Jelev (Olimpia) — 
toți aceștia, împreună cu alți 23 
de alergători, sosind în același 
timp cu cîștigătorul cursei.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU 

SELECȚIONABILII 
AU DOMINAT 

„CUPA F.R.P.- LA POPICE
Aproape 40 de popicari fruntași, 

printre care și componenții lo
turilor naționale care se pregă
tesc pentru C.M., au participai 
sîmbătă, pe arena Voința din 
Capitală, la etapa a doua a com
petiției individuale „Cupa F.R.p.“. 
La fete, îndeosebi, au dominat 
clar jucătoarele din lot, în frun
te cu mureș ea nea Ildiko Szasz 
autoarea unui rezultat valoros — 
451 p d. In concursul băieților, 
în clasamentul primilor 6 s-a... 
infiltrat un tînăr jucător, și anu
me Aurel Marcu de la Gloria 
București. In rest, inițiativa a 
aparținut selecționabililor. Unii 
dintre ei însă au evoluat slab, ca 
de pildă, I. Hosu — 862. Al. Na- 
szodi — 857, I. Băiaș — 855 și H. 
Ardac — 844 p d.

Iată clasamentele etapei a Il-a 
a „Cupei F.R.P.* — FEMEI : 1. 
Ildiko Szasz (Voința Tg. Mureș) 
451 p d, 2. Ana Petrescu (Gloria 
Buc.) 444 p d, 3. Elena Pană 
(Voința Buc.) 443 p d (dintre 
componentele lotului s-au com
portat slab Margareta Cătineanu 
Locul 15 cu 398 p d.. Cornelia Ni- 
culae — 16 cu 392 și Emilia Ebel 
— 17 cu 388 p d). BARBATI : 1. 
Gh. Silvestru (Petrolul Teleajen 
PI.) 516 p d, 2. I. Bice (Aurul 
Baia Mare) 905. p d, 3. A. Marcu 
(Gloria Buc.) 904 p d. După două 
etape, în clasamentele generale 
conduc : Ana Petrescu cu io p 
(890 p d) și Gh. Silvestru 10 p 
(1813 pd). (T. R.)

3. V.

| PREA PUȚINI FUNDAȘI 
I LATERALI DE VALOARE!
I
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Testarea fizică a auto- 
mobiliștilor fruntași din 
Capitală are loc în zilele 
de 21 și 22 martie pe sta
dionul Progresul (ora 15).

I
I
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• Cum s-au comportat fundașii laterali in etapa a 22-a • „Vete
ranii" Cheran și Vigu — „evadați" din plutonul mediocrității • 

„Noul val" nu anunța nimic deosebit
In retrospectiva analitică pe marginea desfășurării primei jumătăți a edi

ției de campionat 1977—78, scoteam in evidență faptul că printre posturile de
ficitare la nivelul Diviziei A se înscrie și acela de FUNDAȘ LATERAL, cu ani 
in urmă bine reprezentat de fotbaliști de certă vaioare, ca Zavoda II, G Popa, 
Sătmăreanu I, Mocanu, Greavu, Deleanu. Plecind de la această apreciere și 
urmărind prospectarea disponibilităților actuale ale primului eșalon divizionar, 
in ceea ce privește fundașii laterali, 
etapei a 22-a, modul de comportare 
și 4, a căror evoluție o prezentăm, in 
racterizâri.

FUNDAȘII LAT ERAU DREAPTA 
CHERAN. In nota obișnuită, odică 

evoluție bună, cu participări dese in 
ofensivă.

ANGHELINL Destul de rigid, depă
șit destul de des, serviciu nesigur, cu 
multe pase ta adversar.

TANASESCU. Viguros, cohn, decis 
in intervenții cu rezolvări simple. 
Cînd a fost cazul, a făcut și unele 
incursiuni reușite in atac.

GH. DUMITRESCU. Rezolvă bine 
sarcinile de apărare, remorcindu-se 
prin intercepții și deposedări efi
ciente. Trebuie sâ renunțe insă la 
durități.

Z. NAGHI. Nesigur, depășit de re
gulă de adversarul direct. Compen
sează insuficiențele de ordin tebnico- 
tactic printr-un plus de efort fizic 
și de voință.

NEGRiLA. Deficitar în faza de opă- 
rcre. Atunci cind mijloacele tehnice 
și fizice nu-l mai ajută, recurge ta 
faulturi. Sub cerințe ta jocul de 
cap.

BITEA. Se achită bine de misiune, 
are o more roză de acțiune. Bun la 
deposedări, dar destul de dezordo
nat.

ANDRIEȘ. A fost folosit pentru pri
ma oară ca fundaș dreapta, in me
ciul cu Steaua. Totuși s-a achitat 
bine de sarcini, anihilîndu-l Intr-o 
oarecare măsură pe Zamfir. Se anun
ță un tânăr de viitor.

RUSU. A încercat lucruri de efect 
in detrimentul jocului simplu. Un 
fapt pozitiv : a început sâ renunțe 
la duritățile care-l caracterizau.

MUSTAFA. Destul de modest, de
pășit cu regularitate, mal ales cind 
în zona Lui se intercalează șl un alt 
adversar in afară de extrema respec
tiva.

„Vi ȘAN. Mult solicitat, se descurcă 
bine. Simte cind trebuie sâ participe 
ta faza de atac.

GHEORGHE. Inimos, bătăios, activ, 
cu participări inspirate in 
se poate reproșa o anumită 
tie către jocul dur.

MOISESCU. A fost primul 
din acest 
mult trac, 
adversarul 
cnat pentru 
său.

CHIVU. Spirit de echipă, ambițios, 
bine intenționat. Cam nesigur la in
tercalările in prima iinle.

. . '» 
ne-am propus sâ urmărim, în nwciunle 
a purtătorilor kicoufUor cu numerele 2 
continuare, sub forma unor succinte co-

tei 
in 

pu-

KORTESI. Este lipsit de viteză 
plasament.

SOrlAN. Pane mult suflet în 
ceea ce întreprinde. Apare des 
atac, dar centrările lui sint mai 
țin exocte.

P«NiEX. A susținut ol treilea meci 
în Divizia A Are calități de fundaș, 
este bine clădit fizic, are 
și dispoziție ofensivă. Este 
s'rt de viteză.

BUCUR. Modest, deseori 
sub cerințele Diviziei A

FUNDAȘII LATERALI STINGĂ
LUCUȚA. Nesigur, se complica 

deseori in joc.
Mi CULES CU. Exces de durități, 

dimentar, dezordonat.
POPA. A stat mai tot timpul în

picsament 
inso Fp-

depâfit.

Q-

ru-

de
fensivă ; cînd s-a aventurat în atac, 
c fost surprins de contraatacurile ad
verse. Deficitar ta transmiterea 

BARNA. Este încă lipsit de 
riență. Are însă siguranță la 
sedări și în jocul de cap.

P1TARU. Are calități remarcabile, 
dar nu le folosește integral preferind 
sâ stea în defensivă.

IVAN. Comportare constantă. Se

pasei. 
expe- 
depo-

achită bine de sarcini. participi nd
și la acțiunile ofensive.

P. GRIGORE. Se anunță un fundaș
de perspectivă cu forță, mobilitate,
viteză, precizie in trasul Ic poartă.
Cam neglijent la transmiterea balo-
nul ui.

TURCU. Un jucător care trebuie

■s

2000 DE ȘCOLARI PLOIEȘTII
(Urmare din pag. I)

atac. I 
predilec

lui meci 
campionat. A jucat cu 
fiind depășit uneori de 
direct. Mai are de lu- 

îmbunătățirea jocului

LA „CROSUL PRIMĂVERII-

INEFICACITATEA, VECHEA CARENȚĂ,

A IEȘIT DIN NOU LA IVEALĂ
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I înscriși în 
mai 9 
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le. La

grea,
români nu 

cal) la par
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EMpană și 
: terminat 
:ta a fost 
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rim speran- 
Șfri vor a- 
uvine com- 
români și 
e care se

La 
cei

con- 
s-a 

cate- 
nid

ției de partid a școlii, profeso
rul Ștefan Chițu, le-a adresat 
cîteva cuvinte. Apoi au înce
put întrecerile între clase. Pro
fesorii de educație fizică, soții 
Victor și Silvia Gâdiuță, au 
pregătit și o surpriză : cîteva 
talentate eleve (Doinița Ștefan, 
Daniela Păun, Mădălina Jipes- 
cu, Constanța Dinu, Mibaela 
Panait) au oferit o aplaudată 
repriză de gimnastică artistică. 
La asociația sportivă „Relaxa" 
și pe baza sportivă a Infre-

AMPLE ÎNTRECERI IN JUDEȚELE 
SUCEAVA Șl CARAȘ-SEVERIN

(Urmare din pag. I)

crosuri. în organizarea acestor 
frumoase întreceri s-au eviden
țiat : Șc. gen. i și Lie. ind. 4 din 
Suceava, I.P.L. Rădăuți, Șc. gen. 
4 Cimpulung, — 
Dornei, ~ * 
precum 
Vicovul 
brăveni.
coresp.)

CARAȘ-SEVERIN. Numeroase 
au fost întrecerile organizate și 
pe plaiurile severinene. Astfel, la 
Caransebeș, Oravița, Bocșa, Mol
dova Nouă, Anina, Reșița și in 
alte localități au avut loc com- 
petițtf sportive de masă la care 
au luat parte oameni ai muncii 
de toate vîrstele. In timp ce mii 
de tineri își măsurau forțele în 
atractive dispute de fotbal, hand
bal, volei, gimnastică, crosuri, 
lupte, judo, pe pîrtiile de pe Se- 
menic și Muntele Mic, alte sute 
de cetățeni participau la între
ceri cu schiurile și săniuțele pe 
un strat de zăpadă consistent, 
împrospătat chiar în ultimele 
zile. (D. GLÂVAN — coresp.).

Sănătatea Vatra
Lie. „N. Gane“ Fălticeni, 
și comunele Marginea, 
de Sus, Liteni și Dum- 
(I. MlNDRESCU —

prinderii mecanice, activitatea 
sportivă în aer liber începuse 
încă de la ora 8, iar alături, la 
Școala generală nr. 2, „Crosul 
pionierilor" — etapa pe clase
— iți desemna campionii. Di
rectorul școlii, profesorul de 
matematică-flzică Marcel Po
pescu, îi felicita pe cîștigători, 
în timp ce alte cadre didactice
— Nicolae Enache, Remus Di- 
mitriu, Smaranda Jipescu, Ele
na Rădulescu, Zambila Necula 
și Alexandrina Simion — su
pravegheau și îndrumau elevii.

Toți membru biroului Consi
liului orășenesc Mizil pentru 
educație fizică și sport erau pe 
terenurile de sport. Tovarășul 
Gheorghe Ionescu, secretar ad
junct al comitetului orășenesc 
al P.C.R. și președinte al 
C.O.E.F.S., ne spunea : „între
cerile de azi din cadrai ediției 
de vară a -Daciadei» constituie 
doar un început. Intenționăm 
să organizăm astfel de manifes
tări la fiecare sfîrșit 
mină".

Seara, la Ploiești, 
sporturilor „Victoria" 
cadrul „Daciadei" — 
tau finalele turneului 
bal dotat cu „Cupa 
aniversare a ziarului 
Prahovei'. 
au luat parte 14 echipe de bă
ieți și fete.

urmărit. Se remarcă printr-un joc 
curat, prin deposedări bune, interca
lări in atac, luciditate in transmite
rea pasei.

VIGU. In nota obișnuită, sigur in 
intervenții, cu participări inspirate și 
periculoase in jumătatea adversă.

MARGASOIU. Are mai mult rol 
distructiv. Nu iese din dispozitiv și 
este cam dezordonat în joc.

PURIMA. Deficitar in fazele de apă
rare. Recurge la faulturi. Destul 
rigid și fără exprimări tehnice.

GIURGIU. Se achită bine de 
siune, dar preferă moi mult jocul 
tructiv, trimițînd multe mingi 
corner sau aut.

BOȚONEA. Un jucător care trebuie 
luat în seamă, avînd deosebite cali
tăți de fundaș : viteză, detenta și 
ambiție.

ONUTAN. Jucător constant, cu un 
bun joc de intercepție. Apare însă 
rar in ataci

BUTUFEI. Excelent . la marcaj, 
prompt și sigur în intervenții. Mani
festa deficiențe de ordin tehnic.

POPOVIC!. Nesigur, nu-și mar
chează corespunzător adversarul. De
gajările lui au fost făcute kt întâm
plare. Rare apariții în atac.

aOCIRLAN. Echilibrat șl foarte 
muncitor. Apare surprinzător la fina
lizare, șutind periculos la poartă.

MANEA. Jucător constant, cu dese 
infikrări în atac. Centrează excelent, 
dar jocul său . în apărare mai trebuie 
îmbunătățit.

Trecînd în revistă pe cei 36
o

POJAREVAȚ 20 (prin tele
fon). Reprezentativa noastră de 
juniori n-a reușit nici de 
aceasta sâ-și asigure o 
misă de atacare cu șanse 
calificare a meciului-retur 
selecționata Iugoslaviei,
cadrul preliminariilor Turneu
lui U.E.F.A. Echipa noastră are 
acum un handicap de două go
luri, diferență ce poate fi de
sigur recuperată, dar numai 
printr-o comportare superioară 
în in t îlnirea de la 2 aprilie, in 
primul rind printr-o eliminare 
a principalelor lipsuri arătate 
in meciul de duminică, de pe 
stadionul Mladi Radnik, meci 
urmărit de peste 8000 specta
tori. Acestea sint : lipsa de 
forță ofensivă, de curaj în 
atac și. apoi, carențele de or
din psihologic manifestate prin
tr-un trac excesiv, prin exage
rată inhibare. Referitor la pri
ma defecțiune, cifrele arată, că, 
in vreme ce echipa iugoslavă a 
expediat 18 șuturi la poartă, 
formația noastră a expediat nu
mai 8. Mai îngrijorătoare apare 
situația în privința preciziei șu
turilor : juniorii iugoslavi au 
nimerit de 10 ori spațiul porții, 
iar ai noștri doar de 2 ori ! 
Este prima și marea explicație 
a înfrîngerii cu 2—0.

Privind alcătuirea celor două 
selecționate, să subliniem că e- 
chipa iugoslavă a beneficiat de 
progresul rapid și eficient al 
generației de juniori, în „ll“-le 
său evoluînd șapte titulari ai 
unor formații din prima divi
zie, în vreme ce în echipa 
noastră a existat doar un sin
gur titular din prima divizie,

D. Zamfir. O comparație care 
spune foarte mult. Vom mai 
reveni însă asupra aspectelor 
reieșite din jocul echipei noas
tre, al alcătuirii sale etc.

Acum să vă prezentăm cîte
va „mărturii" asupra partidei. 
Ștefan Virotici, selecționerul e- 
chipei iugoslave, ne-a declarat : 
„Sini mulțumit de comportarea 
echipei mele doar în prima re
priză, cind consider că putea să 
mai 1 “
două 
pentru 
întări 
juniori 
divizie". Constantin Ardelcanu, 
antrenorul echipei noastre : 
„Echipa a evoluat sub aștep
tări. Cred 
cuperabilă 
obține la 
rilor. Fac 
nind cont 
ralui". La partidă a asistat și 
cunoscutul antrenor Milian Mi- 
iianici, care ne-a spus : „Mi-au 
plăcut foarte mult Mlinarici din 
echipa noastră și Irimie din 
cea română. Principala carență 
a formației române, finalizarea. 
De asemenea, ea a abordat cu 
prea multă timiditate partida. 
In privința calificării, la juniori 
se poate intimpla orice. La se
niori acest 2—0 era suficient, 
dar, vă repet, Ia juniori 
turnările spectaculoase 
mult mai numeroase".

Important este, acum, ca pinâ 
la 2 aprilie să se ajungă la o 
echipă mai bine pregătită, mai 
echilibrată și mai eficientă 
decit cea aliniată.

Ion CUPEN

marcheze. Diferența de 
goluri este liniștitoare 

i noi. Pentru retur vom 
formația eu încă trei 
care activează în prima

că diferența este re- 
și calificarea se va 

executarea penaltyu- 
aceste anticipații ti
de valoarea adversa-

râs- 
sînt

de

In

sâptă-

Sala 
tot in 
dispu- 
hand-

se 
de___

& XXX-a 
„ Flamura 

competiție la care

fundași laterali, făcîndu-le și 
racteriiare asupra comportării 
se poate observa că foarte 
dintre purtătorii tricourilor cu 
rele 2 și 4 se prezintă ca 
certe. Din grupul fundașilor laterali 
dreapta, în prim-plan întâlnim ace
leași nume cunoscute (Cheran, An
ghelini, Tănăsescu), jucători consa* 
erați, singurii care pot intra in dis
cuție. „Noul val*1 nu aduce aproape 
nimic demn de remarcat. O rază de 
speranță ne dau ploieșteanul Gh. 
Dumitrescu, băcăuanul Andrieș și sât* 
măreanul Pinter, trei tineri care c- 
nunță un început de bun augur al 
afirmării lor.

In privința fundașului lateral stân
ga, in afara veteranului Vigu și a 
constânțeanului Turcu 
sâ demonstreze o 
bună, dor constatăm 
uitat de selecționeri), 
Dintre jucătorii tineri 
urmăriți Pitaru (C. S. 
tufei (Petrolul 
(F.C.M. Reșița).

Așadar, o situație care 
efort special din partea 
în munca de selecție^ și 
fundașilor taterdi.
titularii „de drept11 ai echipei re
prezentative, deși au depășit granița 
celor 30 de ani, nu au deocomdatâ 
contraeondidați pe posturilor lor. 
Pină cînd î

Gheorghe NERTEA

putini 
nume* 
valori

(care continua 
forma constant 
că este mereu 
nimic deosebit 

merită a fi 
Tirgoviște), Bu* 

Ploiești) • “și Boțonea

reclamă un 
antrenorilor 

_ T. instruire a 
Cheran și Vigu, 

,,de drept" ci echipei

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Astăzi — ULTIMA ZI în 

care vă mai puteți procura bi
letele pentru tragerea obișnuită 
Pronoexpres de mîine 22 martie 
1978.

CĂLIMANEȘTI - CÂCIULATA
1 bază de tratament ultramodernă, încorporată 
noile hoteluri construite pe malul Oltului, conferă 

.. . . specialitate.
acordă o re-

franța unui tratament medical de 
i transportul pe calea ferată se 
ere a tarifului de 50%. 
formații suplimentare și rețineri 

obține de la filialele și agențiile
>EȚENE DE TURISM $1 ALE I.T.H.R. BUCUREȘTI.

de locuri se 
OFICIILOR

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO 

DIN 7 MARTIE 1978 
FAZA I : Categoria A : 1 

riantă 100% — autoturism „DA
CIA 1 300“ și 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; Categoria B : 5,25 a 
16.013 lei sau la alegere excursii 
conform prospect și diferența în 
numerar ;
3.910 lei ; Categoria D 
688 ~ _ 
303 lei ;
261 • ■
100

FAZA 
variantă 
CIA 1 300*

lei ;

lei ; 
lei.

va-

Categoria C : 21,50 
“ 122,25

277,75 
322,50

Categoria E
Categoria F
Categoria G : 2.436,75

a Il-a : Categoria 1 :. ___ ~ . 1
100% — autoturism ,,DA- 

1“ și 4 variante 25% a

in meciul-școală, de duminică, din care a fost surprinsă această 
fază, dominanta tricolorilor a fost pofta de joc. Să sperăm că ea 

se va exprima la cotele dorite miine, la Istanbul
Foto : I. MIHĂICĂ

START IN SEZONUL INTERNAȚIONAL OE PRIM AVAR A
(Urmare din pag. 1)

Acestea sint gîndurile lui 
Răducanu. care aici La Is
tanbul e foarte cunoscut și so
licitat de ziariști, poate și pen
tru buna lui evoluție, notată cu 
8, atunci, în martie ’75. cind 
din echipa noastră au mai făcut 
parte Cheran, Anghelini și 
Dudu Georgescu (o repriza). 
Problemele lotului nostru au 
rămas aceleași : Vigu și Ștefă- 
nescu. Doctorul D. Tomescu i-a 
introdus într-un tratament in
tensiv, ambii jucători se simt 
bine, Ștefănescu declarînd 
chiar că ar putea juca imediat, 
dar asupra folosirii lor Ștefan 
Covaci se va putea decide abia 
în ziua meciului, atunci cind va 
anunța și formația.

17.500 lei ; Categoria 2 : 8,50 va
riante a 18.774 lei sau la alegere 
excursii confornj prospect și di
ferența in numerar; Categoria
22.50 a ------ ’ ' “ '
154.50 a
353.25 a
554.25 a 
3.147,00 a

FAZA

7.092 lei ;
1.033 lei ;
452 lei ;

288 lei ; 
100 lei.

_____  a Hl-a :
3 variante 25% a 
tegoria I : 1,50 a 
la alegere excursii

diferența în numerar
7.75 a r.............
87,50 a

138.75 a
323,25 a

1.376,00 a

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

3:
4 :
5 :
6 :
7 :

Categoria
17.500 lei ; Ca- 
10.000 lei sau 
conform pros-

H :

pect și
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

FAZA a iv-a : Categoria 
2 variante 25% a 17.500 lei ; 
tegoria P : 10,50 a 14.219 lei 
la alegere excursii conform pros
pect și diferența în numerar ;

J : 
K : 
L : 
M : 
N :

IV-a

2.000
800
400 

t 200
100

lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei; 
lei. 
O : 
Ca
sau

Categoria R : 31,25 a
140,50 a

4.777 lei ;
Categoria S : 1.063 lei ;
Categoria T : 291,50 a 512 lei ;
Categoria u :: 593,25 a 252 lei ;
Categoria Z : 3.094,25 ja 100 lei.

Autoturismele „DACIA 1 300“ 
au revenit participanților : Herci 
Avram din corn. Bătrina, județul 
■Hunedoara și Petru Românu din 
com. Domașnea, județul Caraș- 
Severin.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 15 ------------
1978 : Categoria 1 : 1
25% autoturism „Dacia 
Categoria 2 : 3,50 a 14.746 
Categoria 3 : 24,75 a 2.085 
Categoria 4 : 92,75 a 556 lei ; Ca
tegoria “ 
ria 6 : 
7 : 334 
4.632,75 
GORIA 
mul „Dacia 1300‘_ ___  __ _
1, jucat pe o variantă 25% a fost 
obținut de IANCU CONSTANTIN, 
din Piatra Neamț, jud. Neamț.

MARTIE 
variantă 

1300“ ; 
lei ; 
lei ;

5 : 238 a 179 lei ; Catego- 
8.938 a 40 lei ; Categoria 
a 200 lei ; Categoria 8 : 
a 40 lei. REPORT CATE-

1 : 203.137 lei. Autoturis- 
de la Categoria

...„Tricolorii" stau la hotelul 
Macka, lingă stadionul „Ismet 
Inonu“ (fost Mihat Pașa), unde 
s-a disputat jocul din ’75 din
tre cele două reprezentative și 
unde miercuri, de la ora 15, va 
avea loc a 14-a întîlnire între 
cele două echipe. Aici, la Is
tanbul, este o vreme frumoasă, 
cu o adiere lină dinspre golful 
Cornului de Aur, cum sperăm 
că va fi și la ora meciului, față 
de care se manifestă aici un 
interes foarte mare. In privința 
echipei gazdă, cazată într-un 
hotel pe malul Bosforului, an
trenorul Metin Turei nu anunță 
decît trei noutăți față de lotul 
cu care a pierdut preliminariile 
C.M. : fundașul Coskun (de la 
Fenerbahce), stoperul Aii (de la 
Beșiktas) și vîrful Halil Ibra
him (de la Boluspor). Ei vor 
fi însă rezerve, se pare, pentru 
că formația probabilă, aflată de 
la colegii de la „Milliyet", este 
următoarea : Rasim (Senol) — 
Turgay, Necati, Kadir, Erdogan 
— Onder, Engin, Volkan — Aii 
Kemal, Sedat, Cemil. Formația 
echipei noastre va fi definiti
vată din următorii jucători care 
au făcut deplasarea : Răducanu 
Speriatu — Cheran, Anghelini, 
Sătmăreanu II, Ștefănescu, Me- 
hedințu, Hajnal, Vigu — Romi- 
lă, Boloni, Rădulescu, Dobrin — 
Bălăci, D. Georgescu, Lucescu, 
C. Zamfir.

Să sperăm că antrenorii Ștefan 
Covaci și Constantin Cernăianu 
vor reuși să alinieze cca 
mai bună formație la fluierul 
brigăzii de arbitri iugloslave 
care este așteptată, de la un 
ceas la altul, aici, pe malul pi-



Hocheiștii noștri la C. M. grupa B

DUPĂ „EGALUL" 
EȘEC ÎN MECIUL J

BELGRAD, 20 (prin telefon). 
Lanțul surprizelor nu s-a între
rupt nici duminică, zi în care 
s-au consumat celelalte două 
partide ale rundei a 2-a a 
Campionatului mondial de ho
chei grupa B.

Din' păcate, unul din rezul
tatele mai puțin scontate a 
fost înregistrat și de formația 
noastră, care n-a putut trece 
nici de data aceasta de selec
ționata Italiei, meciul termi- 
nîndu-se la egalitate 5—5 (3—1, 
1—3, 1—1). Am ținut să facem 
precizarea „nici de data aceas
ta", pentru că și in ultima lor 
confruntare oficială. 1976, in 
Elveția, cind echipa României a 
cîștigat grupa B, jocul s-a ter
minat, de asemenea, la egali
tate, cu același scor și în con
diții de desfășurare foarte ase
mănătoare.

REZULTATE TEHNICE

Polonia — Norvegia 9—4 
Japonia — Ungaria 2-1 
România — Elveția 3—7

In ciuda acestor considerații 
de ordin statistic, aici la Bel
grad, rezultatul meciului Româ
nia — Italia a fost socotit drept 
o surpriză, deparece echipa 
noastră era privită ca favorită 
indiscutabilă, pe baza evoluți
ilor sale anterioare, printre ca
re trebuie amintită — firește 
— și participarea la grupa A. 
Poate tocmai acest lucru, ca și 
faptul că jucătorii noștri au a- 
juns să conducă destul de re
pede cu 3—0 (min. 15), a con
tribuit ca formația să acționeze 
apoi apatic, deslinat. neatent în 
apărare și fără incisivitate în 
atac.

La 4—1 (min. 22), impresia că

SUCCESE INTERNAȚIONALE
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

sportivi fruntași din lotul repre
zentativ de lupte libere al țârii 
noastre, care se pregătesc pen
tru campionatele europene din 
luna mai, au participat la două 
mari turnee internaționale. La 
Haskovo a avut loc cea de a 
17-a ediție a „Memorialului Dan 
Kolov*. care a reunit numeroși 
luptători valoroși. La această 
competiție, doi dintre sportivii 
români au urcat pe podiumul de 
premiere : A. Neagu (cat. 57 
kg) s-a clasat pe locul 2 și M. 
Pircălabu (cat. 74 kg) a ocupat 
locul 3. Primele locuri au fost 
cucerite de următorii sportivi, în 
ordinea categoriilor : R. Dimitriev 
(U.R.S.S.), A. Selimov (Bulgaria), 
V. Lazarov (Bulgaria), P. Dukov 
(Bulgaria), M. Sary (Turcia), D. 
Martov (U.R.S.S.), F. Lutviev 
(Bulgaria), Al. Musienko
(U.R.S.S.) și M. Guclu (Turcia).

In orașul Freiburg s-a desfă
șurat „Marele premiu al R, F. 
Germania", la care unii dintre 
reprezentanții țării noastre s-au 
situat pe poziții fruntașe : V. Vi- 
san (cat. 48 kg), E. Radu (cat. 
62 kg), T. Seregely (cat. 82 kg) 
și V. Pușcașu (cat. 100 kg) au 
ocupat locul 2, iar T. Drăguș

JUDOKA ARPAD SZABO 
ÎNVINGĂTOR LA POTSDAM
In cadrul concursului interna

țional de judo de la Potsdam, la 
care au participat 120 de concu- 
renți din U.R.S.S., România, Po
lonia și R.D. Germană, sportivul 
român Arpad Szabo a terminat 
învingător la categoria 60 kg.

Turneul international de șah al României înaintea ultimelor două runde

(5-5) CU ITALIA, 
CU ELVEȚIA (3-7) 
jucînd doar cu jumătate din 
capacitatea lor este suficient 
pentru victorie devenise... o 
certitudine pentru hocheiștii ro
mâni. In schimb, ambițioșii lor 
adversari au luat în continuare 
lucrurile in serios. Ei au mic
șorat diferența în min. 24 (du
pă o gravă greșeală a apărării 
române), s-au apropiat la un 
punct, tot în urma unui contra
atac, reușind să obțină o nes
perată egalare în minutul 30. 
Trezită la realitate, formația 
noastră a dominat copios fina
lul reprizei, dar a ratat incre
dibil (chiar cu poarta goală !).

în ultima treime jucătorii 
români asaltează pur și simplu 
poarta rutinatului Renato Ti- 
gliani și iau conducerea în mi
nutul 47 (5—4). Ei suportă apoi 
trei eliminări consecutive, în 
10 minute, pentru ca în ulti
mul minut de joc, intr-un mo
ment de egalitate numerică pe 
gheață, să se producă egalita
tea și pe tabela de marcaj.

Au înscris: Solyom, Justinian, 
Ioniță, Tureanu, V. Huțanu 
pentru România ; Poloni, De 
Marchi, Kastler, Ucolini și 
Kassietter pentru Italia. Exce
lent a fost arbitrajul japonezu
lui Minoru Nakamo.

Aseară, în întîlnirea cu El
veția, echipa noastră a mani
festat aceleași lipsuri ca și în 
partida de duminică, cu Italia, 
sancționată însă mult mai 
prompt de un partener puternic 
și experimentat. Hocheiștii ro
mâni au început bine jocul con
ducând, în min. 14, cu 2—0, 
după care au primit 7 goluri 
consecutiv. Scor final : Elveția 
— România 7—3 (2—2, 3—0,
2—1). Au marcat : Kolliker, 
Witwer, Hattli, Lohler, Ellsper- 
ger, Berger și Conte, pentru 
Elveția, respectiv Moroșan, So- 
b'om și Z. Naghi.

Călin ANTONESCU

ALE LUPTĂTORILO] ROMÂNI
(cat. 68 kg), I. Ivanov (cat. 96 
kg). Al. Szell (cat. + 100 kg) 
s-au clasat pe locul 3. Iată ciști- 
gătorii (in ordinea categoriilor) : 
H. Rabtgaa (Iran). H. Beicb 
(R.D. Germană), H. Portsch (R.F. 
Germania), H. Strumpf (R. D. 
Germană). E. Probst (R.D. Ger
mană), G. Brauer (R.D. Ger
mană), A. Seger (R.F. Germa
nia), V. N eu pert (R.D. Ger
mană), H. Buttner (R.D. Ger
mană) și A. Sandursky (Polonia).

MANIFESTAȚII ANTI-APARTHEID CU PRILEJUL 
MECIULUI DE TENIS S. U. A. - R. S. A.

NEW YORK, 20. — Cu pri
lejul meciului de tenis dintre 
reprezentativele S.U.A. și Re
publicii Sud Africane, contind 
pentru „Cupa Davis**, în sala 
de sport a Universității Van
derbilt din Nashville (Tenne
ssee) au avut loc manifestații 
împotriva politicii de apart
heid dusă de regimul rasist de 
la Pretoria. Ultima zi a intil- 
nirii a fost marcată de apari
ția în sală a unui grup de ma- 
nifestanți, purtind inscripția 
„Aveți miinile mînjite de sin
ge și cerind ieșirea de pe te
ren a membrilor selecționatei 
sud-africane. A fost nevoie de 
intervenția poliției pentru a 
restabili ordinea.

In cele trei zile de joc, cifra

ITXaTr echipa româniei revine acolo undea x-a caițic a i r.

de rugbij — Juniori A CUCERIT PENTRU PRIMA OARĂ TITLUL...

Aspect de la confruntarea dintre rugbyștii români (in alb) și cei 
sovietici, în cadrul „Cupei Prietenia*

Odată cu debutul reprezen
tativei de juniori a României 
în cea de a X-a ediție a Cam
pionatului european — F.I.R.A., 
miine, marcăm Începutul noului 
sezon internațional al rugbyști- 
lor noștri. Un sezon interna
țional încărcat (cu meciuri la 
toate nivelele echipelor națio
nale) care se cere cit mai bo
gat în rezultate de valoare, me
nite să confirme ascensiunea 
sportului cu balonul oval de la 
noi, poziția sa fruntașă în rîn- 
dul țărilor unde această disci
plină cunoaște o largă răspîn- 
dire.

Dar, să revenim la eveni
mentul săptămînii : campiona
tul european de juniori. Din 
1968, cind s-a desfășurat prima 
ediție, la Barcelona, „caravana**, 
speranțelor rugbystice a trecut 
prin Vichy, Casablanca, Roma, 
București, Heidelberg, Madrid, 
Albi, Hilversum, pentru a po
posi acum, a doua oară, in 
Italia, la Parma și Fidenza.

La fiecare ediție (exceptin- 
d-o pe cea de anul trecut, din 
Olanda, la care echipa noastră 
nu a participat) formația Româ
niei s-a aflat printre fruntașe, 
fiind singura participantă care, 
alături de Franța, a reușit (în 
1972 și 1973) să-și înscrie nu
mele pe lista învingătoarelor.

O scurtă privire asupra rag- 
byului european la nivelul ju
niorilor ne arată că. împreună 
cu Franța și România care al
cătuiesc, am zice, primul eșa
lon valoric — o frumoasă com- 

totală a asistenței a fost de nu
mai 4500 spectatori (față de cele 
9000 de locuri ale tribunelor), 
un ..record** negativ în istoria 
meciurilor echipei nord-ame- 
ricane. Gazdele au cîștigat in- 
tilnirea cu scorul final de 4—1.

„CUPA MONDIALĂ» LA SCHI
ZURICH, 20 (Agerpres). — 

„Cupa Mondială" Ia schi-alpin a 
fost cucerită la actuala ediție de 
Hanni Wenzel (Liechtenstein) — 
la feminin și Ingemar Sten mark 
(Suedia) — la masculin, situați 
pe primul loc în clasamentele ge
nerale.

In clasamentul general pe na
țiuni, primul loc a fost ocupat de 
Austria, cu 903 puncte (483 la 

portare au avut-o Italia și Spa
nia, candidate la locurile de 
frunte (reamintim că în 1972 
Spania era prima formație care 
depășea Franța), și care nici 
acum nu vor face — probabil 
— excepție. De asemenea, tre
buie luată în considerare și va
loarea altor reprezentative, 
cum este cea a Portugaliei (a- 
nul trecut locul al treilea), ca 
și cele ale Poloniei și R. F. 
Germania, din ce în ce mai 
bine puse la punct. O echipă 
care s-a impus în ultimul 
timp, spre surprinderea multo
ra, este aceea a U.R.S.S. (anul 
trecut locul IV), dovadă a dez
voltării rugbyului în țara ve
cină.

Or, tocmai reprezentativa 
U.R.S.S. este prima parteneră a 
rugbyștilor români. Și, cum sis
temul de desfășurare (elimina
toriu) nu permite momente de 
respiro, antrenorul federal Va
leria Irimescu și antrenorii Al. 
Ștefu și V. Constantin au pre
gătit cu grijă lotul spre a nu 
avea surprize, pentru o com
portare cit mai bună. Trebuie 
să remarcăm de la început că 
va intra în teren o ecbipă nouă, 
care nu mai păstrează nimic 
din vechea reprezentativă, dar 
care are in componența sa ele
mente talentate, capabile să 
răspundă înaltei performanțe.

CAMPIONATE
ANGLIA (etapa a 32-a) : Arse

nal — Bristol 4—1 ; Aston Villa 
— West Ham United 4—1 ; Man
chester United— West Bromwich 
Albion 1—1 ; Leeds United — 
Middlesbrough 5—0. în clasament: 
Nottingham Forest 47 p, Everton 
42 p (două jocuri mai mult), 
Manchester City 41 p.

UNGARIA (etapa a 2S-a) : 
M.T.K. — Zalaegerszeg 0—0; Cse- 
pei — Kaposvăr 2—1 : Vasas — 
Gy&r 1—1 ; Szombathely — Hon- 
ved 0—0 ; Pecs — Ujpesti Dozsa 
2—3. In clasament : HonvOd 41 p; 
Ujpesti Dozsa 40 p ; M.T.K. 38 p.

masculin plus 422 la feminin), 
urmată de Elveția — 517 puncte, 
S.U.A. — 411 puncte, R. F. Ger
mania — 382 puncte. Italia — 312 
puncte, Liechtenstein — 291 punc
te etc.

Competiția s-a încheiat la Arosa 
(Elveția) cu disputarea unor pro
be de slalom paralel. In cursa 
masculină, victoria a revenit ame
ricanului Phil Mahre, care l-a în
trecut în finală pe Ingemar Sten- 
mark. în finala probei feminine, 
austriaca Annexnarie Proell-Mo- 
ser a învins-o pe vest-germana 
Christa Zechmeister.

Partidele de verificare, susținu
te în compania unor formații 
divizionare, au contribuit mult 
la rodarea tinerilor jucători. 
Lotul nostru (din care fac parte 
M. Dima, Pădurariu, Bulancia, 
Vlădescu, Capmare, Lungu, Mo- 
rariu, Bezușcu, Caragea, Bujor, 
lordache, Nistor, Diuu, Marco, 
Roșu, Radu, Constantin, Tuhlei, 
Iliescu, Pașcu, Umling) se ba
zează, după cum ne spunea V. 
Irimescu, pe un echilibru intre 
compartimente, iar forța gră
mezii (724 kg) poate constitui 
un element de nădejde al 
„XV“-lui nostru. De asemenea, 
talia înaltă oferă posibilitatea 
unui joc bun în tușă, de unde 
declanșarea unor acțiuni percu
tante, „deoarece vom juca con
structiv, deschis Pentru toți 
juniorii noștri campionatul eu
ropean reprezintă prima mare 
competiție de anvergură, dar 
cei mai mulți vor fi, sperăm, 
scutiți de tracul debutului, de
oarece au mai evoluat în parti
de internaționale, în echipa ca
re a jucat în „Cupa Prietenia" 
sau în întîlnirea cu formația de 
tineret a Portugaliei.

Prima partidă va fi, așadar, 
în compania „XV“-ului U.R.S.S., 
cunoscut de jucătorii noștri. în 
cea dinții confruntare din pal
mares victoria a revenit — 
surprinzător — sovieticilor 
(18—12), fapt care ii determină 
pe tinerii rugbyști români să 
dorească revanșa. Și, pentru că 
le cunoaștem valoarea, să aș
teptăm cu Încredere meciul a- 
cesta, dar și pe următoarele.

La fiecare ediție, campionatul 
european a oferit dispute 
strinse, echilibrate și cel mai 
adesea spectaculoase. Sintem 
siguri că nici cele ce vor în
cepe miine in Italia — rug
byștii noștri își vor aminti, 
desigur, că aici s-a cîștigat 
primul titlu — nu vor face ex
cepție, că cei mai tineri rug
byști din România, Franța, Ita
lia, Tortugalia, U.R.S.S., Spa
nia, R.F.G. și Polonia vor de
monstra că rugbyul dispune de 
frumoase resurse și perspective.

Emanuel FANTÂNEANU

IUGOSLAVIA (etapa a 21-a) : 
O.F.K. Belgrad — Radnicki Niș
1— 1 ; Dynamo Zagreb — Steaua 

Roșie Belgrad 1—1 ; Buducnost — 
Vojvodina 2—1 ; Zenlca — Osijek
2— 0 ; Velez Mostar — Sarajevo 
2—1 ; Tuzla — Olimpia Lhibliaea 
2—1 ; Rijeka — Zagreb 3—3 ; 
Banja Luka — Partizan Belgrad 
0—0; Hajduk Split — Trepca 2—0. 
Clasament : 1. Partizan 34 p ; 2. 
Steaua Roșie 30 p ; 3. Dynamo 
28 p.

SPANIA (etapa a 26-a) : Va
lencia — Real Madrid 2—0 ; Betis 
Sevilla — Sevilla 3—2 ; Atletico 
Madrid — Las Palmas 2—1 ; 
Santander — Athletic Bilbao 1—0; 
C.F. Barcelona — Salamanca 3—1. 
Clasament : 1. Real Madrid 35 p ; 
2. C.F. Barcelona 34 p ; 3. Gi- 
jon 31 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE
a SELECȚIONATELE Argenti

nei și Perului au susținut un med 
amical la Buenos Aires. Fotba
liștii argentinieni au terminat în
vingători cu 2—1 (1—0), prin 
golurile marcate de Housseman 
(min. 40) și Pagnanini (min. 66). 
Golul echipei oaspete a fost în
scris în penultimul minut de joc 
de Rojas. Argentina a aliniat 
formația: Fillol — Pagnanini, Gal
van, Passarella, Bottaniz, Ardiles, 
Gallego, Valencia, Housseman, 
Luque, Ortiz.
• LA PLOVDIV, în prelimina

riile U.E.F.A. pentru juniori : 
Bulgaria — Turcia 2—1 (2—0).

CIOCÂLTEA,
Finișul celui de al 17-lea 

turneu internațional de șah al 
României se anunță dîrz și e- 
chilibrat. In marea majoritate 
a partidelor se joacă foarte 
„aspru**, pînă la epuizarea tu
turor resurselor poziției. Multe 
dintre întîlniri au trebuit să 
fie reluate chiar și de trei ori, 
pînă la consemnarea rezultatu
lui final. „Recordmanii** între
ruptelor în acest turneu par să 
fie Uhlmann și Vaisman. Pri
mul, după cum se știe, a jucat 
117 mutări cu Ciocâltea, cel de 
al doilea aproape 100 cu 
Adamski,

în toate partidele reluate ieri 
dimineață s-a înregistrat re
miza : Uhlmann-Minev (după o 
foarte minuțioasă analiză de 
ambele părți), Biriescu — Uhl-

ALBURT SAU
mann (tînărul nostru maestru a 
găsit resursele optime de apă
rare), Vaisman — Adamski (fi
nal de turnuri, cu cite un pion 
de ambele părți, dar deosebit de 
tăios și de subtil). Ghindă — 
Ftacnik (poziție de egalitate 
deplină). Au rămas neterminate 
partidele Uhlmann — Vaisman 
(marele maestru deține avantaj 
decisiv) și Vaisman — Marja- 
novici (poziție aproximativ ega
lă, dar cu resurse).

Și astfel, înaintea rundei a 
13-a, Uhlmann s-a apropiat de 
lideri (fiind acum practic la o 
jumătate de punct), ceea ce 
promite un pasionant finiș in 
trei la care participă și Victor 
Ciocâltea, aflat, la acest turneu, 
într-o bună formă și o exce
lentă dispoziție de joc. El vi-

UHLMANN ?
zează, cu mari șanse, titlul de 
mare maestru pentru care luptă 
de aproape 10 ani. Să sperăm 
că de data aceasta îl va obține !

Aseară, in runda a 13-a: Uhl
mann — Ungureanu 1—0, A- 
damski — Biriescu */i—Vi, Mar- 
janovici — Ghindă Vj—Vi, Cio
câltea — Lukacs Vi—Vi- Celelalte 
partide s-au întrerupt. In cla
sament conduce Ciocâltea cu 
8*/i p, urmat de Alburi 8 p (1), 
Uhlmann 7'/i p (1), Biriescu 7Vi 
p, Stoica 7 p (1), Ghindă și Un- 
gureanu 7 p etc.

Astăzi se joacă partidele în
trerupte (de la ora 9) și runda 
a 14-a (după-amiază).

Valeriu CHIOSE

TELEX • TELEX
HOCHEI • Disputat la Las 

Palmas (Insulele Canare), cam
pionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa C) a fost cîștigat 
de selecționata Olandei (13 p.) Pe 
locurile următoare : Austria — 
11 p., Danemarca — 9 p., R.P. 
Chineză — 8 p., Bulgaria — 7 p., 
Franța — 6 p., Spania — 2 p. și 
Belgia — zero p. Echipa Olan
dei s-a calificat pentru grupa B 
a C.M.

PATINAJ VITEZA p în meci 
masculin, la Alma Ata : U.R.S.S. 
— Norvegia 238—218. Evgheni Ku
likov a cîștigat 500 m în 38,12, 
iar norvegianul Perie Andersen 
a terminat pe prîmul Ioc la 1 000 
m în 1:16,14. Pe 10 000 m a cîș
tigat norvegianul Jan Egil Stor- 
holt — 14:49,26.

SCRIMA • „Turneul celor 7 
națiuni- la sabie, desfășurat la 
Hamburg, a fost cîștigat de se
lecționata U.R.S.S., care a tota
lizat 7 v, urmată de Polonia — 

6 v, România — 5 v, Bulgaria, 
R.F. Germania și Italia — cite 
3 v, Anglia — 1 v și R.F. Ger
mania (B) — o v.

TENIS • Cupa Europei pe te
ren acoperit, pentru juniori (18 
ani), s-a încheiat la Vittorio Ve
neto cu victoria echipei Italiei, 
care a întrecut în finală, după 
o luptă foarte strânsă, formația 
României : 3—2. Anterior, tineril 
tenismani români cîștigaseră în 
fața echipei Spaniei cu 4—1. •
Rezultate din Cupa Davis : Ce
hoslovacia — Olanda 3—2 (Hre- 
bec a cîștigat partida decisivă cu 
Okker 6—3, 2—5, 6—î. 6—4). un
garia — Belgia 4—1, Irlanda — Sue
dia 0—5 ; Monaco — Anglia 0—5; 
Polonia — Iran 4—1 ; Elveția — 
R.F.G. 0—5. • La Washington,
în finală : Gottfried — Ramirez 
7—5, 7—6. a Surpriză în finala 
turneului feminin de la Boston : 
Evonne Goolagong — Chris Evert 
4—6, 6—1, 6—4 !
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