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REPREZENTATIVA NO ASTRA DE FOTBAL
Încearcă să-și găsească un nou făgaș

ISTANBUL, 21 (prin telefon). 
Primăvara fotbalistică a atins 
punctul maxim de interes aici, 
pe malul însorit al Bosforului. 
După ce duminică s-a disputat 
tradiționalul derby al campio
natului turc, meciul dintre li
derul Fenerbahce și Galata- 
Saray, echipa de pe locul 3, joc 
de mare luptă și ambiție, în
cheiat la egalitate (2—2), acum 
toate privirile duc spre partida 
de miercuri, ultima apariție a 
naționalei Turciei în actuala 
ediție a „Cupei Balcanice". A- 
cel derby de duminică n-a dis
părut însă din comentarii, el 
interesîndu-ne și pe noi pentru 
că pe stadionul „Ismet Inonii" 
au evoluat cinci dintre posibilii 
titulari ai naționalei țării gaz
dă. printre care și Cemil, con
siderat jucătorul cel mai în for
mă din campionatul turc, ata
cantul lui Fenerbahce fiind în 
fruntea golgeterilor împreună 
cu Sedat III de la Bursaspor. 
„Derbyul Fenerbahce — Galata- 
saray a fost o oglindă fidelă a 
stilului actual al fotbalului turc 
— imi spunea antrenorul re
prezentativei țării gazdă, Metin
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Arbitrul partidei : T. MANOJLOVSKI (Iugoslavia)

Partida va fi transmisă, in întregime, de la ora 15, 
la radio și la televiziune.

C. ZAMFIR 
DOBRIN 

l SĂTMĂREANU

|A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

DE MASA
PERFORMANȚA

DUDU GEORGESCU BĂLĂCI 
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Sub cerul plumburiu al dimi
neții de duminică, la marginea 
bătrinului port tomitan a răsu
nat deodată „glasul" metalic al 
fanfarei. Dintre blocurile scun
de ale Liceului militar de ma
rină „Al. I. Caza", pe alei, a 
apărat o pădure de steaguri 
'roșii și tricolore, steme, pan
carte și steaguri ale asociației 
sportive, alături de Însemnele 
„Daciadei". In urma lor, co
loana viitorilor marinari înain
tează alert pină 
principală, in fața 
bune...
Ioana s-a oprit și_ „Deschi
dem astăzi, in acest cadru fes
tiv, ediția de vară a competiției 
sportive -Daciada». Cele citeva 
sute de elevi ascultă in liniște 
cuvintul de deschidere rostit de 
la tribună de comandant. Sînt 
mindri de bilanțul fructuos al 
prezenței lor la întrecerile 
sportive din cadrul ediției de 
iarnă, cu cei peste 1800 de par
ticipant la concursurile de șah, 
tenis de masă, cros, tir, înot, 
discipline care au avut condi
ții optime de practicare in se
zonul rece, cu cei doi campioni 
-județeni ai „Daciadei" — elevii 
din-anul II Navigație, L. Pa- 
homie la șah și M. Gidea la te
nis de masă, cu alți fruntași 
la Spartachiada liceelor mili-

pe aleea 
micii tri- 

Fanfara a tăcut, co
și...

tare, la Crosul republican, la 
competițiile de volei, handbal, 
baschet din cadrul campiona
telor municipale........... Cu acest
prilej amintesc că participanții 
la competiția sportivă națională 
«Daciada» trebuie să îndepli
nească următoarele criterii"...

Apoi, îndată ce fanfara a pă
răsit „platoul", cele citeva 
„sute" s-au împrăștiat care în
cotro, mingi de toate felurile 
și-au făcut apariția, iar iubi
torii crosului au ieșit în șo
seaua vecină. Și primele între
ceri ale ediției de vară a „Da
ciadei" au început. Ca un șuvoi 
uriaș, șirul crosiștilor se ondu
lează pe traseul indicat, oco
lește cimpul vecin. In frunte 
zărim fesul roșu al unuia dintre 
alergători. Se detașează. Pri
vi ndu-1, ÎL colonel Vasile Io- 
niță spune ca pentru sine: 
..Este Bernevic, cred eă el va 
eiștiga". Coloana se pierde ia 
spatele unui pilc de case pen
tru a reapare curînd pe șosea 
cu același fes roșu în frunte. 
Avusese dreptate șeful catedrei 
de educație fizică. Elevul din 
anul III electromecanici. Con-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

ROMANIA
un joc de elan,Turei. Adică 

ofensiv, cu o mișcare îmbună
tățită in atac și chiar la mijlo
cul terenului, dar cu aceleași 
naivități in apărare care, în 
martie, anul trecut, ne-au dus 
la o infringere prea severă, cu 
4—0, la București". Și cînd jo
cul defensiv este „fotografiat" 
astfel de cel care cu 9 ani în

(Continuare in pag. 2-3)

Nadia Comaneci a 
etalat, din nou. ele
ganță, virtuozitate, si

guranță...

AMPLE ÎNTRECERI
urmă era portar în prima di
vizie, înseamnă că... Dudu 
Georgescu, Bălăci, Zamfir și 
Dobrin trebuie să forțeze ei în 
primul rînd defensiva adversă. 
Metin Turei n-a uitat însă să 
sublinieze că el vizează o re
vanșă în jocul cu formația 
noastră și că echipa lui va face 
totul pentru această izbindă. Și 
argumenta acest plan prin vic
toria repurtată de națjpnala 
Turciei anul trecut, cînd a în-

Mircea M. IONESCU

IALOMIȚA. Duminică, acti
vitatea sportivă de masă a cu
noscut o amploare deosebită, atît 
în orașul Slobozia, cit și în nu
meroase alte localități ale jude
țului. In 14 asociații sportive din 
școli generale, licee și întreprin
deri din orașul de 
al județului s-au 
concursuri de cros, precum și 
întreceri de volei, fotbal șl hand
bal, printre fruntașe fiind aso
ciația sportivă a întreprinderii de 
ulei și ale școlilor generale 1 și 2. 
La Fetești, cu ocazia etapelor 
pe asociații ale „Crosului tine
retului" și „Crosului pionierilor", 
s-au Întrecut peste 1 500 de par
ticipant!. Deschiderea ediției de 
vară a „Daciadei" a fost mar-

reședință 
desfășurat

IN ÎNTREAGA țara
cată și în comunele și satele ju
dețului : Grivița, “ 
șești și Smirna.

CLUJ-NAPOCA. 
sportive mii de 
să fie prezenți la deschiderea e- 
diției de vară a „Daciadei". E- 
rau oameni ai muncii din între
prinderile Unirea, Carbochim, 
Cluj ana, Terapia, Someșul, Teh- 
nofrig, Farmec ș.a. Dar, cel mal 
mare ciștig pentru cei peste 4 000 
de participant! la întrecerile de 
cros, volei, handbal, atletism a 
fost o recreare minunată prin 
sport. (M. RADU — coresp.).

Traianu, Milo-

Pe toate bazele 
tineri au ținut

(Continuare tn pag 2—3)

După C. E. de tenis de masă

EXPERIENȚA SI VOINȚA MĂRIEI ALEXANDRU 
DECISIVE (și de

S-au încheiat întrecerile ce
lei de-a 11-a ediții a campio
natelor europene de seniori, la 
tenis de masă, un veritabil ma
raton care, timp de 10 zile, de 
dimineață și pină noaptea tir- 
ziu, a solicitat din plin, fizic și 
nervos, pe cei care au venit să 
lupte pentru un loc fruntaș. Au 
fost prezenți la mesele de joc 
159 de sportivi și 82 de spor
tive din 29 de țări, nelipsind 
nici un favorit. Dealtfel, cum 
e regula la tenis de masă, fa-

astă dată) IN OBȚINEREA VICTORIEI

Concursul de verificare a gimnastelor fruntașe

NADIA COMANECI-EXERCIȚII NOI

voriții — indiferent de probă 
— au fost ^..plantați" din 8 în 
8 locuri, așa că oricare concu
rent, in oricare dintre probe, 
în cel de-al treilea meci, cel 
mult, dădea peste un favorit.

Delegația sportivă a Româ
niei a venit la Duisburg cu 
două obiective : clasarea echi
pei feminine in primele șase 
locuri și reintrarea celei mas
culine in prima categorie valo
rică. In ceea ce privește com
poziția lotului, s-a îmbinat ex
periența cu tinerețea, la fete 
participind, alături de Maria 
Alexandru, Liana Mihuț și Eva 
Ferenczi, iar Ia băieți, alături 
de Șerban Doboși, reintrat în 
atenția selecționerilor. Teodor 
Gheorghe șl mult mai tinerii 
Simion Crișan și Zsolt Bohm. 
După cum se știe, băieții și-au 
atins, in limitele maxime, o- 
biectivul, terminind întrecerile 
în grupă și în turneul final de 
patru fără să cunoască înfrin- 
gerea. Ei au ocupat astfel pri
mul loc in grupă și Jocul 13 în

clasamentul general. La ediția 
viitoare vor juca în prima 
categbrie valorică, infinit mai 
grea. Doboși și Gheorghe au 
constituit „baza", fiind secon
dați de Crișan, în cele mai 
multe jocuri, și de Bohm. An
trenorul emerit Farkas Paneth 
s-a declarat satisfăcut de evo
luția băieților — 11 meciuri, 11 
victorii — apreciind că un cîș- 
tig pentru tenisul nostru de 
masă masculin îl reprezintă Si
mion Crișan. El consideră că 
și Zsolt Bohm se va afirma în 
perioada următoare. Credem că 
îi sînt necesare o ' ' '
că angajare în 
multă preocupare 
pentru pregătire.

Marele nostru 
constituit insă evoluția lotului 
feminin, care s-a întors acasă 
cu două medalii prețioase : cea 
de aur (și titlul de campioană

mai puterni- 
concurs, mai 
pentru joc și

succes l-a

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. a 4-a)

ȘI MULTĂ POFTĂ DE ÎNTRECERE
Se apropie ora startului in 

sezonul competițional și în gim
nastică ! Simbătă și duminică, 
la Cluj-Napoca, este programat 
dublul meci internațional din
tre reprezentativele României 
și Franței (feminine și mascu
line), iar la finele lunii vor a- 
vea loc importantele turnee 
de la Moscova și Riga. In ve
derea selecționării gimnastelor 
care ne vor reprezenta în aces
te importante confruntări inter
naționale și urmărind, în ge
neral, nivelul pregătirii spor" 
tivelor fruntașe din întreaga 
țară cu programul impus și cu 
cel liber ales, luni și marți s-a 
desfășurat în Capitală un con
curs de verificare la care au 
fost prezente cele mai bune 
gimnaste ale țării. Cuvintul de 
ordine dat de federație — exe
cutarea unitară și la un nivel 
cit mai ridicat a exercițiilor

impuse, prezentarea integrală a 
exercițiilor liber alese nou în
vățate, cu toate elementele de 
mare dificultate care au fost 
pregătite în ultimele luni. Nici 
o sportivă nu a abdicat de la 
această regulă, chiar dacă, une
ori, mai ales la programul liber 
ales, au mai fost înregistrate 
mici nereușite sau ezitări.

Cu satisfacție consemnăm 
excelenta dispoziție de lu
cru a marii noastre campioa
ne, Nadia Comăneci. Cu inega
labila ei ușurință, ea a prezen
tat cea mai bună interpretare a 
exercițiilor impuse, distanțîndu- 
se la un punct de cea de-a doua 
clasată, iar noile elemente in
troduse în exercițiile liber alese 
au fost executate cu multă si
guranță și precizie, cu deosebi
tă amplitudine. Deși a primit 
doar de citeva zile permisiunea

din partea medicilor de a exe
cuta exerciții integrale, Teo
dora Ungureanu a ținut să fie 
prezentă și ea în concurs. Evo- 
luînd numai la impuse, Dora a 
arătat tuturor că foarte curînd 
va redeveni o componentă de 
bază a echipei noastre repre
zentative. Chiar. dacă n-a con
curat, Cristina Itu, în curs de re
facere după accidentul de acum 
două luni, a venit și ea la sală 
să-și urmărească colegele. In 
preocupările pentru introduce
rea de elemente noi, o mențiune 
se cuvine gimnastelor de la 
C.S.M. Baia Mare. Iată rezul
tatele tehnice ale concursului : 
Nadia Comăneci 73,95, Marilena 
Neacșu 72,70, Gabi Gheorghiu 
70,10, Angela Bratu 69,90, Car
men Savu 69,80, Rodica Dunca 
69,75.

Constantin MACOVE1

Simion Cuțov (stingă) atacă nestăvilit pe vicecampionul olimpic 
Andres Aldama (Cuba), intreeindu-l net la puncte 

Foto : N. DRAGOȘ
(Citiți în pag. 2—3 un comentariu asupra desfășurării tur
neului de box „Centura de aur”)



ESTE NECESARĂ CONCENTRAREA EFORTURILOR 
PENTRU O DEMNĂ REPREZENTARE

A BOXULUI ROMÂNESC LA CAMPIONATELE MONDIALE
Disputat doar cu 7 săptămini 

înainte de gongul inițial al 
campionatelor mondiale, turneul 
„Centura de aur“ s-a dovedit 
la această a 7-a ediție — prin 
puterea tradiției și prin forța 
renumelui — o competiție cu 
caracter selectiv. Remarcabil 
este faptul că, de-a lungul ee- 
lor 9 gale (ba încă din prima 
zi de concurs), au lipsit de 
astă dată obișnuitele „meciuri 
de umplutură", nivelul partide
lor (cu rare excepții) fiind 
foarte bun. Participanții români 
au fost cel mai adesea la înăl
țimea adversarilor străini. Pre
zența masivă a boxerilor cuba
nezi și Venezuelan!, ca și a u- 
nor valoroși sportivi din R. D. 
Germană, U.R.S.S. sau Algeria, 
a permis cîntărirea potențialu
lui actual. Este sigur că, la în
toarcerea la Havana, celebrul 
antrenor Alcides Sagara va mai 
medita — pe baza experienței 
cîștigate la București — asupra 
compoziției echipei Cubei pen
tru întrecerile de la Belgrad. 
Tot așa, specialiștilor români 
„Centura de aur“ le-a oferit 
posibilitatea trecerii în revistă 
a candidaților pentru campio
natele mondiale (dincolo de 
stupefianta absență de la start 
a campionilor naționali Remus 
Cozma și Dumitru Burdihoi, re
veniți cu o săptămînă-două îna
inte din turnee peste hotare !).

Care sînt deci constatările pe 
care ne putem întemeia astăzi, 
în perspectiva competiției mon
diale ? Din păcate, cernerea nu 
a dat rezultate satisfăcătoare și 
nici liniștitoare. In ciuda unei 
anumite nivelări, n-au apărut 
din rindurile boxerilor noștri 
elementele de excepție pe care 
le așteptăm de la fiecare ge
nerație. Desigur, au renăscut 
speranțele într-o mare perfor
manță odată cu examenul 
sportiv trecut cu brio de Si-

CONCURSURI AUTO (de indemînare) 
SUB GENERICUL „DACIADEI"

ETAPELE INTERJUDEȚENE DE VOLEI 
DIN CADRUL „DACIADEI"

După cum se știe, în cadrul 
competiției naționale „Daciada" 
se vor organiza și concursuri 
de automobilism pentru condu
cătorii auto care nu posedă li
cență tip F.R.A.K. Prima din
tre cele cinci etape ale între
cerii a și început să se desfă
șoare în diferite județe ale ță
rii. Bineînțeles, asemenea con
cursuri — este vorba despre o 
probă de îndemînare — ur
mează să se desfășoare și in 
Capitală pentru a fi aleși con

DIN TOATE SPORTURILE
METALURGISTUL CUGIR 

DUĂ VOINfA MEDIAȘ 16-4. |n 
sala .,7 Noiembrie" din Cugir s-a 
disputat, zilele trecute, o frumoasă 
reuniune pugilistică in care s-au in- 
tîlîvit boxeri de la Metalurgistul din 
localitate cu cei de la Voința Me
diaș. După partide interesante, a- 
plaudate de publicul spectator, gaz* 
dele au obținut victoria cu 16—4. 
Iotă rezultatele, în ordinea meciuri
lor : I. Barbu b.p. I. Ivan, N. Da
mian b.p. Șt. Gall, I. Crețu b.p. I. 
Frincu, Gh. Mihai m.n. cu I.
Iiisie, I. Homaister b.p. T. Ve- 
reș, D. Jinariu b.ab.2 I. Danciu, D. 
Huștiuc m.n. cu Gh. Todea, G. Blaga 
b.p. I. Toma, N. Șaiț b.ab.1 I. Te- 
rentz, M. Adam b.ab.1 I. Marcu. 
Primii sînt sportivii din Cugir.

LA 
de 
(11 

m delfin 
bras : J. 
m liber ;

RJAȚATIP RECORDURINA I Al IE ORADEA (bazin
33 m) ( Anca Pătrășcoiu 
ani) 1:16,5 - 100
și 3:08,2 - 200 m
Barth (10) 5:10,7 - 400 ...........  .
Edit Kugiiș (14) 2:28,5 - 200 m spate; 
Angela Foran (10) 1:18,6 - 100 m 
spate. A LA BRAILA (bazin de 25 
m) : T. Camardan (Gal.) 1:16,00 — 

, Magda Pe- 
(C-ța) 1:16,7 — 100 m delfin 
FI. Ch rpac (C-ța) 1:43,2 —

100 m delfin (11 ani) ; 
trescu • - - - -
(12) j r__ _____ _____
100 m spate (8) ; FI. Bălășoiu (Br.) 
* m Ij.qj . Gabi Sat-

5:h',9 — 400 m liber (12).
1:27,1 - 100 
noianu (Br)

PATIMĂ I BRAȘOVENII și-au de- 
ininv/nj semnat reprezentanții
— în urma unu-l campionat județean
— pentru finalele campionatului re
publican de patinaj artistic progra
mate la Miercurea Cîuc și Bucu
rești. Aceștia sint : cat. speranțe — 
Cloud ia Naghi ; copii II - Ileana 
Barbu și Vlad Radu ; copii I — 
Delia Bogdan ; juniori II — Elena 
Ghiban și Marius Negrea7; juniori I — 
Manuela Bodițoiu ; seniori — Mariana 
Chițu și Leonard Azzola — toți de la 
Tractorul Brașov. (C. GRUIA - co- 
resp.)

POPICE 
sîmbătâ, se 
Voința din

LA SFIRȘITUL ACESTEI 
SĂPTĂMINI, vineri și 

va desfășura pe arena 
Capitală tradiționalul tur

mion Cuțov, la care harurile 
pugilistice, combativitatea și 
capacitatea de concentrare în 
ring întrec (deocamdată !) ca
priciile sale de om tînăr. In 
rest însă — să recunoaștem — 
tabloul nu e încurajator. Biroul 
federal a fost nevoit să ia act 
de această realitate și a alcă
tuit cu dificultate (și aproape 
fără entuziasm) lotul reprezen
tativ, în care figurează — pre
cum le este cunoscut cititorilor 
noștri — atît boxeri versați 
(dar nu străluciți) sau tineri că
rora li se dă o șansă, cit și din 
cei categorisiți „pentru că nu 
avem altul" !

Cine reface mintal bilanțul 
turneului încheiat duminică nu 
se poate să nu fie frapat de cî- 
teva observații generale, prin
tre care :

• INEGALITATEA IN FOR
MA SPORTIVA A BOXERILOR 
FRUNTAȘI. In timp ce unii 
out-sideri au luptat cu forțe 
proaspete și cu multă ambiție, 
alții — și în special componen
ța echipei care a întreprins 
turneul în S.U.A. — s-au arătat 
în vădită scădere de formă, 
parcă blazați (Săli, Hajnal, Ho- 
duț). Ușor obosiți au apărut 
unii dintre fruntașii „Turneului 
primăverii" (Oțelea, Cipere, 
Muraru).

• DIFERENȚIEREA PRE- 
PARATIVELOR (ca într-un ex
periment de neînțeles). In timp 
ce unii fruntași au efectuat 
„campania americană". alții 
s-au „ozonificat" la Păltiniș, 
pe urmă primii s-au odihnit, 
iar ceilalți s-au întrecut în par
tide dure la Galati și la Brăi
la ; în sfîrșit, pină la „Centura 
de aur", în proporții de astă 
dată schimbate, unii își văd de 
treabă pe la cluburile lor, iar 
alții stau sub îndrumarea an
trenorului federal. Să ne mai 
mirăm că rezultatele sînt dife

ducătorii cei mai buni care să 
concureze în fazele superioare. 
Prima întrecere de acest gen. 
faza pe întreprinderi, este orga
nizată de A. S. Unirea Tricolor 
duminică 26 martie, dimineață, 
la ora 7, in incinta Grupului 
școlar nr. 8 — l.T.A. (Militari), 
din bd. Preciziei nr. 12.

La această întrecere din ca
drul „Daciadei" sint invitate 
să trimită concurenți cercurile 
A.C.R., întreprinderile și insti
tuțiile din Capitală.

neu internațional de popice organi
zat de UCECOM. La întreceri parti
cipă o serie de formații valoroase, 
ca Moravska S'avia Brno, campioana 
Cehoslovaciei la feminin. Start Bra
tislava, Spartakus Budapesta și cele 
două divizionare ale clubului bucu- 
reștean Voința.

SĂRITURI LA 
IN APĂ

L CONCURSUL IN
TERNATIONAL DE LA 
ROSTOCK, care se va 

desfășura la sfirșitul acestei săptâ- 
mîni, iau parte și patru reprezentanți 
ai țării noastre : Georgiana 
leanu, Magdalena Toth, 
țean și Felicia Cirstea.
I. Iiieș și N. Spariosu.

Sâcă-
Ana Făge- 
Antrenori :

CU?A VALEA LU1 CARP" s-a 
•^****1 desfășurat în Bucegi, pe Va
lea Dorului, cuprinzînd o cursă de 
slalom special (din cauza viscolului, 
a doua a fost contramandată). Cla
samente : masculin : 1. V. Brencî
(A.S.A.) 82,08 ; 2. Gh. Vulpe (Tele
fericul) 83,27 ; 3. I. Cavași (Tele
fericul) 83,80 ; feminin : 1. Liliana 
Ichîm (C.S.Ș. Vatra Dornei) 119 75 ;
2. Cerasela Balea (C.S.Ș. Sinaia) 
129,09 ; 3 Angela Arabu (C.S.S. Va
tra Dornei) 131,18. (Radu BANU - 
coresp.) A LA PREDEAL, PE CLĂBU- 
CET, au luat porte peste 100 
de copii la un concurs orga
nizat de C.O-E.F.S. și de liceul d:n 
localitate. Cîștîgătorîi unicei probe 
(slalom special) : cat. 6—7 ani : Ce
zar Pavel, Cristina Stănculeț ; 8—10
ani : lonut Frătilă, Anamaria Toma. 
(Ion CODLEANU — coresp.).

T.p LA SFIRSITUL UNEI PERIOADE 
lllx Qg PREGĂTIRE în comun cu 

trăgătorii de la talere bulgari, Iotul 
nostru reprezentativ de trap și skeet 
a participat, la Vama, la un con
curs amica1 bilateral. Bulgarul N. 
Nonev s-a impus în proba de trap, cu 
179 t (<~el mai bine clasat dintre ro
mâni, M. Ispașîu, s-a situat pe locul 
5, cu 175 t), iar I. Toman (România) 
în cea de skeet, eu 185 t. In această 
ultimă probă, reprezentanții noștri au 
reușit să ocupe și următoarele locuri 
ale clasamentului : 2. A. Oster, 182 t 
și 3. A. Boțilă, 181 t. 

rite ? Că Niță Robu sau Costică 
Dafinoiu capotează lamentabil ?

• INCONSECVENȚA SE
LECȚIEI. Din cei 11 campioni 
naționali stabiliți în octombrie 
1977, nu mai sînt azi pe lista 
selecționaților decît 4. Din e- 
chipa care a fost în S.U.A. sînt 
reținuți pentru Belgrad doar 6. 
Din cele 29 de nume trecute la 
1 noiembrie (deci cu mai pu
țin de 5 luni în urmă) pe tabe
lul lotului național lărgit, nu 
mai regăsim decît 6 (din cele 
17 ale sportivilor care încep 
luni, la Snagov, pregătirile pen
tru campionatele mondiale). 
„Permanenți" cit de cit în aces
te succesive trieri sînt numai 
Teodor Dinu, Dragomir Ilie și 
Ion Miron !

• NECOORDONAREA PRE
GĂTIRILOR. înaintea unei 
competiții de însemnătatea 
campionatelor mondiale era de 
așteptat o concentrare a tuturor 
preocupărilor spre țelul final 
al demnei reprezentări a spor
tului nostru la Belgrad. Din 
păcate, toate cele de mai sus 
mărturisesc dimpotrivă o oare
care risipă de forțe, împrăștie- 
rea răspunderii (prin rularea la 
conducerea lotului a unui nu
măr mare de antrenori de di
verse categorii), lipsă de fer
mitate in hotăriri.

Am sesizat succint cîteva ca
rențe, cu convingerea că în a- 
cest al 12-lea ceas rămine de e- 
fectuat o pregătire foarte con
centrată, intensivă, fără pier
derea vreunui minut și nelâ- 
sînd loc nici unei concesii, 
pentru ca cei 11 boxeri români 
care se vor prezenta la campio
natele mondiale să poată ține 
capul sus — fie ca pretendenți 
la medalii, fie chiar ca învăță
cei în arena consacrării.

Victor BĂNCI ULESCU
Paul IOVAN

In perioada 21—25 martie au 
loc etapele interj udețene de 
volei din cadrul „Daciadei*. E- 
chipele reprezentative de județe 
și cele ale municipiului București 
au fost repartizate astfel : Grupa 
A — Lași, Neamț, Suceava, Boto
șani și Vaslui : grupa B — Ba
cău, Vrane ea. Buzău, Prahova și 
Galați ; grupa C — Constanța, 
Tulcea. Brăila. Ialomița și Ilfov; 
grupa D — București, Teleorman, 
Dîmbovița. Argeș și Olt ; grupa 
E — Gorj, Mehedinți, Dolj, Vfl- 
cea și Hunedoara ; grupa F — 
Arad, Caraș-Severin. Timișoara, 
Alba și Sibiu ; grupa G — Mu
reș, Cluj, Harghita. Covasna și 
Brașov ; grupa H — Maramureș, 
Sa tu Mare. Sălaj, Bistrlța-Năsăud 
și Bihor.

Turneele finale 
ale campionatului 

de juniori
în perioada 11—14 aprilie, la 

Deva și Tg. Mureș, se vor des
fășura turneele finale ale cam
pionatului republican al junio
rilor și școlarilor. La Deva se 
vor întrece fetele, la Tg. Mureș 
— băieții. La această ultimă fază 
a competiției participă primele 
două clasate din fiecare serie.
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PE DUNĂRE
cu motonavele Carpafi și Oltenifa

EXCURSII EXCEPȚIONALE

1000 km de navigație pe 
amonte și în aval între 
Moldova Veche,

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI organizează NUMAI între 14—17 
aprilie și 21—24 aprilie excursii fluviale după un program 
inedit :

• peste 
Dunăre in 
Giurgiu și

• trecerea prin ecluza de la ba
rajul hidrocentralei Porțile de Fier,

• plimbare cu autocarele de la 
Drobeta Turnu Severin la Băile 
Herculane,

• panorama unor localități du
nărene : Zimnicea, Ruse, Tr. Mă
gurele, Nikopol, Rahova, Calafat, 
Vidin, Orșova, Drencova, Svinița 
și altele,

• concurs „Cine știe cîștigă",
• seri de dans in saloanele mo

tonavelor.
Elegantele motonave Oltenița și 

Carpați asigură confort 
la nivelul celor 3 punți.

Biletele pentru aceste 
lialele I.T.H.R. din Bd. 
Bd. Republicii nr. 4 și G8, Cal. Grivițeî

diferențiat

excursii pot 
1848 nr. 4, Bd.

fi procurate de ia 
N. Bălcescu nr. 
nr. 140.

Incepa runda a doua, la polo

CAMPIONII NEÎNVINȘI 
ÎNAINTEA TURNEULUI CLUJEAN

întrecerile Diviziei A (seria 
I) a campionatului de polo con
tinuă, incepînd de astăzi și pină 
duminică, la bazinul acoperit 
din Cluj-Napoca, cu partidele 
celui de al doilea tur. Este cel 
dinții turneu din actuala edi
ție, în care fiecare echipă va 
trebui să susțină 5 partide în 
tot atitea zile.

Așa cum subliniam în rela
tările noastre anterioare, lucru 
confirmat, dealtfel, și la șe
dința de ieri a biroului F.R.N. 
în discuțiile purtate de tehni
cieni, prima parte a campiona
tului s-a desfășurat Ia un ni
vel nesatisfăcător, sub actualele 
cerințe internaționale. Este de 
așteptat deci — la turneul clu
jean — nu numai un efort în 
plus din partea formațiilor 
C.N.U., Progresul și Crișul, ale 
căror prestații nu se ridică încă 
la pretențiile primei serii, dar 
și din partea echipelor frunta
șe, Rapid, Dinamo și Voința 
care, cu foarte mici excepții, 
nu au strălucit

Rapid (3—2 cu Dinamo și 
11—3 cu Voința) abordează al 
doilea tur în postura de lider. 
Nu este deloc exclus ca ur
măritoarele sale în clasament, 
și mai ales formația Voința, 
care va evolua în fața propri
ilor susținători, să ofere replici 
mai serioase campionilor. Nu 
excludem nici posibilitatea ca 
duminică la prînz. după ultimul 
fluier al arbitrilor, toate cele 
trei echipe să ajungă la egali
tate de puncte. Pină atunci 
însă—

întrecerea se reia azi CU
meciurile Crișul — Rapid,
C.N.U. — Dinamo și Voința —
Progresul de la următoarea
situație :

1. Rapid 5 5 0 0 38—12 10
2. Dinamo 5 4 0 1 40—20 8
3. Voința 5 3 0 2 36—34 6
4. Crișul 5 10 4 29—41 2
5. C-N.U. 5 1 0 4 23—40 2
6. Progresul 5 10 4 25—44 2

La aceste întreceri, găzduite de 
primul județ din fiecare grupă 
(cele subliniate), oficiază toți 
arbitrii din loturile divizionare.

Rezultate din Divizia B
Iată rezultate înregistrate în 

etapa a 15-a (turul 3) a Diviziei B: 
Oțelul Oraș Dr. Petru Groza — 
Silvania Șimleul Silvaniei 3—1, 
„7 Noiembrie- Sibiu — SARO 
Tirgoviște 0—3. C.S.U. Pitești — 
Electroputere Craiova 3—2, Fo
res ta Arad — Alumina Oradea
3—0, Farul Constanța — Chimia 
Rm. Vile ea 3—0, Petrolul Plo
iești — C.S.U. Suceava 2—3, Me
talul Hunedoara — Voința Alba 
Iulia 3—8. la masculin ; Dacia 
Pitești — Confecția Buc. 0—3, 
C.P.B. — Spartac Buc. 3—1, C.S. 
Zalău — Constructorul Arad 3—1, 
Metalotehnica Tg Mureș — „U“ 
Cluj-Napoca 0—3, Univ. Buc. — 
Medicina Buc. 1—3, Mondiala 
Satu Mare — C.S.M. Sibiu 0—3, 
Voința Craiova — Confecția Bră
ila 0—3, Olimpia Oradea — Cor
vin ul Deva 3—1, Penicilina II 
Iași — Voința M. Ciuc 2—3, C.S.U. 
Galați — TEROM Iași 3—0. la fe
minin. (Corespondenți : M. Do- 
mițian, I. Ionescu, N. Străjan, G. 
Tamaș, A. Cristea, I. Vlad, I. Fe- 
țeanu, C. Toader, I. Păuș, I. Pa
nek, P. Lorincz, T. Tudose, T. 
Siriopol, S. Ionescu).
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CU MUNCĂ Ml 
LUPTĂTORII

deviză pilduitoar
Cu zece ani în urmă, nu se 

putea vorbi despre existența 
luptelor greco-romane la Con
stanța. In 1963, formația locală 
de lupte libere, pregătită de an
trenorul Constantin Ofițereseu, 
a promovat în prima divizie a 
țării, incepînd activitatea de 
creștere a tinerilor luptători la 
celălalt stil. Doi ani mai tirziu, 
în cadrul fostei Școli sportive 
nr. 2 a luat ființă secția de gre
co-romane, condusă de același 
harnic antrenor. Așa cum pro
cedase și la libere, C. Ofițeres- 
cu a început pregătirea cu copii 
și juniori selecționați de prin 
diferitele școli ale orașului, dar 
și din comunele apropiate, un
de organiza (așa cum face și 
azi) numeroase demonstrații.

Munca neobosită, desfășurată 
cu pasiune și pricepere, nu pu
tea să nu dea roade. La cam
pionatele juniorilor au fost con
semnate primele performant 
ale luptătorilor constănțeni. Pri
mul talent autentic, Constantin 
Alexandru, avea să aducă spor
tului românesc numeroase sa
tisfacții : titlul de cel mai bun 
junior din lume, medalii de aur 
la campionatele europene, de 
argint la campionatele mondia
le, la categoria la care concura 
și maestrul emerit al sportului 
Gh. Berceanu. în vitrina C.S.Ș. 
2 din Constanța au început să

ti 
li

d

d

n 
d

a

n 
d

CAMPIONATUL NATION

trun- 
doua zi, 
tntîlnirlle

vioiciune.

După o întrerupere de cinci 
săptămini, campionatul națio
nal de baschet masculin a 
fost reluat zilele trecute. Era 
de așteptat ca rodul pregăti
rilor efectuate în această pe
rioadă să se facă simțit prin- 
tr-o calitate superioară a în
trecerilor, prin dispute atră
gătoare. Dar nu s-a întîm- 
plat așa, majoritatea echipe
lor fiind departe de evoluții 
măcar satisfăcătoare. Este 
drept, în partidele inaugurale 
ale reluării campionatului s-a 
vădit un plus de 
care a dat speranțe. 
Din păcate însă a 
fost doar un 
de paie cu c 
ne-au obișnuit 
de mai mulți ani 
chetbaliștii noștri 
tași. Insă chiar a 
în meciurile retur, 
au recăpătat izul de joc în
vechit, anost, neatrăgător. 
Concludente au fost, sub a- 
cest aspect, partidele de sîm- 
Dătă și duminică din sala 
Floreasca și din Sala sportu
rilor din Cluj-Napoca, unde 
evoluțiile majorității echipe
lor (Politehnica Iași, C.S.U. 
Brașov. Farul. „U“ Cluj-Na
poca) au fost dezolante. In 
aceste condiții, nici nu a fost 
de mirare că spectatorii pre- 
zenți la „Floreasca" puteau 
fi numărați pe degete.

Nu este pentru prima dată 
cînd scriem despre valoarea 
submediocră a celor mai mul
te partide ale Diviziei A la 
baschet masculin, dar — du-

SPERANȚELE
ÎN iN

Sîmbătâ și duminică, pati
noarul acoperit din Miercurea 
Ciuc Va găzdui o nouă com
petiție de patinaj artistic. Este 
vorba de Concursul republican 
al speranțelor, dispută la care 
vor participa cei mai tineri și 
valoroși sportivi din Brașov, 
București, Cluj-Napoca, Galați, 
Miercurea Ciuc și Timișoara.

In vederea acestui important 
concurs, ca șl a Campionatelor 
republicane rezervate copiilor 
și juniorilor, programate săp- 
tămîna viitoare în București, 
în centrele amintite mai sus au 
avut loc concursuri de verifi
care și campionate județene, la 
care, după cum am fost infor
mați, au participat un mare 
număr de tineri.

în București, disputele au. 
avut loc pe patinoarul „23 Au
gust". La categoria speranțe au 
plăcut, datorită evoluțiilor lor 
bune, Gabriela Diaconescu. Co
rina Tăutu, Cristina Paponi. 
Alice Nicolau ; la copii I, cor
pul de arbitri a acordat note 
mai bune Elenei Fometescu. 
Danielei Elefterescu, Mihaelei 
Bolea, în timp ce la junioare 
s-a detașat net, prin compor
tarea sa, Viorica Micu. Iată de 
altfel, cîștigătorii acestei ultime
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ARTISTIC

'ALE
peranțe : Cristina 
?. 2) șl C. Neagu 
ii II : Laura Glă- 
;i C. Doru (C.S.Ș.). 
Elena Fometescu 
G. Popa (C.S.Ș.).

Viorica Nicu 
FI. Gafencu 

liori I : Dana Ră- 
Ș.) și Al. Anghel 
. ȘT.

un 
va 

cu- 
se-

mul cuvînt — este de părere 
antrenorul C. Ofițerescu. junio
rii Gh. Anghel, I. loja, I. Hanu 
și D. Popescu se află la 
nivel de pregătire care le 
permite să se impună in 
rind chiar și in concursurile
niorilor". Și avem toate motive
le să credem în spusele acestui 
permanent căutător și șlefuitor 
de talente...

La ora vizitei noastre, sala 
de antrenament semăna mai 
mult cu o sală de gimnastică 
în care se desfășura o lecție de 
educație fizică la clasele VII — 
VIII. Ordinea și disciplina în 
care se executau diferitele exer
ciții ne-au impresionat. Numai 
mijloacele erau diferite, în ria
dul lor existînd multe elemente 
de lupte, chiar dacă erau efec
tuate mai mult sub formă de 
joacă. In rîndul elevilor lui C. 
Ofițerescu se află 25 de copii 
(între 8 și 14 ani), 20 de juniori 
și numai 15 luptători seniori. 
Pe cei mai sîrguincioși dintre 
copii (mulți dintre ei practică 
luptele de 4—5 ani) ni i-a pre
zentat antrenorul : „Adrian Sa- 
moilă, Sorin Hercea, Mihai 
Sandu, Camil Popa, Silviu Vai- 
da, Gheorghe Vrană, Alexandru 
Militaru, Gheorghe Sandu. 
V-aș ruga să rețineți aceste 
nume. Sint sigur că despre ei 
veți mai scrie de multe ori in 
coloanele ziarului Sportul. Sînt 
mici acum, dar așa a fost și 
Draica. Așa au fost și Negrișan, 
Gh. Anghel, loja... La această 
vîrstă, copiii își însușesc mult 
mai . ușor procedeele tehnice. 
Cînd ajung la vîrsta juniora
tului (după 5—6 ani), incepe in
dividualizarea. Dezvoltarea cali
tăților fizice care să le permită 
să execute, în orice condiții, di
feritele procedee tehnice de a- 
tac, combinații de procedee și 
contraatacul in momentele cele 
mai potrivite. La 18—19 ani, a- 
tunci cînd au căpătat și sufi
cientă forță (dezvoltată cn grijă, 
pe segmente și grupe muscula
re), sint apți pentru performan
țele cele mai înalte. Au sigu
ranță in ceea ce fac pe saltea 
și încredere in forțele proprii. 
Experiența acumulată pină a- 
cum m-a invățat că aceasta 
este cea mai bună cale de creș
tere a tinerelor elemente pen
tru luptele de performanță. Este 
adevărat că trebuie multă răb
dare, dar cînd ai ajuns la ca
pătul celor 8—10 ani de muncă, 
roadele sînt 
te convingi

vins, aici, la Istanbul, cu 2—0 
(marcatori Aii Kemal și Cemil) 
naționala Bulgariei, ciștigătoa- 
rea ultimei ediții a competiției, 
ca și prin înfrîngerea lotului 
nostru reprezentativ, cu 1—2, în 
august anul trecut, in amicalul 
cu Fenerbahce, disputat pe sta
dionul unde vom urmări parti
da de miine (n.r. — azi). Ar
gumentele gazdelor se mai nu
mesc Cemil (aflat in fața dobo- 
rîrii recordului de selecționări 
in echipa națională : 51) și Se
dat III, un vîrf masiv, ca și 
mijlocașul ofensiv Engin, con
siderat aici „ultima stea apăru
tă in fotbalul turc", cum spu
nea un confrate de Ia ziarul 
Millyet. Antrenorul Metin Turei 
are însă și complexele lui care 
provin mai ales din recunoaș
terea tehnicității și maturității 
formației române. „Pericolul cel 
mare pentru noi se află și pe... 
bancă, acolo unde se găsește 
Ștefan Covaci", mărturisea an
trenorul turc în scurta vizită 
făcută conducerii tehnice a lo
tului nostru la hotelul Macka, 
luni seara după sosire.

Făcind abstracție de comenta
riile din jurul său, lotul repre
zentativ al României se pregă
tește in liniște, cu responsabi
litate, pentru noul start compe- 
tiționaL La antrenamentul de

marți dimineață au participat 
toți Jucătorii, inclusiv Vigu și 
Ștefănescu. Cimpul de joc este 
insă tare, avînd pietriș " 
torit in careuri și zona 
trală, ceea ce reprezintă, 
pornire, un handicap 
mulți dintre jucătorii 
Oricum, fiecare component 
lotului pare conștient de 
eesitatea unui prim pas 
dreptul", cum spuneau Romilă 
și Bălăci, de „obligația fiecă
ruia de a țrata jocul cu toată 
atenția și toată ambiția", cum 
declara Sătmăreanu. „Am evo
luat de mai multe ori in Turcia 
eu naționala sau cn echipa de 
elnb, spunea Cheran. și cunosc 
destul de 
lor, 
greș,

bătă- 
cen- 

din 
pentru 
noștri, 

al 
»ne- 

cu

anat 
Un

bine fotbalul gazde- 
intr-un vizibil pro- 

fotbal temperamental.

de elan și forță, care poate 
contracarat prin maturitate 
inventivitate, cum trebuie 
jucăm noi".

Șt- Covaci, vicepreședinte 
F.R.F. _• ..............
reprezentative și 
C. Cemăianu, au 
mită în teren o 
care se mizează 
celor patru fundași și pe sigu
ranța lui Râducanu, pe jocul în 
atac cu trei virfuri. Tricolori
lor li se cere mobilitate exem
plară, dăruire totală și un joc 
la nivelul fotbalului modem, în 
pofida terenului dificil. Un fot
bal total care sperăm să ne a- 
ducă o primă satisfacție în a- 
ceastă „cursă revanșă* care în
cepe miercuri pentru fotbalul 
nostru.

HHNICA" UNORA

atît de bogate încît 
că merită efortul".

Mihai TRANCĂ

COMPETIȚIILE DE
(Urmare din pag. I)

stantin Berne vie trece primul 
linia de sosire, urmat de Lucian 
Mihai din anul III navigație și 
de Florin Goidea din anul II 
navigație. „Am participat la 
multe crosuri — ne spune în
vingătorul — și am fost mereu 
printre primii. Aceasta mă în
deamnă să încerc performanța, 
la Farul". Intre timp pe tere
nurile de handbal, volei și bas
chet echipe ale anilor de stu
dii au început meciurile. Pe 
cimpul vecin amatorii fotbalu
lui au încins „miuțele", iar mai 
încolo, pe terenurile de hand
bal și baschet ale Școlii gene
rale nr. 23, au pus stăpînire cî
teva echipe ale elevilor mili
tari. In mijlocul lor se află toți 
cei patru profesori de educa
ție fizică îndeplinind sarcina 
de arbitri : Liviu Leronian, 
Virgil Gheorghiu, Radu Raco- 
vițan, Dumitru Cojocaru. Pro-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
agrticipanți se pre- 
^^strația de Stat 
>rt pentru a intra 
Larilor cîștiguri ob- 
rmele de loterie și 
yn.ve.

m cîțiva din- 
câștigători de

jud. Hunedoara — la

I
I

Ion Marin din co- 
ia Mare — jud. Il
in plic ;

Dzsef din localitatea 
l. Covasna la Loz

:u Mihai 
Vîlcea —

din Rm, 
la Loz în

Lugojileriu din 
la Loto ;

Elisabeta din Lugoj
— la Loto ;

Avram din comuna

Bătrîna 
Loto ;

— Românu Petru din comuna 
Domașnea — jud. Caraș-Severin 
— la Loto ;

— Tomșa Spiridon 
la Pronoexpres ;

— Tudose Dumitru
la Pronoexpres ;

— Iancu Constantin 
tra Neamț — jud. Neamț 
Pronoexpres ;

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată la orele 18,20. 
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 19 MARTIE 1978

Categoria 1 : (12 rezultate) =
6.50 variante a 19.463 lei

Categoria 2 : (11 rezultate) =
141.50 variante a 1.073 lei

Categoria 3 : (10 rezultate) «=
1619,00 variante a 141 lei

din Iași

din Iași

din Pia
ța

și antrenor al loturilor 
secundul său, 
hotărit să tri- 
formație în 

pe experiența

• SIMBATA și duminica pe 
STADIONUL REPUBLICII. După 
cum sîntem informați, atractivul 
meci PROGRESUL-VULCAN — 
RAPID din cadrul etapei a 21-a 
a Diviziei B, seria a Ii-a — se va 
disputa simbătă pe Stadionul Re
publicii cu începere de la ora 16. 
Tot pe acest stadion, dar dumi
nică dimineață (ora 11), va avea 
loc jocul SPORTUL STUDEN
ȚESC — F.C.M. REȘIȚA, con
țin d pentru etapa a 23-a a Di
viziei A.

Azi, la Istanbul, reprezentati
vele României și Turciei se vor 
afla din nou față in față. Pen
tru a 15-a oară in cei 55 de ani 
de confruntări intre fotbaliștii 
celor două țări. Prima partidă, 
disputată la 26 octombrie 1923. 
tot in orașul de pe malurile 
Bosforului, s-a încheiat la ega
litate : 2—2. Doi ani mai tirziu, 
la București, fotbaliștii turci re
ușeau o neașteptată victorie cu 
2—1. De-a lungul anilor însă, 
sportivii români și-au impus su
perioritatea clștigînd 7 partide 
din cele 14 disputate, terminînd 
de 4 ori la egalitate și pierzind 
numai de 3 ori. Și golaverajul 
le este pozitiv : 24—19.

Detaliind, iată 
ținute pină acum 
plasare :

In încheiere să reamintim că 
victoria cu 4—0 (1—0) 
anul f • 
tot în 
a fost 
scrise 
mitra,

rea liza tă 
trecut de sportivii noștri 

cadrul „Cupei Balcanice** 
; obținută prin golurile în
de Duda Georgescu, ~ 
Vigu și Iordănescu.

★

Cele 
de-a : . . _ ______  ___
canice", aflată In plină desfășu
rare, au susținut ptnă acum pa
tru partide, cele mai multe dis- 
putîndu-se in seria a II-a din 
care face parte și reprezentativa 
României, alături de cele ale 
Bulgariei și Turciei. Iată rezul
tatele Înregistrate : România — 
Turcia 4—0, Bulgaria — Turcia 
3—1 șl Turcia — Bulgaria 2—0. 
înaintea partidei de azi, de la 
Istanbul, clasamentul se prezintă 
astfel :

1923 : 2—2 
1926 : 1—3 
1959 : 2—0 
1961 : 0—1 
1963 : 0—0 
1965 : 2—1 
1975 : 1—1

7 2 3 2 8—8

« STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
RODOPA SMOLIAN (R. P. BUL
GARIA) 3—2 (2—1). Aproximativ 
5.000 de spectatori au urmărit o 
partidă atractivă, cu multe faze 
de fotbal bun. Au marcat : Pa- 
raschivescu (min. 30 și 47), Pes- 
caru (min. 15), pentru gazde ; 
Dragov (min. 40) șl Damianov 
(min. 65) pentru oaspeți. A arbi
trat C. Ghlță. 
cepere de la ora 
bulgară va tntîlni. 
F. C. Argeș. (C. 
resp.)

• POLITEHNICA 
TIRASPOL (R.S.S. 
NEASCÂ) 3—0 (2—0)
clară a gazdelor, care au mani
festat o evidentă revenire de 
formă. Au marcat : Simionaș 
(din 11 m), Nemțeanu și Cos-
tea. A arbitrat T. Oniga. (D. 
Diaconescu — coresp.)

MASA

am 
își

mai anunțat, 
începe activi-

După cum 
lotul olimpic 
tatea în vederea obiectivului lui 
principal : participarea la pre
liminariile J.O. de la Moscova 
1980.

Pregătind din vreme acest 
mare eveniment al lumii spor
tive, lotul olimpic s-a reunit 
de cîteva zile in Capitală la 
convocarea celor doi antre
nori Cornel Drăgușin și Ion 
Nunweiller. Cei 20 de compo
nent! ai respectivului lot 
(Lung, Bucu — portari ; Băr- 
bulescu, M. Zamfir, Tilihoi, A- 
giu, Zahiu, Barna, Lucuță, Ni-

ÎNDEMN spre performanța
pornit pe drumul performanței. 
Și mulți alții îi vor urma".

Mingile zboară pe terenurile 
din incintă, pe cele ale Școlii 
23, pe cimpul vecin... Soarele a 
dat și el perdeaua norilor la o 
parte să privească tabloul vi-, 
vânt realizat de viitorii mari
nari în prima zi a „Daciadei" 
de vară...

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ 
tori fiind Sara Paizoș și Marcel 
Popescu (ambii de la Faeultatea 
de chimie industrială). Alte în
treceri de box, atletism, lupte, 
sporturi nautice, volei ș.a. au 
completat programul. (Petre AR
CAN, coresp.).

fesorul V. Gheorghiu, specia
list în handbal, dă indicațiile 
la fiecare execuție, la fiecare ac
țiune. „Vrem ca prin activitatea 
noastră de masă să creăm gus
tul elevilor pentru performanță. 
La handbal, de pildă, elevii 
Marin Rădoi din anul V navi
gație și Constantin Eniu din 
anul II electromecanici au și 

AMPLE ÎNTRECERI
(Urmare din pag. 1)

BUCUREȘTI. Peste 1 000 de stu- 
denți și studente de la Academia 
de Studii Economice au partici
pat, zilele trecute, la deschiderea 
ediției de vară a competiției na
ționale „Daciada*. în organizarea 
comisiei de sport de masă din 
cadrul catedrei de educație fizică 
și sport, a avut loc pe stadionul 
„Agronomia* prima întrecere de 
cros a studenților și studentelor 
de la A.S.E. După dispute dîrze 
pe primele locuri s-au clasat : 
1. Rodica Buburuz (Comerț), 
Stela Chif oreanu (Comerț), 
Doina Avram (Cibernetică) ; 1.
Liviu Bereș (Cibernetică), 2. A- 
ron Oncioiu (Finanțe), 3. Gheor
ghe Cuper (Cibernetică).

PETROȘANI. In toate localită
țile Văii Jiului, „Daciada* a fost 
prezentă prin diverse competiții, 
la care au luat parte peste 4 500 
de elevi și tineri din Vulcan, Lu- 
peni, Petrila, Petroșani. Intre ac
țiunile care au avut loc, de o 
largă popularitate s-au bucurat 
întrecerile de cros, din cadrul 
fazei pe asociație a „Crosului ti
neretului- și a „Crosului pionieri
lor* (T. CORNEA-coresp.).

TIMIȘOARA. în localitate, ca 
și în alte așezări bănățene (Lu
goj, Sînnicolau Mare, Jimbolia 
ș.a.), deschiderea ediției de vară 
a „Daciadei* a fost marcată de 
numeroase șl interesante acțiuni 
sportive de masă. De pildă, pe 
stadionul Politehnica din Timi
șoara peste 500 de studenți și 
studente s-au întrecut în cadrul 
unui cros organizat de Institutul 
politehnic ,,Traian Vuia*, cîștigă-

colae — fundași ; Stoica, Bel- 
deanu, Mulțescu, Țicleanu — 
mijlocași ; Grigore, Chitara, M. 
Râducanu, Radu II, Fanici, 
Vrînceanu — înaintași) au par
ticipat, luni și marți, la antre
namente complexe efectuate pe 
terenul Stadionului Republicii.

înaintea lecțiilor de pregăti
re propriu-zise, cei doi antre
nori au analizat împreună cu e- 
levii lor concepția de joc pe 
care aceștia vor trebui să și-o 
însușească și s-o aplice în par
tidele oficiale. „în faza de 
ATAC — au explicat antreno
rii — echipa va acționa colec
tiv, ofensiv, realist, eficace, iar 
în aceea de APĂRARE va a- 
plica pressingul colectiv și apoi 
marcajul și dublajul, in funcție 
de respectivele faze". De la 
teorie, în ambele zile, s-a tre
cut la practică, componenții lo
tului repetînd acțiuni variate 
de atac și de apărare. S-a lu
crat separat și la capitolul fi
zic, insistindu-se pe exercițiile 
de forță. „Bucățile" exersate, 
luni și marți, vor fi recompuse 
în jocul-școală de astăzi (Sta
dionul Republicii, ora 11), cînd 
lotul olimpic va susține — în 
compania divizionarei „A“ F. C. 
Petrolul Ploiești — primul lui 
meci cu caracter de verificare 
și omogenizare.

Exceptîndu-i pe Chitara 
Barna, nerefăcuți complet 
pe urma unor traumatisme, 
ceilalți componenți ai lotului 
vor fi testați pe parcursul ce
lor două reprize.

și 
de 

toți

$

• Jucînd pe teren propriu.
Prahova Ploiești a pierdut cu 
3—0 meciul cu Chimia Rîm- 
nicu Vîlcea. Evident, în bună 
măsură, și-a spus cuvîntul di
ferența de valoare dintre e- 
chipa gazdă, aflată pe ultimul 
loc în clasament, și formația 
oaspe, deținătoarea primului 
loc. Dar în teren a mai exis
tat o diferență deloc de negli
jat : o diferență... numerică. 
Intr-adevăr, în vreme ce Chi
mia a avut în permanență în 
formație 11 jucători, Prahova 
a jucat multă vreme în 10 și 
apoi în 9 oameni, doi dintre 
echipierii săi, — - - -
stantin n. " 
pe teren 
tenționată 
adverși.

Comisia 
suspendat _ ________
4 etape, iar lui Dobre i s-a 
dat o suspendare de 8 etape, 
el fiind recidivist. Și nu nu
mai acest fapt a atîrnat în 
balanță, ci și un alt aspect : 
Dobre îl lovise grav pe un 
jucător al oaspeților, Caraba- 
geac. punîndu-1 pe acesta în 
situația de a părăsi definitiv 
terenul. Incapabil să răspun
dă la tehnică prin
Dobre (și mal sînt T_ _-r. 
fotbaliști cu o asemenea men
talitate) a recurs la faulturi 
și chiar la lovire. Armele jucă
torului nepregătit, ale celui 
ce nu-și respecta, de fapt, ad
versarul. partenerul său de 
întrecere’

Care a fost reacția conduceri’ 
echipei față de cele petrecute 
în teren? Delegatul echipei, Nî- 
culae Burghelea, l-a apostro
fat pe arbitru, punîndu-i în 
același timp în vedere că NU 
ȘTIE CE SE VA -----------
CU EL ? !

Fotbalul nostru 
voie de asemenea ___ o-r-,__
meni care nu-i aduc nici un 
serviciu. Dimpotrivă !
• Pentru insuficiente 

suri de pază la meciul 
Steagul roșu Brașov. C.S. 
toșani a primit 
ment șl, la o nouă 
organizatorică, va 
dreptul de a juca 
propriu, pe una sau 
te etape. Tn aceeași situație 
se află și divizionara A Sport 
Club Bacău, după meciul cu 
Dinamo, din prima etapă a 
returului.

Dar. nu numai conducerile 
echipelor respective trebuie 
să fie în cunoștință de cauză, 
ci și suporterii lor, acei spec
tatori care, prin comportarea 
lor? 1 
bine echipei favorite. Vorba 
aceea : „ferește-mă doamne 
de... prieteni, că de dușmani 
știu să mă apăr și singur !*. 
în legătură cu aceasta, soco
tim că echipele organizatoare 
nu folosesc îndeajuns în sco
puri educative stațiile de am
plificare care, în majoritatea 
cazurilor, transmit formațiile 
și... muzică distractivă. Cui 
nu-i place muzica ? Spectato
rii o ascultă cu plăcere, în 
clipele de așteptare dinaintea 
începerii 
pauze. Dar, la o 
amplificare de pe 
de fotbal, muzica 
mai puțin. Mai 
sînt, fără îndoială, 
regulamentul de joc și 
duita spectatorilor,. a 
așa-ziși „prieteni" ai 
lor din cauza cărora 
și ceilalți spectatori, 
Ii se rezervă, fără 
„duminici fără fotbal'

mă- 
cu 

Bo
nn avertis- 

deficiență 
pierde 

pe teren 
mai mul-

în 
de

meciurilor și 
sta tie 
un stadion 
interesează 
importante 
referirile la 

la con
acelor 

echipe- 
suferă 
cărora 

voia lor,

Jack BERARIU

^\\\\\\\\\\\\\\\\^

2.
3.

ZAHIU LA
Vă asigurăm că nu ne arde 

de glume, iar jucătorul pe 
care vi-1 prezentăm la rubrica 
noastră și care urmează ca în 
viitorul apropiat să evolueze 
în echipa litoralului se nu
mește cu adevărat Gabriel Za
hiu. Deocamdată, el este încă 
junior. Cu această precizare 
„limpezim apele*, liniștindu-i 
pe suporterii steliști că la 
mijloc nu este vorba de bucu- 
reșteanul Zahiu, 
un omonim de | 
rii.

Constănțean 
Gabriel Zahiu. 
iulie 1950. are 
moașă (1.75 m 
de kg.), joacă 
mal, îi plac 
marchează cu 
preferință cu piciorul 
uneori din voleuri 
loase. El este, 
terul echipei de juniori, 
un total de 16 goluri înscrise 
— din cele 43 trecute la acti
vul echipei de juniori F. C.

ci doar de 
pe malul mă

sută la sută, 
născut la 17 

o alură fru- 
înălțime și 71 
„vîrf* și, nor- 
golurile. „Le 

capul și de 
drept, 

spectacu- 
dealtfel, golge- 

cu

F. C. CONSTANTA-'.!
Aproape că nu 
care Zahiu să 

învingă pe portarii ad- 
— remarcă antrenorul 

__ el 
„încă de cînd era 

grupa mică. în anul 1973,

Constanța ! 
este joc in 
nu-i 
verși* 
Constantin Mareș. Și tot 
continuă.
în

:i«

evidenția prin ambiție, cu- 
celor mai 

plonja

se _ .
raj în fața celor mai aspri 
fundași, plonja adeseori cu 
capul spre baloane ce păreau, 
la un moment dat, imposibil 
de transformat*...

L-am văzut și noi pe 
„nouar" în meciul de campio
nat cu juniorii Sportului stu
dențesc, cînd a realizat un 
„hattrick* cu acele trei goluri 
marcate consecutiv (două cu

piciorul drept, al treilea prin- 
tr-un voleu — cu stîngul — 
la o minge respinsă de por
tar). Constănțeanul ne-a lăsat 
atunci o impresie frumoasă^ și 
credem că 
că el est? 
reșteanului 
seniorilor.
rește pas_______ -
n-ar fi exclus ca încă în acest «X 
sezon să-1 arunce în focul -6 
unor jocuri divizionare A.
Lipsa de timiditate a viitoru- x 
lui „electromecanic-navromist* Jj 
(este în anul III al Liceului < 
industrial de profil), ca și gin- \ 
durile lui îndrăznețe lasă o x 
poartă deschisă pentru jucă- ? 
torul de miine al lui F. C. s 
Constanța : „Am două mo- J 
dele în față — explozia și fu- > 
ria de atacant a Iui Keegan, 
calmul și gîndirea tactică a y 
lui Dumitru...* ni se contesa $ 
juniorul constănțean.

Să te vedem, Gabriel Za- < 
hiu ! T

Stelian TRANDAFiR^SCU ?

nu greșim afirmînd 
pe urmele... bucu- 

Zahiu. Antrenorul 
Gh. Ola, îi urmă- 
cu -pas evoluția și



Turneul internațional 
de șah al României

ÎNVINGĂTORUL
SE VA DECIDE 

ÎN ULTIMA RUNDĂ 
întreruptele de marți dimi

neața aduseseră un lider nou în 
clasamentul turneului interna
țional de șah al României. 
Alburt a reușit să ciștige par
tida cu Pâdevski, acumulînd 
astfel 9 puncte și trecînd înain
tea lui Ciocâltea — 8*/j p. Re
prezentantul nostru fusese ega
lat de Uhlmann, învingător în 
fața lui Vaisman.

In celelalte partide s-au: în
registrat rezultatele : Vaisman
— Marjanovici 0—1, Ftacnik — 
Minev 1—0, Șubă — Bellon 
1—0, Stoica — Vaisman l * * * */2—'/s-

gorică în fața Elveției) : echipa 
României evoluează sub nive
lul valoric obișnuit demonstrat 
în acest sezon. Ea se arată 
astfel destul de puțin aptă ca 
să poată înfrunta cu succes 
acest „uragan" competiționaL

O surprinzătoare lipsă de 
concentrare, o ușoară oboseală 
fizică dar mai ales nervoasă, 
ca și ușurința cu care unii ju
cători privesc participarea lor 
și, implicit, a echipei noastre 
la campionatul mondial au 
transformat, pur și simplu, re
prezentativa română dintr-o 
principală’ favorită la un loc 
fruntaș într-o formație de mij
locul clasamentului !

Există, desigur, multe și di
ferite cauze, fiecare cu zona 
sa de influență, cu efecte mai 
mari sau mai mici care au concu
rat la situația actuală a echipei 
noastre, la prestațiile ei sub 
nivelul așteptat, pretins de în
săși desfășurarea unei atari 
competiții internaționale. Să 
încercăm să le deslușim, acum, 
ar fi poate prematur 1 Echipa 
arată, în unele momente, un 
joc foarte bun, de înaltă va
loare după care dispare, pur și 
simplu, facilitînd astfel adver
sarului să iasă din impas și să 
echilibreze raportul de _ forțe 
sau chiar să-l răstoarne în fa
voarea sa. Scăderea atenției, 

tem convinși că altfel vor sta 
lucrurile în iulie, la „europe
nele" de juniori. Liana Mihuț 
a jucat crispat, nervoasă și a 
adus un slab aport în proba pe 
echipe. în probele individuale 
s-a menținut la un nivel me
diocru pînă în semifinala cu 
dublul sovietic, cînd s-a tran
sformat brusc în bine. în fina
lă, a dat întreaga măsură a po
sibilităților ei, răscumpărîndu-și 
toate greșelile de pînă atunci, 
îi urăm să continue astfel, dar 
îi recomandăm, să se gîndească 
unde s-ar fi putut ajunge la 
Duisburg dacă ea ar fi jucat la 
fel de bine în meciul pe echipe 
cu Cehoslovacia.

Se poate spune că tenisul 
nostru de masă s-a relansat. Să 
facem totul pentru menținerea 
și consolidarea acestui splendid 
succes.

ATLETISM • La C.M. de cros, 
programate la Bellahouston Park 
(Anglia), la 25 martie, și-au a- 
nunțat participarea peste 400 de 
atleți din 27 țări.

haltere » Ultimele rezultate 
din Cupa Prieteniei, la Moscova: 
cat. 100 kg — Nikitin (U.R.S.S.) 
390 kg (rec. mondial); cat. 110 kg 
Zaițev (U.R.S.S.) 397,5 kg, pe
locul 6 Marin Parapancea (Româ
nia) 340 (150 -f- 190) kg ; cat.
4-110 kg — Enaldiev (U.R.S.S.) 
425 kg.

HOCHEI , La Hradec Kralo- 
ve, în al doilea meci dintre re
prezentativele de juniori ale Ce
hoslovaciei și Canadei, gazdele 
au obținut din nou victoria : 4—3 
(2—1, 0—1, 2—1).

MOTO . Kenny Roberts (pe 
Yamaha 750 cmc) a cîștigat cursa 
de 200 mile de la Daytona Beach 
(S.U.A.). Al doilea s-a clasat 
Johnny Cecotto.

NATAȚIE . Intr-un concurs ăl 
lotului feminin al R.D. Germane, 
la Magdeburg : 100 m liber — 
Barbara Krause 57.46 : 100 m 
spate — Antje Stille 1:04,66 ; 400

Aseară s-a desfășurat runda 
a 14-a. Iată rezultatele : Vais
man — Ciocâltea 0—1, Biriescu
— Ftacnik 0—1, Ungureanu — 
Pâdevski */,—‘/2, Ghindă — 
Stoica */a—*A, Minev — Marja
novici 1/î—1'2. în partidele în
trerupte, Alburt are avantaj 
la Bellon, în timp ce pozițiile 
din întîlnirile Lukacs — Șubă 
și Uhlmann — Adamski par e- 
gale.

în clasament : Ciocâltea 9*/j 
p, Alburt 9 (1), Uhlmann 8*/î 
(1), Marjanovici, Ftacnik și 
Stoica 8 p, Biriescu, Ghindă și 
Ungureanu 7V2 etc.

înaintea ultimei runde, Cio- 
eâltea mai are nevoie doar de 
o jumătate de punct pentru a 
deveni mare maestru. Tot de o 
jumătate de punct au nevoie 
Ghindă și Ungureanu pentru a 
primi titlul de maeștri interna
ționali, ca și Biriescu, dealtfel, 
pentru prima notă de maestru 
internațional.

Astăzi dimineață au loc par
tidele întrerupte. După amiază 
se va desfășura ultima rundă 
cu următoarele partide :

Pâdevski — Bellon, Alburt — 
Lukacs, Șubă — Vaisman, 
Ciocâltea — Ghindă, Stoica — 
Minev, Marjanovici — Biriescu, 
Ftacnik — Uhlmann și A- 
damski — Ungureanu.

MARIA ALEXANDRU, 
INVITATĂ ÎN S. U. A.

Astăzi urmează să plece în 
S.U.A. maestra emerită a spor
tului Maria Alexandru, multi
plă campioană mondială și eu
ropeană, care a fost invitată 
să participe la un turneu de 
tenis de masă.

DUPĂ C. E. DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

europeană), la dublu feminin 
prin Maria Alexandru și Liana 
Mihuț. precum și una de bronz 
la echipe — Maria Alexandru, 
Eva Ferenczi și Liana Mihuț. 
Este atins astfel, la cotă 
maximă, obiectivul stabilit, con- 
firmîndu-se încă o dată faptul 
că punctul nostru forte în acest 
sport au fost și rămîn fetele. 
Ne îndeplinim o elementară 
datorie repetînd adevărul că 
greul l-a dus tot Maria Ale
xandru, prezentă în sală de di
mineața și pînă seara, căutînd 
cu înfrigurare o masă liberă 
pentru cîteva minute de antre
nament. Prin așezarea jucătoa
relor la tragerea la sorți, Ella 
Constantinescu, ținind seama 
de condițiile concrete, a solici- 
tat-o la maximum pe Maria, 
care a jucat și trei meciuri la 
rînd în proba pe echipe, iar 
în cea individuală a alergat de 
la o masă la alta la simplu 
sau la dublu. Un efort deose
bit, fiindcă Maria nu mai are 
20 de ani (are peste 25 de 
ani în sportul de performanță) 
si, în plus, s-a mai și îmbolnă
vit pe parcursul întrecerilor.

Bine pregătită fizic, avînd 
un bogat arsenal tehnic, sensi
bilă la indicațiile primite 
înainte și în pauzele jocului, ea 
a trebuit să suplinească pe co
legele mai tinere, să le încu
rajeze și să le ajute. Eva 
Ferenczi a fost de nerecunos
cut. Timorată, nereceptivă la 
indicații, confuză (toate pornind 
de la supraestimarea adversa
relor), contribuția ei a fost cu 
mult sub posibilități. Eva a dat 
însă dovadă că nu acesta e 
potențialul ei real, jucînd ală
turi de olandeza Vriesekoop la 
dublu. Dacă nu a ajuns prea 
departe aici, la senioare, sîn-

La Belgrad în grupa B a C. M.

HOCHEIȘTII NOȘTRI-SUB 
NIVELUL VALORIC OBIȘNUIT!

BELGRAD, 21 (prin telefon). 
Acum, după ce s-au consumat 
trei etape foarte agitate din a- 
ceastă dispută a actualei edi
ții a grupei B a „mondialelor" 
de hochei, ceea ce păruse la 
început o nedorită probabilitate 
(după victoria dificilă asupra 
Norvegiei) s-a transformat apoi 
într-o oarecare îngrijorare 
(după „egalul" cu Italia) și a 
devenit, iată, aproape o cer
titudine (după înfrângerea cate-

REZULTATE

Italia — iugoslavia 12—3 (3—0,
4— 3. 5—«) ! I Meciul a avut loc 
luni seara.

Polonia — Ungaria 7—1 (1—0,
5— 0. 1—2).

Iugoslavia — Norvegia (partida 
se desfășura în momentul închi
derii ediției noastre).

PROGRAMUL DE AZI

România — Japonia (ora 14 30) 
și Italia — Elveția (ora 21,30). 

TELEX • TELEX

a concentrării jucătorilor noștri, 
pe fondul oboselii de care am 
amintit, explică, în linii mari, 
evoluția neconcludentă a echi
pei noastre. Trebuie arătat însă 
că, pe lingă .acești factori, se 
manifestă și alte carențe : în 
jocul în apărare se fac multe, 
chiar foarte multe gafe, apor
tul în defensivă al înaintașilor 
este minim, iar în atac se ra
tează nepermis de mult, chiar 
și din situații extrem de favo
rabile. Toate acestea fac ca 
selecționata noastră să pară o 
alta decît cea care a fost pre
zentă, în acest sezon, la dife
ritele meciuri de verificare !

Acum, la Belgrad, nimeni nu 
se lasă impresionat de faptul 
că jucătorii noștri s-au aflat 
anul trecut printre participan- 
ții la grupa A. Dimpotrivă !.„ 
Este deci cazul — înainte de a 
fi prea tîrziu — ca în jocul re
prezentativei noastre să inter
vină ceva, pentru a-1 impulsi
ona, a-1 face mai agresiv și 
mai eficace. Iar acest ceva ar 
trebui să fie un efort în plus 
din partea jucătorilor, o dăru
ire mai mare în meciurile pe 
care le au de susținut în con
tinuare.

Călin ANTONESCU

NOI NORME DE CLASIFICARE PENTRU SPORTIVII SOVIETICI
în U.R.S.S. au intrat in vi

goare noile norme unionale de 
clasificare sportivă. Asemenea 
norme au fost introduse în 1935 
pe baza cîtorya clasificări pe 
ramuri sportive și, de atunci, se 
schimbă la fiecare patru .ani.

Clasificarea sportivă unică are 
și o funcție socială, acționînd 
asupra dezvoltării fizice a tine
retului, a dezvoltării generale a 
educației fizice și sportului în 
Uniunea Sovietică. în decursul 
anilor, clasificarea s-a dezvol
tat în mal multe direcții : s-au 
ridicat normele de control și 
haremurile, au fost introduse 
noi ramuri sportive, s-au lărgit 
atribuțiile organizațiilor sporti
ve în ce privește acordarea 
titlurilor sportive. Ridicarea 
normelor, o dată la patru ani, 
reprezintă o condiție obiectivă, 
permițînd desăvîrșirea metode
lor de antrenament și elabora
rea unor prognoze pe baze ști
ințifice.

Este foarte important să luăm 
în considerație că aceste norme 
se adresează milioanelor de 
sportivi sovietici, de la începă
tori pînă la campioni. în afara 
haremurilor concepute pentru 
„stelele" de clasă internaționa
lă, sînt elaborate pe bază știin
țifică și normele care se adre
sează celor ce fac primii pași 
în sport.

Iată cîteva exemple luate din 
atletism, una din ramurile spor
tive cele mai populare și care 
progresează în ritm rapid. Ast
fel, în cadrul sistemului de cla
sificare pentru anii 1965—1968, 
la 100 m (bărbați), norma . de 
maestru al sportului de clasă 
internațională era de 10,2 sec., 
cea de maestru al sportului din 
U.R.S.S. — 10,4 ; iar categoria I 
— 11,0 sec. In noua clasificare, 
normele sînt, respectiv, urmă
toarele : 10,1 — 10,3 — 10,91 
Sprintul, totuși, este unul dintre 
cele mai „conservatoare" probe

m mixt — Ulrike Tauber 4:51,24. 
• După două turnee (Long Beach 
șl Ciudad de Mexico) poloiștil 
Ungariei au acumulat 22 p> fi
ind urmați de formațiile Iugo
slaviei și S.U.A. — 15 p. Urmă
torul turneu are loc la Edmon
ton (Canada).

SCHI • Slalomul special (f) de 
la Jttchberg (Austria) a revenit 
schioarel austriece Maria Schlei- 
ter, urmată de Italianca Claudia 
GiordanL • Leo skoda (Ceho
slovacia) — 246,7 p (84,5 Și 83,5 m) 
a cîștigat concursul de sărituri 
de la trambulină, desfășurat la 
Strbske Pleso.

ȘAH • In turneul feminin de 
la Belgrad, după 11 runde, con
duce Nona Gaprindașvill — 8 p 
(1), urmată de Maria Ivanka — 
6‘/s p. Lia Bogdan se află pe 
locul 6, cu 5 p (1).

TENIS • Turneul WCT de la 
Las Vegas a debutat cu două 
surprize de proporții : Sandy
Maier — Ilie Năstase 6—2, 6—2 ; 
Jeff Borowlak — Jimmy Con
nors 6—3, 6—0 1

Azi inccpc Campionatul european de juniori la rugby

ÎN PRIMUL MECI, 
ÎNTÎLNESTE PE

După o călătorie pe ruta 
București — Roma — Milano 

Fidenza — Salsomaggiore 
Terme, lotul tinerilor rugbyștl 
români a ajuns luni seara, tîr
ziu, la hotelul „Cristalo", unde 
va fi găzduit în perioada des
fășurării celei de a X-a ediții 
a campionatului european de 
rugby pentru juniori. într-o 
convorbire telefonică avută cu 
antrenorul federal V. Irimescu, 
acesta ne-a comunicat o serie 
de schimbări intervenite în pro
gram. Astfel, partidele vor -avea 
loc și în alte localități, nu nu
mai la Parma șt' Fidenza, cum 
fusese anunțat anterior. De ase
menea, în locul echipei _ Polo
niei va fi prezentă, la această 
competiție, reprezentativa Ma
rocului.

Juniorii noștri au efectuat 
.ieri un antrenament de acomo
dare, urmînd ca în meciul cu 

-formația U.R.S.S., programat

UNIVERSIADA SPORTIVILOR
AFRICANI

Cea de-a doua ediție a „Uni
versiadei- studenților sportivi din 
țările Africii se va desfășura anul 
acesta în luna decembrie la 
Nairobi — a anunțat președintele 
federației sportului universitar a- 
frlcan, Felix Randjl. Prima ediție 
a acestei competiții s-a disputat 
cu 4 ani tn urmă la Accra.

ale atletismului. La 5 000 m, 
de pildă, progresul este mai 
frapant Aici, normele in ace
eași perioadă, s-au schimbat 
pentru maestrul sportului de 
clasă internațională de la 13:42,0 
la 13:23,0. La sfîrșitul anilor ’60, 
pentru a îndeplini norma supe-

Corcspondcnțfi din Moscova

rioară din clasificarea actuală, 
alergătorul ar fi trebuit să do
boare recordul mondial...

Un mare progres, în ultima 
vreme, l-au obținut și săritorii 
cu prăjina. Succesele lor de
pind mult de progresul tehnic : 
au apărut noi prăjini sintetice, 
care au schimbat însăși tehnica 
săriturii. Este interesant de a-; 
rătat că în clasificarea sovieti
că din anii 1965—1968 au fost 
stabilite norme pentru atleții 
care săreau cu prăjini de două 
tipuri — metalice și din fibre 
sintetice. Pentru ultimul tip, 
normele erau următoarele : 5,00 
m — 4,60 m — 4,10 m. Acum 
ele sînt : 5,50 m — 5,10 m — 
4,50 m. Norma s-a ridicat cu 
jumătate de metru !
. Se_modifică nu numai nor- 

* mele, ci înseși principiile de 
bază ale clasificării sportive. La 

’ acestea lucrează un larg colec
tiv de specialiști (antrenori, ar
bitri, savanți), sub directa co
ordonare a Institutului unional 
de cercetări științifice din do
meniul educației fizice din 
Moscova. Comitetul unional pen
tru cultură fizică și sport din 
U.R.S.S. acordă clasificări în 56 
de ramuri sportive. Printre a- 
cestea sînt sporturi binecunos-

...8,9, OUT... ARBITRUL!
Intr-una din secvențele senzaționale ale anului sportiv inter- 

național 1977, reluate de emisiunea sport a televiziunii noastre, 
apărea un arbitru de box care, prea zelos fiind, s-a băgat prea 
mult în „sufletul" celor doi combatanți din ring și a ajuns la... 
podea, dvntr-un pumn al cărui adresant nu era. Nu de mult, 
un confrate de-al nefericitului arbitru s-a trezit într-o altă 
postură ciudată,. aceea de interpret al... comediei erorilor.

La Rotterdam, idolul galeriei locale, boxerul Rudy Coopmans, 
ataca titlul continental al semigreilor profesioniști, deținut de 
-italianul Aldo Traversaro. In pofida dorinței publicului olandez 
care-l voia învingător înainte de limită, - Coopmans nu numai 
că nu a putut încheia astfel socotelile, ba, mai mult, a trebuit 

_sd „și încaseze, cu stoicism, atacurile campionului, care nu prea 
ținea cont că evoluează în deplasare. Un meci deosebit de e- 

& chilibrat. Ajuns la gongul final, arbitrul de ring, spaniolul 
Perotti, a îndeplinit ritualul, preluînd buletinele de punctaj ale 
judecătorilor. Un calcul rapid și arbitrul a ridicat mina cha- 

Ș llengerului în aplauzele furtunoase ale miilor de spectatori care-l 
vedeau bucuroși pe compatriotul lor. Coopmans, declarat nou 
campion al Europei. In aceste momente, însă, managerul bo- 
xerului italian deposedat de centură, convins că este o eroare, 
s-a adresat juriului pentru refacerea calculului. Stupoare I Me- 
ciul se încheiase de fapt la egalitate; deci, conform regulamentului, 
Traversaro își păstrase titlul. Pentru a preintimpina însă scan- 
dalul — publicul încălzit ar fi putut lesne schimba dezamăgirea 
în furie — eroarea n-a fost pe loc îndreptată, rezultatul real 
al meciului fiind comunicat abia a doua zi. Spectatorii au aflat 
din ziarele de dimineață că s-au bucurat degeaba.

...Probabil că arbitrul Perotti este obișnuit să numere doar 
k.d. și k.o., pînă la 10 maximum...

â Paul SLĂVESCU

ECHIPA ROMÂNIEI 
CEA A 0. R. S. S.

pentru astăzi la Bologna, să 
joace următorul „XV" : Dinu 
— Pădurariu, Capmare, Lungu, 
Bulancia — Bezușcu, Bujor — 
Roșu, Constantin, Nisior — Ca- 
ragea, Tuhlei — Umling, Iliescu, 
Pașcu.

Celelalte partide : Italia — 
Spania (la Piacenza). Franța — 
R.F.G. (la Parma) și Portuga
lia— Maroc (la Reggio Emilia).

De asemenea, la Parma se 
desfășoară și întrecerile din 
grupa secundă : Iugoslavia — 
Italia (studenți) și Tunisia — 
Italia (B).

0 ECHIPĂ ENGLEZĂ 
DE RUGBY VA EVOLUA 
ÎN JARA NOASTRĂ

La sfîrșitul acestei luni ne 
va vizita țara o echipă de 
rugby din Marea Britanie. Este 
vorba de R.C. Old Heptonians 
(Londra) care' întoarce vizita 
echipei Rapid București, pre
zentă intr-un turneu peste Ca
nalul Mînecii, anul trecut. Rug- 
byștij. londonezi vor susține un 
turneu (de trej meciuri), după 
următorul program: 31 martie 
la Sibiu eu C.S.M.; 2 aprige 
la Brașov cu C.F.R. și 4 aprilie 
la București cu Rapid.

cute, ca fotbal, înot sau atle
tism, precum și altele apărute 
In ultimii ani ca, de pildă, bad
minton, schi pe apă, înot artis
tic, tir cu arcul, hochei pe iar
bă. Comitetele sportive ale re
publicilor unionale acordă titluri 
și categorii în sporturile națio
nale, iar Consiliul central pen
tru turism și excursii — la o- 
rientare turistică și turism. Co
mitetul Central al D.O.S.A.A.F. 
acordă clasificări la 18 ramuri 
sportive tehnice ca : automobi
lism, parașutism, motobal, mo- 
delism și altele.

IGOR VITAUEV 
(A.P.N.)

PREGĂTIRI PENTRU
C. M. DE FOTBAL

A SELECȚIONATA Braziliei a 
Învins la Goiania o combinată 
a cluburilor locale cu 3—1 (2—0). 
prin golurile înscrise de Reinal- 
do, Zico și Tarciso. Cîștigătoril 
au aliniat echipa : Leao — To- 
ninho, Oscar, Amarai (Polozzi), 
Edinho, Cerezo, Rivelino, Dirceu, 
Tarciso, Reinaldo (Nunes), Zico.

• mIine la Lima se va des
fășura întîlnirea retur dintre se
lecționatele Argentinei și Perului, 
contînd pentru „Cupa Ramon 
Castilla-. In primul joc Argenti
na a cîștigat cu 2—1. în 1976, com
petiția a fost cîștigată de echipa 
argentiniană.
• REPREZENTATIVA Iranului 

va susține 6 jocuri de verificare 
pînă la turneul, final al C.M. Ea 
va întîlni pe teren propriu 4 e- 
chipe : Iugoslavia (la 5 aprilie). 
Țara Galilor (18 aprilie), Polonia 
sau Bulgaria (26 aprilie), și Me
xic (3 mai). In continuare, ea va 
evolua în deplasare jucind cu 
echipele Franței (11 mai) și Sue-

. diei (15 mai).
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