
PLENARA COMITETULUI
CENTRAL AL PARTIDULUI

COMUNIST ROMAN
plenara 
Partidului

Comitetului 
Comunist

zațiile de masă in anul 1977 
pentru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului.
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PROLETARI QIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚT-VA |

sînt con- 
Nicolae

plenarei 
tovarășul 

secretar general al

Miercuri, 22 martie 1978, s-a 
deschis
Central al 
Român.

Lucrările 
duse de 
Ccaușescu, 
Partidului Comunist Român.

La ordinea de zi, adoptată în 
unanimitate, sînt înscrise urmă
toarele :

5. Raportul cu privire la ac
tivitatea internațională a parti
dului și statului in anul 1977 
și Ia principalele orientări 
activităților pe pian extern 
anul 1978.

ale 
in
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1. Cu privire la perfecționa
rea conducerii și planificării e- 
conomîco-financiare.

6. Proiectul de hotărire 
privire la activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii.

CU Pc ploaie $1 teren desfundat, ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
lucind cu multa

2. Cu privire Ia participarea 
Ia beneficii a oamenilor muncii.

7. Probleme organizatorice.
ambiție și dăruire A TERMINAT LA EGALITATE

3. Raportul cu privire la e- 
fectivul, compoziția și structura 

a partidului Ia 
1977.

organizatorică
31 decembrie

cu privire Ia ac-4. Raportul 
tivitatea desfășurată de organe
le de partid, de stat și organi-

Ca invitați, la lucrările ple
narei participă prim-secretari 
ai comitetelor județene de par
tid, care nu sînt membri ai Co
mitetului Central, unele cadre 
din ministere, instituții centrale 
și organizații de masă, redac
tori șefi ai presei centrale.

Lucrările plenarei continuă.

■k

Ediția de vară a ,, DACIADEI"

TOATE P1NZELE SUS LA... MILA 80
O duminică a sportului in județul Galați

In județul Galați, duminică a 
fost ziua sportului. Cîteva mii 
de tineri din școli, întreprinderi 
și instituții de la orașe și sate 
și-au dat întîlnire pe terenurile 
de sport ale județului, mareînd 
printr-o participare entuziastă 
deschiderea ediției de vară a 
competiției sportive naționale 
„Daciada".

încă de la primele ore ale 
zilei, frumoasa faleză gălățea- 
nă. îmbrăcată în straie de săr
bătoare, a cunoscut o explozie 
de tinerețe și voioșie, generată 
de cei peste 1 500 de elevi ve- 
niți aici să se întreacă în pro
bele de cros. în pofida timpu
lui destul de rece, tinerii spor
tivi s-au întrecut cu entuzias
mul caracteristic vîrsteî, oferin- 
du-ne dispute extrem de inte
resante, fiecare concurent lup- 
tînd cu ardoare pentru a cu
ceri laurii victoriei în faza pe 
asociație. Aceștia au șurîs doar 
cîtorva dintre ei : Vica Donose 
de la Liceul industriei alimen
tare, Ștefana Luca de la Liceul 
industrial de construcții, M. Bă
lan de la Liceul industrial de 
construcții de mașini nr. 1 și 
lui V. Manea, elev la Liceul in
dustrial de construcții de ma
șini nr. 2 Galați.

Dar nu a fost numai cros. Pe 
toate bazele sportive și-au dis
putat întîietatea amatorii de 
tenis, șah, lupte, volei, handbal 
și fotbal.

De la Galați pînă in comuna 
Piscu sint aproape 60 km. A- 
colo, în sala căminului, am

asistat la un concurs neobiș
nuit, am zice, pentru aceste me
leaguri. Circa 50 de tineri din 
comună și invitați din munici
piul Galați au participat la o 
întrecere de haltere, cu care 
ocazie aici. In comună, a fost 
inaugurat un centru sătesc de 
haltere. Multi au fost cei care 
au dovedit îndeminare și pu
tere. Dar atenția numeroșilor 
spectatori și specialiști a fost 
reținută de Anton Dumitrașcu, 
elev la școala din comună, 
care, la categoria 55 kg., a rea
lizat un total de 100 kg. 
vind mîndru prima 
cîștigată în actuala ediție 
„Daciadei'". 
în vîrstă de 
primul său 
venit la noi
șui antrenor din Galați și a fă
cut o demonstrație cu sportivii 
de la Dunărea, ne-a pus și pe 
noi care eram de față să ridi
căm greutățile așelea. Vă spun 
drept că mie mi-o plăcut trea
ba. Se vede că le-o plăcut și 
dumnealor ușurința cu care am 
ridicat și iată-mă acum campion 
județean".

Pentru cine ar fi vrut însă 
să vadă ce s-a mai întîmplat pe 
meleagurile gălățene în aceas
tă primă zi a ediției de vară a 
„Daciadei", ar fi trebuit să 
meargă de la Tecuci la Tg. Bu
jor, de la Berești la Cudalbi, 
adică în toate localitățile, pen
tru că duminică, in județul Ga
lați, a fost o zi a sportului.

Pri- 
diplomă 

a 
tînărul Dumitrașcu, 

13 ani, a dat și 
interviu : „Cind o 
în comună tovară-

T. SIRIOPOL

PARTIDA CU REPREZENTATIVA TURCIEI: 14
1—0 din minutul 15, formația noastră@ Condusă cu

a luptat 65 de minute pentru egalare # Lideră in grupa 
Gupei Balcanice*, reprezentativa noastră va 

competiție la 3 mai — la 
echipa Bulgariei

a doua a ,/
susține următorul meci din 

București — cu
ISTANBUL, 22 (prin telefon). 

Startul naționalei noastre în 
noul sezon a coincis cu un 
foarte serios test fizic și mai 
ales de voință. La ambițiile 
declarate de revanșă ale gaz
delor, care pierduseră la Bucu
rești cu 4—0 in primăvara a- 
nului trecut și nu mai cîștiga- 
seră în fața României de 13 
ani, s-a adăugat in ultimul 
moment și terenul impractica
bil, plin de pietriș și mai ales 
de apă din cauza ploii toren
țiale care n-a contenit aici de

ore în șir. Acest cadru handi
capa, din plecare, echipa mai 
tehnică, naționala noastră, și a- 
vantaja „U“-le gazdă, de elan, 
care se baza în incursiunile 
sale și pe 
cilitat de

Cind in 
sancționat 
goare faultul comis in careu 
asupra lui Dudu Georgescu, 
cind in min. 10 Bălăci — ex
celent deschis de Dobrin — a 
ezitat o clipă, derutat de un... 
fluierat din tribună, și a ratat

in 
jocul întimplării 

terenul-patinoar. 
min. 2 arbitrul 
cu penaltyul de

fa-

n-a
ri-

deschiderea scorului, pentru ca 
la atingerea primului sfert de 
oră Sedat să Înscrie (fără a fi 
in ofsaid, din moment ce min
gea ricoșase din Ștefănescu), 
atunci „baremul psihic" a de
venit mult mai greu pentru 
„tricolori". Spre bucuria noas
tră, echipa iși va găsi forța fi
zică și morală, relevînd fru
moase rezerve de ambiție și de 
dăruire pe un teren aproape 
imposibil Meritul reprezentati
vei noastre este că — pierind 
cu un handicap după primul 
sfert de oră — va reuși să 
găsească și luciditatea necesară 
intr-o luptă aspră în care e- 
forturile deosebite puteau în-

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Turneul internațional de șah al României

VICTOR CIOCÂLTEA
NORMA DE MARE MAESTRU I

LCT Alburt (u.R.s.s.)
Reluarea partidelor între

rupte l-a readus pe Alburt în 
fruntea clasamentului celei de 
a 17-a ediții a Turneului in
ternațional de șah al Româ
niei. Marele maestru sovietic a 
cîștigat fără dificultăți întîl- 
nirea cu Bellon, în care avea 
doi pioni in plus. Șubă și-a 
realizat avantajul deținut la 
Lukacs, iar marele maestru 
Uhlmann a susținut din nou o 
reluare „maraton", reușind să 
fructifice avantajul de un pion 
pe care il deținea la Adamski.

Aseară s-a desfășurat ultima 
rundă. Zarurile fiind, cum se 
spune, aruncate, șase dintre în- 
tîlniriie reuniunii Enale s-au 
încheiat repede remiză : A- 
damski — Ungureanu, Marja
novici — Biriescu, Stoica — 
Minev, Ciocâltea — Ghindă, 
Șubă — Vaisman și Alburt —

ATLETELE NOASTRE DEBUTEAZĂ
LA CAMPIONATUL MONDIAL DE CROS

Sîmbătă, la Glas
gow, în Scoția, se 
vor desfășura în
trecerile ediției a 
Vl-a a Campiona
tului mondial de 
cros. Competiția 
are loc pe un tra
seu înscris în in
cinta lui Bella- 
houston Park, la 
trei categorii : se
niori, juniori și se
nioare, individual 
și pe echipe. Pen
tru prima oară la 
startul acestei im
portante competiții 
vor fi prezenți și 
reprezentanți ai a- 
tletismului româ
nesc ; de fapt este 
vorba de... cinci 
atlete : Flța Lovin, 
Georgeta Gaziba- 
ra, Maricica Puică, 
Antoaneta Iacob 
(adică primele pa
tru clasate la re
centele întreceri 
ale Crosului Balca
nic de la Istanbul) 
și Natalia Mără- 
șescu, reputată a- 
lergătoare pe teren 
variat, dar care 
debutează acum, în 
lntr-un concurs de ____

Traseul probei feminine mă-

MARIC1CA PUICA

acest sezon, soară 4172 m, are un profil des- 
cros. tul de variat și — neobișnuit

pentru alergătoarele noastre —

este prevăzut cu două obstacole 
care se cer a fi trecute de cite 
două ori (unul înalt de 91,4 
cm — ca cel de la cursa de 
3000 m obst. și altul de 50 cm 
— trei... bușteni). în întrecerea 
pe echipe contează primele pa
tru sosite din fiecare formație.

„Fetele noastre au muncit 
mult și, sper, bine în lunile de 
iarnă, ne-a declarat antrenorul 
federal Dragoș Hadîrcă. Cvin
tetul este destul de bine pregă
tit, este omogen și are șanse 
reale să lupte pentru un loc 
fruntaș al clasamentului pe e- 
chipe".

„Plecăm de miercuri (n.n. 
ieri), ne-a spus conducătorul 
formației. Victor Firea, pentru 
a avea posibilitatea citorva an
trenamente chiar pe traseul de 
concurs care, ca la orice aler
gare de acest fel, are specifi
cul său și, evident, «incuieto- 
rile» sale. In măsura in care 
alergătoarele vor sti să facă 
față cit mai bine, in primul 
rînd rigorilor traseului, drumul 
spre succes va fi facilitat, 
presupunind desigur că atletele 
dețin pregătirea trebuincioasă 
pentru a putea lupta cu șanse 
reale pentru o poziție de frun
te. Și sper ca fetele noastre să 
fie in măsură să lupte, la 
Glasgow, pentru un loc cit 
mai... in față I"

a ciștigat concursul
Lukacs. Pâdevskl l-a învins pe 
Bellon.-

Singurul care s-a... împotrivit 
acestui curs „amiabil" al fina
lului turneului a fost marele 
maestru Uhlmann, care a lup
tat din răsputeri cu tînărul 
cehoslovac Ftacnik și a între
rupt partida in dezavantaj...

Clasamentul final este ur
mătorul : ALBURT 10*/a, Cio
câltea 10, Uhlmann 9l/j (1), 
Stoica și Marjanovici 8*/i, Ftai- 
nik 8 (1), Ghindă, Ungureanu 
și Biriescu 8, Pâdevski 7*/i, Mi- 
nev 7, Șubă și Adamski 6, 
Lukacs 5*/j, Vaisman 4*/a, Bel
lon 3‘/i.

Pentru șahiștii români, acest 
turneu a fost fructuos. Victor 
Ciocâltea a îndeplinit norma de 
mare maestru, acumulînd cele 
10 puncte necesare, Ghindă și 
Ungureanu și-au realizat cea 
de-a doua notă de maeștri in
ternaționali, iar Biriescu a ob
ținut prima notă.

Victor Ciocâltea a realizat in 
turneul de la București norma 
de mare maestru international

V. CH. Foto : N. DRAGOȘ

„după ore Întregi iN laborator. 
IEȘIRILE iN AER LIBER,

SPORTUL, ÂU 0 VALOARE INESTIMABILĂ11
afi.mă ing. A. Cornilescu. președinta asociației sportive ICECHIM

„începutul l-am făcut prin 
1958, cu excursiile. Ne-am „gă
sit" ușor. Știți, oamenii iubese 
natura, se însuflețesc atunci 
cind vorbesc despre munte, des
pre drumeții..."

Președinta asociației sportive 
de la ICECHIM, ing. Anneliese 
Cornilescu, cercetător științific 
principal, cunoaște în amănunt 
activitatea care se desfășoară 
aici, ce preferințe au colegii de 
muncă, ce trebuie făcut pentru 
a-i atrage spre mișcare. Șl este 
normal acest lucru, dacă avem 
în vedere că „muncește în a- 
ceastă activitate de două dece
nii, dovedind mult spirit orga
nizatoric, pasiune, fiind printre 
cei mai buni președinți de aso
ciație din sector", dună cum o 
caracterizează P. Vrinceanu, 
prim-vicepreședinte al C.E.F.S. 
din sectorul 7 al Capitalei.

De unde această pasiune ? 
„Totul pornește, cum ne spune, 
de la suflet, de la faptul ei 
sportul, mișcarea in aer liber, 
este izvor de sănătate, de bună 
dispoziție. După ore întregi de

muncă in laborator, ieșirile in 
aer liber, sportul au o valoare 
inestimabilă. O știu și, de aceea, 
vreau să încerc, pe cit imi este 
posibil, să fac ca tot mai multi 
oameni din institut să se bucu
re de binefacerile sportului, ale 
mișcării in aer liber".

S-a început, deci, cu excursi
ile în zonele montane. Apoi a- 
ria s-a lărgit tot mai mult. As
tăzi. Ia ICECHIM sportul a in
trat printre pasiunile constante 
ale oamenilor muncii, voleiul, 
orientarea turistică, tenisul de 
masă, handbalul. înotul, basche
tul. tirul și fotbalul afiîndu-se 
intre disciplinele cele mai în
drăgite și. firesc, practicate. 
Constant pot fi văzuti sportivi 
de la ICECHIM participînd la 
diverse întreceri în cadrul sec
torului, la cupele traditionale 
ale chimiștilor. precum si ale 
institutelor de cercetări si pro
iectări. De aceea, nu a consti-

Modesto FERRARIN1

(Continuare in pag. 2-3)



Sîmbătă și duminica, la Cluj-Napoca

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE DE GIMNASTICĂ
ROMÂNIA -- FRANȚA

PRIMĂVARA ÎNOTĂTORILOR
„RECORD i I IN CAMPIONATUL

Și duminică, SalaSimbătă 
sporturilor din Cluj-Napoca va 
fi gazda dublului meci interna
țional de gimnastică dintre e- 
chipele feminine și masculine 
ale României și Franței, ambe
le aflate la debutul în noul se
zon competițional. în perspec
tiva Campionatelor mondiale 
programate în toamnă în Fran
ța, la Strasbourg, partida de la 
Cluj-Napoca prevede atit exer
ciții impuse (sîmbătă după-a- 
miază), cit și liber alese (du
minică dimineață).

în urma concursurilor de se
lecție care au avut loc, fede
rația noastră a stabilit urmă
toarele echipe pentru întilnirile 
de sîmbătă și duminică : Anca 
Grigoraș, Rodica Sabău, Marile- 
na Neacșu, Gabi Gheorghiu, 
Gabriela Trușcă, Nicoleta Pri- 
secaru, Jeniko Feher (feminin), 
Sorin Cepoi, Ion Checicheș, 
relian Georgescu, Gabriel 
pescu, Radu Branea, Liviu 
zilu. Testele de verificare 
fășurate zilele trecute au 
dențiat faptul că, în ultimele 
luni, gimnastele și gimnaștii 
noștri fruntași au muncit mult, 
au învățat numeroase elemente 
noi, de ridicată valoare tehnică 
și de mare dificultate, a fost 
modificată compoziția exerciți- 
ilor, iar programul impus, cel 
de care, de atîtea ori, depinde 
obținerea unui rezultat bun, se 
dovedește a fi bine însușit și 
destul de bine executat. Este 
neîndoios că meciul de sîmbătă 
și duminică va constitui un bun

Au- 
Po- 
Ma- 
des- 
evi-

prilej de prezentare a noilor 
exerciții, de verificare a poten
țialului atins de gimnaștii noș
tri fruntași.

Echipele reprezentative ale 
Franței au sosit în Capitală în 
cursul zilei de miercuri, urmînd 
să-și continue călătoria la Cluj- 
Napoca astăzi, cu avionul. An
trenorul Michel Fontanel a re
ținut în echipa feminină pe 
Martine Pidoux, Chantal Man- 
quer, Marika Bokay, Florence 
Renambot, Jocelyne Bernadat, 
Muriel Michon, Rosalie Porquc- 
du, in timp ce Christian Cres
po, antrenorul echipei masculi
ne, îi va utiliza pe Patrick 
Bouiet, Bernard Decoux, Ray
mond Martinez, Yves Bocquel. 
Gilles Jamet, Thierry Pozzo, 
Christian Gourmelon.

• La sfirșitul acestei săptă- 
mîni va avea loc la Baia 
Mare un important turneu in
ternațional, la care vor lua 
parte C.S.M. din localitate (cu 
două echipe), Vorwarts Frank
furt pe Oder (cu două echipe) 
și selecționata Ivanovo Fran- 
kovsk (R. S. S. Ucraineană). 
Vineri vor avea loc exercițiile 
impuse, sîmbătă liber alesele, 
iar duminică finalele pe apa
rate.

• Duminică dimineață, de la 
ora 9, în sala de la ștrandul 
Tineretului, din Capitală, va a- 
vea loc „Cupa Școlarul XX", 
întrecere rezervată micilor gim- 
naști bucureșteni de categoria 
a IV-a și a Ilî-a (individual și 
pe echipe).

i Competiția internațională de 
1 Înot de la Bremen, în mod 
i indiscutabil cel mai mare 
i concurs al sezonului, consti- 
1 tuie în fiecare an o veritabilă 
' rampă de lansare a campio- 
i nilor și nu rareori câștigătorii 
i acestor înreceri au ajuns. în
• sezonul de vară, campioni 
1 olimpici, mondiali sau euro- 
i peni.
i Da ediția din acest
• pentru prima oară

1 s-au desfășurat în- 
, tr-o piscină 
i m "
i zentante
1 noastre 
i lizat cel 
i istoria 
i nești,
i această mare competiție : Car- 
[ men Bunaciu, pe locul II la 
i 100 și 200 m spate, Mihaela 
i Costea pe locul III 1® 200 m 
1 mixt. Anca Miclăuș și Came- 
i lia Hoțescu pe locul IV la 
i 200 m delfin și, respectiv, 200 
i m bras. Singura înotătoare 
1 care nu a reușit să se situeze 
, între primele opt a fost Da- 
i niela Georgescu.
1 Bilanțul, chiar dacă nu a 
' avut și strălucirea unei vic- 
i torii, pe care Bunaciu a ra- 
i tat-o in fața olandezei Mo-

an —
probele

de 50 
repre-

țării 
rea- 

bun bilanț

cele 5 
ale 
au 

mai 
participărilor 1 

de peste 15 ani,

„IEȘIRILE IN AER
(Urmare din pag. 1)

tuit o surpriză faptul că. din 
acest climat propice sportului, 
cercetătoarea Vera Ichim a re
ușit să se afirme în cadrul 
competiției naționale „Daciadă", 
numărîndu-se printre finaliste
le fazei pe municipiu.

„îi intîlnesc pe cei de la 
ICECHIM la mai toate acțiunile 
pe care le organizăm. Și aproa
pe întotdeauna, fără excepție 
— pe ploaie, frig sau cînd ter
mometrul urcă cu multe grade 
peste zero — printre ei se afla 
președinta asociației", ne spune 
Lucia Bucuroiu, metodistă a 
C.E.F.S., la rindul ei activistă 
pe linie sportivă de peste 20 de 
ani.

Dar Anneliese Cornilescu nu 
este chiar de aceeași părere.

nique Bosga pentru numai 10 
sutimi de secundă (I), este 
indiscutabil îmbucurător, re
zultatele dovedind linia as
cendentă pe care s-a înscris 
evoluția acestor Înotătoare. 
Fără s ti atins vîrful formei 
sportive, planificat pentru 
campionatele naționale și în- 
tîlnlrile internaționale ale lu
nii aprilie, Bunaciu își îmbu
nătățește 
100 m —

româ- 
la

totuși recordul la 
de la 65,20 la 84,83 
— timpul său și 

al olandezei, 
la această 

primele do- 
performanje 

ale anului. Mihaelei 
(2:25,78) l-au lipsit 

de secundă

cel 
fiind

mondiale 
Costea . .
doar trei zecimi 
pentru a realiza un nou re
cord la 200 m mixt, iar Mi- 
clăuș și Hoțescu s-au apro
piat la numai o secundă de 
propriile recorduri naționale 
pe distanța de 200 m.

Acest prim start într-o com
panie selectă a fost reușit, el 
anunțînd o frumoasă primă
vară pentru înotătoarele noas
tre, care vor reapare In pu
blic. săptămîna 
Hunedoara, cu 
pionatelor țării.

viitoare, la 
prilejul cam-

A. VASILIU

PARÎIDE INTERESANTE EA TERNEI!
DE POLO DIN CLE'J-NAPOCA

DE
IN

DOAR

BASCHET I
9 MINUTE,
4 PUNCTE J

de la Farul au 
victorie —

«ară. AL 
tovere.

CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te
lefon). în bazinul acoperit din 
localitate au început întrecerile 
celui de al doilea tur din ca
drul campionatului național de 
polo.

RAPID — CRIȘUL ORADEA
7—2 (1—0, 2—1, 2-9, 2—1). Cam-

LIBER AU 0 VALOARE INESTIMABILĂ"
„Nu pot fi peste tot prezentă. 
Am căutat să am permanent in 
preajmă oameni pasionați, aju
toare bune. îmi este, firesc, 
foarte greu să-i numesc pe toți, 
dar de cîțiva vreau totuși să 
amintesc : ing. Stela Voicu, „su
fletul" activității turistice, ing. 
Marieta Oprea, tehnicienele Vio
rica Constantinescu, Geta Mo
lan șui. Doresc să arăt in plus 
câ primim un sprijin cu totul 
deosebit din partea comitetu
lui de partid, in special a se
cretarei acestuia, ing. Viorica 
Dobrescu. Nu din curtoazie, dar 
trebuie să amintesc si eițiva 
dintre bărbații care se află prin
tre susținătorii de nădejde ai 
sportului: Mihai Nicolae, Gheor
ghe Domnișteanu, Paul Vasi- 
lescu".

Asociația sportivă de la 
ICECHIM are in fruntea ei o 
femeie. Cu grijile muncii de

fiecare zi la institut, cu cele 
gospodărești, cu multe altele ca
re cer timp. Dar niciodată în 
cei 20 de ani ea nu a uitat că 
este și o activistă sportivă. 
Si faptul că acum asociația 
ICECHIM se află printre cele 
mai bune din sector este si ur
marea activității neobosite pe 
care o depune de atita vreme 
președinta Anneliese Corniles- 
cu.

^^ORESPONpENpiNO^I
o IN PRIMĂVARA ACEASTA se 

vor amenoja in municipiul Giur
giu aproape 30 de locuri de 
joacă pentru copii. Printre obiș
nuitele instalații pentru cei mici, 
se vor monta și unele mese din 
plăci de beton pentru ping-pong. 
Majoritatea amenajărilor vor fi 
făcute în noile cartiere Policli
nica Oinac I ți li. e LA A. S. 
VIITORUL - MINERUL GURA 
HUMORULUI a luat ființă un 
centru de lupte libere. Conduce
rea tehnică a acestui nucleu de 
atletică grea a fost încredințată 
fui Viorel Hînțan. • O NOUA 
SECȚIE, cea de cautomobilism, 
la Gaz metan Mediaș. Cunoscuta 
asociație sportivă medieșeano are 
acum șapte secții : fotbal, tenis, 
popice, aeromodelism, notație, 
șah și auto toate afiliate la fe
derațiile de specialitate. « ETAPA 
JUDEȚEANĂ (Ilfov) la gimnastică 
din cadrul Daciadei, desfășurată 
la B rănești, a revenit la băieți 
echipei Școlii gen. nr. 6 Giurgiu, 
iar la fete Școlii generale din 
comuna 30 Decembrie. La indi
vidual s-au remarcat Ileana Ni- 
culescu (Giurgiu) și Petre Sta- 
mate (Comuna 30 Decembrie). e 
LA MECiUL DE BASCHET de la 
Galați dintre formațiile mascu
line C.S.U. și Electrica Fieni, ju
cătorii oaspeți s-au... remarcat 
prin atitudini nesportive. Proteste 
vehemente la adresa arbitrilor, 
admonestări reciproce, culminînd 
cu grave injurii la adresa con
ducătorilor de joc de către G. 
lonescu. A CELE NOUĂ CERCURI 
de automobilism create recent la 
Brăila au

. Daciadei, 
demînare 
locuri 
(Coop. 
Chiriță 
bitul). _ _________ _ ___
loc pentru prima oară un concurs 
de carate, dotat cu „Cupa pri
măverii'", la care au participat 
patru cluburi de karate din nor
dul Moldovei. Competiția a fost 
organizată de C. K. Suceava, în
ființat Ic sfirșitul anului trecut

pionii, net superiori, s-au impus 
cu ușurință in fața poloiștilor 
din Oradea. Au înscris: I. Slăvei 
2, Băjenaru 2, I. Gheorghe 2 și 
Bartolomeu pentru Învingători, 
respectiv Gordan 2.

DINAMO — C.N.U. 7—2 (0—9, 
2—0, 2—2, 3—0). Scor identic 
și in cea de a doua partidă a 
zilei, în care dinamoviștii au 
evoluat sub așteptări, reușind 
primul gol abia în min 8 (su
perioritate numerică), iar des
prinderea au realizat-o în ur
ma eliminării definitive a lui 
L. Pleșa, la scorul de 3—2 (min. 
18). Au marcat : Mirea 2, D. 
Popescu 2, Răducanu 2 și Cio- 
băniuc, respectiv Pascu și Ni- 
colau.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA - 
PROGRESUL BUCUREȘTI 9—6, 
3—2, 2—2, 2—2, 2—0).

Mircea RADU coresp.

Of Till „CUPA DINAMO"

Baschetbaliștii 
repurtat o dublă 
104—87 (49—47) și 83—62 (33—34) 
— In meciurile cu echipa 
I.E.F.S.-Lic. 2, restanțe din 
etapa a 13-a a Diviziei A. Par
tidele au avut desfășurări ase
mănătoare : joc echilibrat în 
prima repriză, superioritate 
netă a eonstănțenilor în a doua, 
în intîlnirea de ieri, bucurește- 
nii au înscris intre minutele 20 
și 29 doar 4 puncte, fapt care a 
facilitat distanțarea gazdelor. 
Coșgeteri : Băiceanu 24+33, 
Pașca 24+12, Spînu 22+10, res
pectiv Ermurache 37+4, Bră- 
nișteanu 7+29. Arbitri : I. Gri- 
gore — B. Florin (Cornel PO- 
PA-coresp.).
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TENISMANII ROMANI JI
„CUPA EUROPEI4

La Vittorio Veneto (Italia) 
s-a încheiat turneul final al Cu
pei Europei la tenis pe teren a- 
coperit, competiție rezervată ju
niorilor (18 ani). După ce tatre- 
cuse cu 4—1 echipa Austriei și 
cu 5—0 pe cea a Cehoslovaciei în 
etapa de zonă de la Vlena, re
prezentativa României a avut ca 
adversare, în faza decisivă, for
mațiile Spaniei și Italiei.

„Dacă Intîlnirea cu tenismanii 
spanioli nu a ridicat probleme 
deosebite — ne-a spus, la îna
poierea în Capitală, antrenorul 
Gheorghe Boaghe — noi ciști- 
gind la scorul concludent de 4—1, 
meciul cu Italia ■ fost mai di
ficil. Partenerii noștri de între
cere au terminat Învingători cu 
î—2. Astfel, echipa României a 
revenit acasă doar vicecampioa- 
nă a Europei. După opinia mea, 
debutul, în această competiție, al 
tinerilor noștri tenismani — care,

fără
— a fost t< 
pinia lnterl< 
pe faptul c 
blu din mi 
gazdă cuple 
un pas de 
gărceanu — 
câștigat cu 
al doilea se 
norul — pi 
ducea cu 4- 
iui Claudio 
Adriano Pan 
a intervenit 
manii noștl 
deze. Pe f< 
morale, ten 
le-a fost gr 
cisiv. Deși 
făcut două 
moment de 
dublu, apre 
destul de b 
to, remarcii

CINE ȘTIE SA ATAC
Turneul de selecție la Jteni

Un adevăr prea binecunoscut 
în lumea sportului, deși poate, 
nu totdeauna apreciat la di
mensiunile sale reale. Acela 
că antrenorul este — sau 
trebuie să fie — un per
manent modelator de material 
uman, 
fice la 
nile și 
tinerii 
forme

Ne-am gîndit din nou la aces
tea, urmărind un antrenament 
al lotului național de tenis, la 
Centrul de pregătire și perfec
ționare de la „23 August". Ad 
se pun bazele viitoarelor evo
luții ale rachetelor noastre 
fruntașe, în noul sezon compe- 
tițional. Mai exact, se consoli
dează. Munca începută în iar
nă, pe suprafață „indoor", este 
continuată acum în- aer liber. 
Cu adaptările necesare, la spe- 
rificul jocului pe teren cu 
zgură. Dacă noua noastră re
prezentativă n-a cucerit perfor
manțe de răsunet la primele ei 
starturi (deși un loc 1—2, de
partajat doar prin setaveraj, în 
preliminariile C.E. nu este de 
neglijat), în schimb ea a cîști- 
gat, cu certitudine, în potențial 
și capacitate tehnico-tactică. 
Jucătorii ei, aproape fără ex
cepție, se arată în urcare și — 
ceea ce este foarte important — 
receptivi la solititările antreno
rilor. Solicitări pretențioase, a- 
desea purtînd un net caracter 
înnoitor.

Să explicăm, prin însăși cu-

vintele î 
Georgescu, 
al echipei : 
așa cum ii 
rapid, in 
și pe zguri 
lupte mere 
creîndu-și 
bilități de 
vor putea i 
reclamat <• 
ționale, un 
foarte aspi 
cern Ioc în 
sului șj„.a 
noastră' șa' 

Cum «p . 
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Este pn 
prederi 
discuția e 
și poate 1

Vineri, ______
poligonul bucureșteari Dinamo 
găzdui primul concurs de tir 
aer liber. Este vorba despre 
trecerea internațională dotată 
„Cupa Dinamo", organizată __ 
cinstea celei de a XXX-a ani
versări a clubului bucureștean, la 
care vor participa și câțiva tră
gători de mare valoare din Ce
hoslovacia. Printre aceștia se a- 
flă fostul campion european la 
pușcă liberă, poziția în picioare, 
Petre Kovarik și trăgătorii de 
pistol Frantișek Bartha, fost 
campion european la pistol vi
teză. In 1975. Frantișek Hurt și 
revelația tirului din țara prie
tenă. juniorul Vlastslav Putna, În
vingător in multe dintre con
cursurile seniorilor. La Întreceri

sîmbătă și _ duminică, 
va 
în 

ta
tu 
ta

sint invitați și trăgători frun
tași de la majoritatea duhurilor 
românești, astfel că concursul 
dotat cu „Cupa Dinamo- va 
prilejui un excelent prilej de 
trecere în revistă a țintașilor 
noștri, la începutul acestui se
zon pentru arme cu glonț. In 
program mai figurează probe 
pentru arme cu aer comprimat 
și întreceri feminine de pușcă și 
pistol.

se străduiește să valori- 
indici superiori aptitudi- 
posibilitățile elevilor săi, 
sportivi. Sau să le trans- 
radical, cînd e nevoie.

★
Tot la sfârșitul acestei săptă- 

mîni ‘ '
teva concursuri zonale : 
Focșani*, la Focșani (pușcă 
glonț), „Cupa Institutului Peda
gogic*, la Oradea (pușcă glonț), 
Concursul bilateral Stăruința 
Brașov — Metalurgistul Cugir, 
„Cupa Centrului de tir Alexan
dria (pistol) șl „Cupa 
rii-, la Brașov.

MARIN STAN - 598 
„CUPA DRAVA"

Participînd la „Cupa 
organizată în Bulgaria, trăgătorul 
de pistol viteză Marin Stan a 
realizat un excepțional rezultat 
— 598 p —, cu care a oiști gat 
întrecerea susținută în compania 
unor valoroși trăgători din ci- 
teva țări socialiste. Performanța 
este egală recordului mondial în 
vigoare. Corneliu Ion s-a clasat 
pe locul secund, cu 595 p. între
cerea pe echipe a revenit trăgă
torilor de la steaua, care au 
totalizat 2 354 p. Din echipă au 
mai făcut parte D. Vinț — 589 p, 
și M. Bujdei — 572 P.

slnt organizate alte cî- 
„Cupa

și care are ca antrenor pe ing. 
Mircea Bdintxiecnu. Pe primul 
loc s-a ckisot Cubul de karate 
lași I, urmot de C. IC Fălticeni 
și C. K. k>ș4 li. a DIVIZIONARA 
C CUPROM Baia Mare are un 
frumos stedion în centrul orașului 
(pe str. Horia) cu vestiare și o 
tribuna pentru oproape 2 000 de 
spectatori, dar meciurile le sus
ține pe un teren aflat la o de
părta 'e de aproape 4 km 
oraș, cu o tribună im provii 
de 200 locuri, care în toamnă 
și rupt în timpul unui meci, 
naște o întrebare firească ; 
ce nu joacă echipa CUPROM r 
stadionul din oraș ? > APROAPE 
200 de tineri cooperatori ou par
ticipat la Covasna la competiția 
polisportivă „Voințiada'. Printre 
cîștigători s-au numărat : Olga 
Benedek (Sf. Gheorghe) și Ște
fan Moldovan (Tg. Secuiesc) — 
la tenis de masă, Eniko Sandor 
(Covasna) și Frigyes Schiller 
(Covasna) — la șah, Jolan Fekete 
și Imre Palt (ambii din Baraolt) 
- la popice, a IN PĂDUREA 
PUSTN1CU, de la marginea Ca
pitalei, a avut loc duminică un 
cros rezervat centrelor de antre
nament din liceele și școlile ge
nerale din județul Ilfov. Printre 
cîștigători s-au aflat Maria Ma
rin și Viorel Argeșeanu din Bră- 
nești, Mariana Nae din Oltenița 
și Gheorghe Mirea din corn. 
Ion Roată. « LA PĂUCEȘTI 
(jud. Bacău) un harnic activist 
sportiv, profesorul Constantin 
Bâluțâ, inițiază tinerii din sat 
în tainele mai multor discipline, 
oină, handbal, tenis de masă. 
Recent, el a constituit și o grupă 
de luptători, compusă din 40 de 
copii și tineri între 6 și 18 ani. 
La etapa județeană a Daciadei, 
în sporturile amintite mai sus 
elevii din Păucești au avut o 
comportare meritorie.

RELATĂRI DE LA : Tr. Bârbâ- 
latâ, C. Filipovicî, Z. Rîșnoveanu, 
V. Timuc, T. Siriopol, N. Costin, 
I. Mîndrescu, V. Sâsâranu, Gh. 
B-iotă, D. Moraru-Slivna și E. 
Teirou

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
primăve*

de 
izată 
i s-a 
. Se

de 
I P®

în toate agențiile a Început 
vlnzarea biletelor pentru tragerea 
excepțională Pronoexpres din 26 
martie ax.

Și această atractivă tragere vă 
oferă mari posibilități de a ob
ține ciștiguri In autoturisme 
„Dacia 1 300“, excursii peste ho
tare și bani.

Numai astăzi se mai pot pre- 
' pentru tragerea obiș- 

de mîtae, 24 martie
cura bilete 
nuită Loto 
1978.

NUMERELE 
GEREA

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

22 MARTIE 1978

I : 44 12 9

TRA-
DIN

24 19EXTRAGEREA
39

EXTRAGEREA
38 5 11

FOND TOTAL _ _ ____r_______ _
1.015.768 LEI. din care 203.137 lei, 
report la categoria 1.

a n-a : 17 30 41

DE CÎȘTIGURI :

P LA 
I

Drava

GEOAGIU-BAI: LINIȘTE, ODIHNA Șl SA
Un colț de țorâ, situat la 12 km de Orăștie, 

poartă nomele acestei renumite stațiuni balneare. 
Ape alcaline, ușor sulfuroase, bicarbonatate, mezo- 
termale și termale, radioactive ; nămol de turbă, 
ioduras-feruginos acționează energic în afecțiunile 
aparatului locomotor — reumatisme degenerative, 
abarticulare, Inflamatorii, post-traumatice, neurolo
gice periferice, precum și în afecțiunile ginecolo
gice. Un nou hotel, recent construit, servește această 
modernă bază de tratament. In această luna be- 
neficiați de reduceri de prețuri atit la cazare, cit 
și la masa. Astfel, un loc într-o cameră cu două 
paturi și baie costă doar 20 lei, în timp ce în se
zonul estival costă 57 lei, iar masa 35 lei față de 
50 lei în timpul verii. O reducere substanțială, 
dacă rețineți câ o cură balneară sau un concediu 
de odihnă efectuat în perioada de iarnă este la 
fel de eficace ca și cel din perioada lunilor de 
vară, cu precizarea câ în timpul iernii aerul este 
puternic ozonat, reprezentînd un veritabil izvor 
sănătate.

Informații suplimentare și procurări de bilete 
pot obține prin filialele și agențiile OFiCIILOR 
DEȚENE DE TURISM și ale I.T.H.R. BUCUREȘTI, 
reținut : la transportul pe calea ferată se acordă 
o reducere de 50%.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 12 MARTIE
FAZA I. Categoria 1 : 2 varian

te 25% a 17.500 lei ; categoria 
3,50 variante a 15.000 lei sau, 
alegere, o excursie dublă 
U.R.S.S., sau o excursie de 
loc în R. P. Polonă — R.D.G. 
R.F.G. — R. S. Cehoslovacă 
Austria — R. P. Ungară, sau 
R. P. Ungară — Austria și dife
rența în numerar ; categoria 3 : 
27,75 variante a 4.368 lei ; cate
goria 4 : 105 variante a 1.154 lei : 
categoria 5 : 252,75 variante a 430 
lei ; categoria 6 : 8.379,75 variante 
a 40 lei.

FAZA a Ii-a. _______
variantă 25% a 12.500 lei ; cate
goria B : 47,25 variante a 2.130
lei : categoria C : 131,50 variante 
a 765 lei : categoria D : 8.316 va
riante a 60 lei.
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Categoria A : 1



> DU-

t. la rîn-

ERAU ELEVII!...
cație fizl- 

de 16 
elevii a- 

ui indus- 
ești erau

ca să... 
anul. La 

$1 9, con- 
M.V. tre- 
anul n E. 

pe alee, 
între e- 
profeso- 
Tovarășe 
gem și 
oră de 

mai de- 
bine, la

teren!" • »»Da, dar este ocupat. 
Joacă alții...“ • „intrați voi | 
Vin eu să vă eliberez spa
țiul" ! Profesor și elevi s-au 
îndreptat spre teren. Aici, re
porterul a ascultat, din ime
diată apropiere, cel mai neaș
teptat ----------
— dialog. Profesorul: • 
cu voi, " 
teren : .

dar absolut autentic 
„ : _ „Ce-l

mă 7" Elevii de pe 
,„4vem oră de sport!" 

• „Serios 7 Ce 
vorbiți ? Și cu ce 
profesor, mă rog 7“ 
„Păi, cu...
nea voastră ! ___

I anul n E și avem
8 la 9 !“ a Da, da...

dum- 
Sîn-

tem din 
oră de la _ ___
Bineee. Măi, voi ăștia de la 
A ! Așteptați pînă la 9, cînd 
Începe ora voastră î“

Cu aceste spuse, profesorul 
Vlădescu și-a văzut de drum, 
în continuare, printre clădi
rile liceului, întoreînd spatele 
elevilor săi pe care — cul
mea ! — nu-i recunoscuse...

Noroc că și-a dat seama la 
vreme de greșeala pe care 
era s-o facă : cit pe ce să-și 
dea afară de pe teren proprii 
săi elevi, de la propria sa 
oră...

Radu TIMOFTE
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țării 
aflat la 
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ceanu a 

intr-un 
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o Vene- 
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retururi de servicii în forță și 
bine plasate, dar mai ales prin- 
tr-un joc la fileu care l-a pus în 
dificultate, de fiecare dată, pe 
adversari".

Comportarea In această com
petiție a tenismanilor români lasă 
să se întrevadă că, în viitoarele 
Întreceri oficiale de anvergură, 
el ne pot aduce satisfacții șl mai 
mari. „Urmărim ca principal o- 
biectlv — ne-a spus In încheiere 
Gh. Boaghe — o evoluție cu mult 
mai bună la Balcaniada de ju
niori și la Campionatul Europei 
(ediția de vară)". Rezultatele din 
meciul cu Italia : Segărceanu — 
Panatta 6—3, 6—2 ; Niculescu — 
Piombo 6—2, 2—6, 6—4 ; Stănes- 
cu — Armellini 4—6, 7—«, (—8 ; 
Mancaș — Moscino 1—6, 1—6 ; 
Segărceanu. Mancaș — Panatta, 
Piombo 6—4, 6—7, 2—6.

Ion GAVRILESCU

LA PRIMA MINGE ?
_da răspunsul la întrebare
Ștefan 

nejucător 
de joc, 
terenul 
păstrat

vățind să 
inițiativă, 

posi- 
ii noștri 

la nivelul 
interna

ră fi 
să ne fa- 

teni- 
^șingura

activ? 
deprinderi.

Exat o 
e antrena- 
t chiar — 
s de selec- 
■eastă săp- 
iigatorie): 
ninge de 
toate min- 

depă- 
(half-

setă aceste 
k. punctul 
ner.dament 
lentului, o 
regulile de 
le însă o- 

va 
vor

(altă ino- 
d regulile, 
ruția temei, 
a face a- 

Teoretic, 
interesantă 
de contro-

versa. Deși la ședința colegiului 
antrenorilor, care a decis apli
carea noii metode, a 
cvasi-unanimitate în 
acesteia, ar fi loc și 
rezerve. Pe plan etic, 
Pare nedrept ca unui 
defensiv prin excelență 
impui un stil care nu-i 
vine. Dar... Adevărul este că, 
astăzi, cu tenisul defensiv nu 
se ajunge departe. Și însuși 
Manuel Santana — considerat 
marele maestru din totdeauna 
al apărării — a câștigat Wim- 
bledonul, în 1966, atacînd !

Firește, cronicarul se află în 
poziția comodă a celui ce poate 
să emită o părere, după ce ex
periența a reușit sau nu. Am 
preferat însă să ne-o expunem 
anticipat, 
vațiile lui 
Indiferent 
imediate.
— o șansă, poate singura, de a 
face un salt calitativ pe urcușul 
atit de abrupt al tenisului 
clasă internațională.

Selecția (sistem turneu, fie
care cu fiecare) începe astăzi 
după amiază — dacă vremea o 
va permite — cu 16 jucători 
la start. Să vedem, cine știe să 
atace de la prima minge ?

existat o 
favoarea 

de unele 
de pildă, 

jucător 
să-i 
con-

Sîntem pentru ino-
Ștefan Goorgescu. 

de consecințele lor 
Este — într-adevăr,

de
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ROMÂNIA
(Urmare din pag. I)

cețoșa „ochii minții". Deținînd 
o foarte 
echipa 
Covaci și 
a reușit 
formației 
de minute 
bine după pauză eforturile la 
condițiile de joc și la starea 
adversarului. Renunțind la sur
plusul de pase scurte din par
tea a doua a primei reprize și 
Ia unele efecte tehnice fără e- 
fect în joc, „tricolorii" și-au 
valorificat în final superiorita
tea de ansamblu, în care pre
gătirea fizică a fost elementul 
determinant. Egalarea o anun
țase Hajnal, fotbalist de moral 
și de luptă (inspirat introdus 
în locul lui C. Zamfir, care ra
tase startul) : în min. 58 mure
șeanul plecase singur spre 
poarta adversă, dar a fost ținut 
de Necati fără ca arbitrul să 
sancționeze faultul petrecut în 
apropierea liniei de 16 m. To
tuși, Hajnal întărise jocul mai 
simplu și mai angajant cerut 
de Ștefan Covaci celor trei vîr- 
furi. Și dacă primul vîrf, Bă
lăci, va rata și 
altă pătrundere, 
lălăit vîrf, Dudu 
min. 80 : la pasa 
gajare, 
bucureșteanul 
mingea de la

bună pregătire fizică, 
condusă de Ștefan 
Constantin Cemăianu 
să reziste presiunii 
turce în primele 45 

și să-și adapteze

în min. 64 o 
va egala ce- 
Georgescu, în 
lungă, de an- 

de Romilă, 
primit și el

trimisă
a
un adversar (a-

CELE

TURCIA 11
celași Necati), înscriind cu mă- 
iestria-i recunoscută în lovitu
rile de cap.

Rezistența fizică și psihică a 
formației noastre, maturitatea 
sa din repriza secundă se pu
teau concretiza chiar și cu o 
victorie în finalul partidei, cînd 
Hajnal și Bălăci au trecut pe 
lingă gol. Rezultatul e echita
bil însă dacă ne gîndim că Ră
ducanu scosese și el două go
luri (min. 61 și 86), iar Ștefă- 
nescu respinsese un balon ajuns 
la un metru de linia porții 
(min. 88).

Oricum, egalitatea repre
zintă o reușită a Echipei 
(scrisă cu E), care a luptat cu 
toată dăruirea. Acest 1—1 în
registrat la Istanbul nu poate 
fi pe deplin concludent avînd 
în vedere condițiile improprii 
în care s-a desfășurat jocul. 
Noua „remiză" din orașul de 
pe malurile Bosforului are însă 
o valoare deosebită nu numai 
pentru că e vorba de un joc 
oficial, disputat în „Cupa Bal
canica", ci și pentru că repre
zintă un nou start de care 
mulți se îndoiau în urma ulti
mului sezon al „tricolorilor”. A- 
cest 1—1, în condițiile de joc 
de la Istanbul, este echivalent 
cu o probă de voință și devo
tament trecută cu bine de am
bele generații ale Ecliipei na
ționale, lansată cu dreptul în- 
tr-o cursă lungă in care „tri
colorii" au obligații mari.

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

DECLARAȚII DUPĂ MECI
1. Manojlovski (arbitrul întâlnirii) î 

„A fast un meci bun, daca avem in 
vedere condițiile în care s-a dispu
tat. Fiecare echipă a luptat exem
plar. Mi-au plăcut portarii celor două 
formații. Cernii și Engin de la gaz
de, Romilă și Dobrin de la oaspeți**.

fl început să cedeze fizic încâ de 
ia începutul reprizei secunde**.

Radu VOIA I

TE

Ștefan Covaci (antrenorul selecțio
natei noastre) : „Sînt bucuros că 
echipa, deși a fost condusă, a __
pectat cele mai multe indicații date 
după ultimul joc de antrenament : 
mărirea vitezei de joc și angajamen
tul în profunzime. Apreciez ambele 
formații pentru» efortul depus. Pen
tru noi a fost un veritabil test fi
zic, dar și psihologic. Spiritul colec
tiv s-a impus mai ales după pauză. 
Forța de atac a echipei a crescut 
prin cuplul Bălăci—Dud u Georgescu, 
jucătorul craiovean ajungi nd foarte 
repede la poarta adversă. In privința 
celor doi noi veniți, Răducanu a 
fost* în z; bună, cum poate fi el 
cînd este serios, iar Dobrin a vrut 
să fie prezent și kj propriu și la 
** - - - • - - - __ _-_j

care mo- 
cad. Re

figurat pînă la sfîrșitul meciului, 
rezistând 
jaritatea 
zultatul

unui examen Ic 
jucătador tehnici 

este echitabil".

nes-

Turei (antrenorul echipei 
„Doream mult de tot să 

ne ravanjăm, dar n-am reușit. Nu 
s-a opus numai terenul, ci ți echipa 
odversă, core o luptat cum nu ne 
ofteptom, ovină in vedere condițiile 
atit de grele in care s-o jucat 
meend. Noi n-om rezistat in ultimele 
10 minute. Dealtfel, echipa Turciei

Metin 
Turciei) :

MAI IMPORTANTE MOMENTE ALE JOCULUI
După ce, în 

gescu a fost 
Necati, prima mare ocazie de des
chidere a scorului o au jucătorii 
noștri care, în min. 10, ratează
— din poziții foarte favorabile
— prin Bălăci și Zamfir. în min. 
13 Bdloni încearcă un șut de la 
distanță, balonul ocolind poarta. 
Dar iată că vine minutul 15 șl 
gazdele reușesc să înscrie : Ce
mil șutează de la distanță și SE
DAT scapă de sub supra
vegherea lui Cheran reluind 
din voleu balonul. După pri
mirea golului, jucătorii noștri 
„se văd- mai des în atac și au 
tfteva minute bune în care păs
trează inițiativa. Romilă execută 
(min. 20) o lovitură liberă de la 
30 m pe care Rasim o evită res- 
pingînd balonul cu dificultate în 
corner, iar în min. 24 Bdloni șu
tează puternic, dar exact în bra
țele portarului turc. Finalul

min. 2, D. Geor- 
faultat în careu de

Clasamentul seriei a n-a 
„Cupei Balcanice"

1.
2.
3.

ROMANIA 
Turcia 
Bulgaria

re-

a

prizei aparține jucătorilor turci, 
însă atacurile lor nu se soldează 
decît cu comere.

Repriza secundă debutează cu 
un șut expediat de Dudu Geor
gescu care nu-și atinge însă 
ținta. In min. 59, o acțiune pre
lungită a gazdelor este încheiată 
de AU Kemal, tn min. 60. Cemil 
este blocat curajos de Răducanu. 
Este — apoi — rîndul jucătorilor 
noștri să rateze egalarea prin 
Bălăci, fundașul Turgay respin- 
gind mingea din fața porții 
goale. Minutul 80 ne aduce sa
tisfacția golului egalizator : Ko- 
milă trimite un balon in adin- 
cime, Necati deviază mingea 
cu capul pînă la D. GEORGESCU, 
care, tot cu o lovitură de cap, 
R trimite cu boltă peste portarul 
Rasim, în plasă. In min. 82 Haj
nal are In vîrful bocancului posi
bilitatea obținerii victoriei, dar 
șutează exact în Rasim. Cu două 
minute înaintea finalului, Volkan 
ratează șl el.

Cartonașe galbene: D. Georgescu.
Arbitrul T. Manojlovski (Iugo

slavia) a condus cu greșeli ur
mătoarele formații :

TURCIA : Rasim — Turgay 
(min. 71 Aii Cobanlî), Necati,

Coskun, Erdogan — Onder, Engin, 
Volkan — Aii Kemal, Sedat, Ce
mil.

ROMANIA : Răducanu — Che
ran, Ștefănescu, Sătmăreanu, 
Vigu — Romilă. Boldni, Dobrin 
— Bălăci, D. Georgescu, Zamfir 
(min. 53 Hajnal).

ȘTIRI...

Ce spun înregistrările statistice

fINUIIL BUN—EFECT AI UNEI
Ar fl fost interesant ca analiza 

tehnică a meciului de la Istanbul 
să o facem comparind elementele 
statistice ale acestei întîlnlri eu 
cele obținute în partida dispută 
între România șl Turcia, exact 
cu un an In urmă (23 martie 
1977), la București. Condițiile at
mosferice neprielnice, și în spe
cial starea terenului, ambele de 
excepție, ne obligă să renunțăm 
la o astfel de idee și să ne re
zumăm la cîteva observații care 
se pot desprinde din prezentarea 
cifrică a prestației ofensive a ce
lor două echipe, pe fracțiuni de 
timp a cîte un sfert de oră. Așa
dar, între min. 1—15 raportul ac
țiunilor de atac a fost România 
12 — Turcia 17 ; min. 16—30 = 
17—17 ; min. 31—45 = 12—24 (total, 
prima repriză : 40—58) ; min.
40—60 = 10—16 ; min. 61—75 =
10—16 ; min. 76—90 = 14—14 (to
tal, repriza a doua : 34—46). Ra
port general de comere : 1—6.

PREGM1R! FIZICE SUPEIIIOUE
Ce rezultă de aici și se impune 

a fl reținut ?
1. Vigoarea ofensivă a celor 

două echipe a scăzut, explicabil, 
în partea a doua a meciului.

2. Pe ansamblul întâlnirii gaz
dele au manifestat o superioritate 
teritorială (cantitativă, deci) ex
primată prin raportul favorabil 
în 4 din cele 6 sferturi de oră 
ale meciului.

3- Echipa noastră a avut o că
dere evidentă — surprinzătoare 
— în finalul primei reprize și, 
ceea ce pare îmbucurător (rămî- 
nînd să fie confirmat în viitoa
rele confruntări internaționale), a 
terminat întrecerea în forță, do- 
minînd jocul în ultimul sfert de 
oră, cînd a și înscris, dealtfel, 
golul egalizator. în concluzie, tri
colorii au trecut cu bine un di
ficil examen competițional, grație 
unei bune capacități fizice și 
morale și a unei judicioase do
zări a efortului.

UN TEST REUȘIT AL „OLIMPICILOR"
2-0 (1-0), IERI, CU F. C. PETROLUL

Primul test al olimpicilor — 
ieri, în compania divizionarei A 
F.C. Petrolul Ploiești — n-a avut 
parte de un cadru prielnic, ploa
ia căzută in tot cursul nopții in- 
muind gazonul de pe „Republi
cii". Cu atit mai demne de a 
ti subliniate ne apar, in aceste 
condiții, pofta de joc a selecțio- 
nabllilor (mai ales in formula 
din repriza secundă), modul e- 
xemplar in care s-au angajat la 
efort. Intîlnind In Petrolul un 
partener de întrecere aplicat și 
bine organizat în spațiul de joc, 
componenții lotului olimpic au 
răspuns, în linii mari, eu ace
eași monedă, aruneînd în plus 
in balanță, pentru a o înclina 
în favoarea lor, o mișcare mai 
amplă și mai sincronizată In 
ambele faze, de atac șl de apă
rare. Precum le-au cerut antre
norii Cornel Drăgușin și Ion 
Nunweiller, „olimpicii" și-au 
stinjenit vădit adversarii, efectu- 
înd cu mal multă metodă pre
singul și marcajul. „Diferența" a

creat-o, în cele din urmă, jocul 
selecționabililor în situația de 
posesie a mingii ; un joc cu un 
pronunțat caracter OFENSIV, 
scop in care fotbaliștii, aparți
nând tuturor liniilor, și-au mărit 
zonele de acțiune venind des în 
sprijinul „vîrfurilor".

Și ce alt simptom mal... con
cret al acestei maniere de joc 
— pe care, firește, o dorim in 
permanență la lotul olimpic — 
decît faptul că ambele goluri 
(cite unul pentru fiecare repriză, 
care, din cauza timpului nepriel
nic, a fost fixată la 30 de minu
te) au fost opera mijlocașilor. 
Intr-adevăr, primul gol a fost 
înscris de MULȚESCU (servit în 
adîncime, în min. 13, de Stoica), 
iar cel de-al doilea de BELDEA
NU (voleu, din careu, în min. 42, 
la capătul unei acțiuni șnur, Ră
ducanu — Radu II — Beldeanu).

Din cei 18 jucători folosiți la 
acest prim test, ne-au plăcut, în
deosebi, libero-ul Nicolae (în a- 
fara, firește, a faultului comis

In suprafața de pedeapsă asupra 
lui Fl. Dumitrescu, iregularitate 
nesancționată de arbitrul V. Con- 
stantinescu), Stoica, Grigore. 
Marcel Răducanu, Mulțescu și 
Beldeanu, ultimii doi candldînd. 
in continuare, la locuri în prima 
reprezentativă a țării.

De la F.C. Petrolul s-au 
mancat N. Florian, Slate și 
Dumitrescu.

LOTUL OLIMPIC a utilizat
măloarea formulă : Lung (Bucu) 
— Zamfir, Tilihoi (Nicolae), Aglu 
(Zahiu), Lucuță (Bărbuiescu) — 
Stoica (Țicleanu), Mulțescu (Ră
ducanu), Beldeanu 
Fanici (Radu II), 
schimbările au fost 
pauză.

F.C. PETROLUL :

re- 
Fl.

ur-

— Grlgore, 
Vrînceanu ;

făcute la

Constantin 
— Gh. Dumitrescu (min. 15 Stan- 
eiu), Negoiță, Sotlr, Buiufel — 
N. Florian, Dobrescu, FI. Dumi
trescu — Pisău, Simaciu, State.

Gheorghe NICOLAESCU

Cemil (căpitanul echipei Turciei) : 
„Pe acest stadion am debutat în 
echipa națională. Cu partida de as
tăzi am bătut recordul de selecțio
nări în reprezentativa Turciei, ajun- 

lo 51 de meciuri și aș fi dorit 
să cîștigăm. Formația română a lup
tat însă foarte mult. Mie mi-au plă
cut în mod deosebit numărul 8 (Ro
milâ), nr. 7 (Bălăci), Dudu Geor
gescu și portarul Răducanu*'.

Cheran (căpitanul echipei noastre): 
.A fost cei mal greu meci din punc
tul de vedere al condițiilor de joc 
de cînd practic eu fotbalul. Noi am 
fost mai bine pregătiți fizic decît 
adversarii și după pauză ne-om im- 

de do- 
in nouf

pus. Fiecare a fost animat 
rința de o păși cu dreptul 
sezon a! naționalei**.

Dobrin : „Meciul acesta a 
cu cel de la Cardiff, 0-0, 
cu cițiva ani in urmă în 
condiții de joc. Am avut _ 
dorință : să joc pentru echipă, 
echipa s-a dăruit ca niciodată, 
cînd o mare risipă de efort".

semănat 
disputat 
aceleași 
o mare

Si 
fă-

Răducanu : „Am avut emoții pen
tru că era pentru mine un... rede- 
biM. Dor m-au ajutat și jucătorii din 
față prin puterea lor de ktptâ și 
mobilizare".

Romilă : „Rezultatul obținut se da
torează in exclusivitate efortului co
lectiv făcut de întraga echipă**.

Bălăci : „în minutul 10 am avut 
o mare ocazie, scopînd singur spre 
poartă. Mom oprit însă o clipă 
pentru că s-a fluierat. Dar n-a fluie
rat arbitrul, ci un spectator din 
tribune. Regret că nu am continuat 
bme faza. Dacă deschideam scorul, 
ciștigam meciul".

Șătmoreanu II : „Acest egal echi
valează cu o victorie, victoria spiri
tului de echipă. împreuna cu Ște- 
fânescu sper să fac și alte partide 
mai bune ca cea de astăzi".

Ș TI /... ȘTI /...
SORTI A 
ROMANI- 
la sediul

• TRAGEREA LA 
„OPTIMILOR- CUPEI 
EL Marți 28 martie, 
F.R.F. (ora 13) va avea loc tra
gerea la sorți a „optimilor" Cu
pei României programate a se 
desfășura la 19 aprilie. Reamin
tim echipele calificate în această 
fază a competiției : Universitatea 
Craiova (deținătoarea trofeului), 
Steaua, S.C. Bacău, Dina
mo, U.T.A., F.C. Argeș, Pe
trolul, Politehnica Iași, F.C. Bi
hor, Politehnica Timișoara, O- 
limpia Satu Mare, F.C. Constan
ța, Corvinul Hunedoara, Industria 
sîrmei C. Turzii, F.C. Brăila și 
F.C.M. Galați.

A UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— SPORTUL STUDENȚESC 4—0 
(0—0). Joc la discreția gazdelor, 
care au obținut victoria la scor : 
4—0 (0—0). Golurile au fost mar
cate de : 
(min. 55 
n (min. 
coresp.).

Cri șan (min. 50), Marcu 
și 64) și Smarandache 
60). (V. POPOVICI —

• F.C.

• ASTAZI, LA ORA 18, LA LI
BRĂRIA „MIIIAIL SADOVEANU" 
din Capitală va avea loc o în- 
tîlnire a autorului cărții „De 
ți-ar spune poarta mea", G. Miha- 
lache, eu cititorii. Vor participa 
și foști internaționali, specialiști 
ai postului de portar, fotbaliști 
din prima divizie etc.

_ ARGEȘ — DINAMO
2—1 (0—1). Partida a fost ur
mărită de peste 2 ooo de specta
tori, care au asistat la un joc 
frumos, cu numeroase faze la 
ambele porți. Victoria a revenit 
gazdelor cu 2—1 (0—1). Au în
scris : lovănescu (min. 53) și Lu- 
cuță (min. 89 — autogol), res
pectiv Dragnea' (min. 34). (I. FE- 
ȚEANU — coresp.).

• F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 
— S.C. BAC Au 2—1 (0—1). Au 
marcat : Fl. Dumitrescu (min. 75) 
și Negoiță (min. 78), respectiv 
Panaite (min. 22) (I. TAnASES- 
cu — coresp.).

După medul de Juniori Iugoslavia România (2 0)

COMPLEXUL DE INFERIORITATE, UN BALAST
CARE TREBUIE ABANDONAT LA 2 APRILIE
Se știe, echipa de juniori a 

României a pierdut cu 2—0 In 
deplasare prima manșă a întâl
nirii cu Iugoslavia. Un scor, tre
buie spus din capul locului, con
form cu diferența de valoare 
dintre combatante, în ciuda unei 
semnalizări eronate de la linie 
care a anulat un punct înscris 
de echipa noastră. Pentru că a- 

cest gol refuzat nu a consti
tuit decît o insulă intr-un ocean 
de inhibiție, reținere și lipsă de 
decizie, în care s-au scăldat ti
nerii noștri fotbaliști ; o insulă 
pe care a mai poposit din cînd 
în cînd și portarul Istrate, în 
general brav și inspirat, ezitant 
insă la golul al doilea.

Ce a provocat decalajul de 
calitate dintre cele două forma
ții ? Credem că doi factori au 
fost determinanți. Unul, obiectiv, 
constând în capacitatea superioa
ră tehnico-tactică a echipei iu
goslave, susținută de prestația 
excepțională a două individua
lități de clasă (extrema stingă 
Mlinarici și mijlocașul ofensiv 
Varga). Altul, subiectiv, izvorît 
din balastul complexului psiho
logic acuzat de băieții noștri pe 
mai multe trepte : 1. vineri sea
ră (meciul s-a disputat dumi
nică), cînd adversarii, abia so
siți la Pojarevaț. au intrat în 
holul hotelului, juniorii noștri au 
devenit livizi, schimbînd priviri 
îngrijorate, dîndu-și coate (,,ce 
înalți sînt iugoslavii și cit de 
bine clădiți ! ?•*, se comenta). Tn 
treacăt fie sdus. diferența de 
gabarit era abia sesizabilă ; 2. la 
antrenamentul de sîmbătă, „tri
colorii" s-au mișcat stîngaci, a- 
patici („O dublă perspectivă : o 
conservare premeditată a forțe
lor, sau scăderea tonusului, fe
nomen care se va prelungi mîi- 
ne“, spunea antrenorul C. Ar-

deleanu). Din păcate, a doua 
variantă s-a adeverit ; 3. intr-a
devăr, echipa noastră a intrat pe 
teren copleșită moral, apăsată și 
de atmosfera necunoscută ei, În
treținută de o galerie zgomotoasă 
care a cîntat toată dimineața pe 
străzile orașului, a agitat stea
guri, a stîrnit sunetul sirenelor, 
și-a primit echipa cu urale la 
descinderea pe gazon. Toată cam
pania psihologică a conducerii 
tehnice (îmbărbătare, glume, sfa
turi, apel la memorarea unui 
palmares tradițional favorabil 
nouă) s-a dovedit zadarnică și 
in primele 20 de minute ale par
tidei am plătit un tribut greu 
degringoladei : două goluri la 
pasiv. Abia acest scor a avut 
darul să mobilizeze echipa noas
tră, care a mai echilibrat jocul, 
replicînd pînă la sfîrșit mai 
bărbătește, mai hotărît.

Ce se întreprinde pentru întâl
nirea revanșă de la 2 aprilie ? 
Reuniți intr-un consiliu ad-hoc, 
imediat după meci, r>aniel Lăză- 
rescu, secretar al F.R. Fotbal, 
conducătorul delegației, și Con
ducerea tehnică au hotărît ur
mătoarele : convocarea lotului, 
luni 27 martie, pentru pregătire 
centralizată și completarea lui cu 
Tararache (înșiși băieții îi* invo
cau numele la sfîrșitul partidei, 
creditindu-i forța fizică și de
tenta) și Isaia, apreciat ca un 
bun coordonator de joc (la Po
jarevaț nimeni nu s-a erijat în- 
tr-un asemenea rol). Avînd din 
start inițiativa, insistând la fina
lizare, obținînd repede gol, s-ar 
putea recupera handicapul creat. 
Dar cu condiția să se arunce, ca 
pe un lest, complexul psihologic 
de inferioritate care a blocat for
mația noastră la Pojarevaț.

Ion CUPEN



„MI-A TĂCUT O NARE PLĂCERE SĂ VĂD 
ENTUZIASMUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU RUGDY“

Interviu cu antrenorul Ivan Vodanovich, reprezentant al Noii Zeelande la International Board
Printre personalitățile mar

cante ale rugbyului de la Anti
pozi. Ivan Vodanovich, ocupă 
un loc deosebit. A funcționat, 
împreună cu alți doi tehnicieni, 
ca selecționer al celebrei repre
zentative neo-zeelandeze timp 
de 6 ani (1967—1972), cea mai 
mare parte a acestei perioade 
fiind și antrenor al lui AH 
Blacks (XV în care a și evo
luat, in 1955). Din 1968 este 
membru al Consiliului „New 
Zealand Rugby Union", iar in 
1973 a devenit unul dintre cei 
patrU titulari ai Colegiului na
țional al antrenorilor din Noua 
Zeelandă. Ca reprezentant al 
țării sale la International 
Board, Ivan Vodanovich a par
ticipat, între 15—16 martie, la 
Londra, la ședința acestui for, 
iar in aceste zile este oaspetele 
Federației române de rugby.

Interviul pe care reputatul 
tehnician a avut amabilitatea 
să ni-1 acorde a debutat cu o 
întrebare legată de recenta sa 
participare la lucrările lui In
ternational Board :

— Care au fost problemele 
mai importante discutate în ca
pitala Angliei ?

— Principalul subiect l-a con
stituit — ca mai întotdeauna, 
dealtfel — regulamentul de joc. 
S-au făcut aproape 50 
puneri de modificare a 
lor reguli (vizind, în 
jocul la tușă și poziția 
șului la grămezile 
dar 
mod just — nici una nu a fost 
adoptată ! Cu acest prilej a-a 
luat în discuție candidatura 
Franței și, în urma votului pri
mit, aceasta a devenit cea de a 
opta membră a lui Internatio
nal Board. Lucrul care mi se 
pare cel mai important a fost 
concluzia trasă la finele tatil- 
nirii de la Londra : rugbyul 
continuă să progreseze, fiecare 
țară îl consideră un mijloc 
principal de educare a tinere
tului. Sportul acesta invață co
pilul, adolescentul, să acționeze 
împreună cu alții, îl obișnuiește 
cu colectivul, îi arată că numai 
prin trudă și sacrificii, alături 
de ceilalți, poți avea satisfacții. 
La noi, în Noua Zeelandă, se 
spune : „Prin rugby, fiul meu 
devine mai bun, mai discipli
nat, mai ordonat". Știu că și in 
România aveți opinii asemănă
toare. Am aflat aceasta cu pri
lejul turneului naționalei dum
neavoastră în țara mea, acum 
3 ani.

de pro- 
diferite- 
special, 

mijloca- 
ordonate), 

după părerea mea, in

Inccpînd de azi, la Anvcrs, în întrecere cadeții Hocheiului

ECHIPA DE JUNI2RI A ROMÂNIEI 
ARE CA OBIECTIV LOCUL I ÎN GRUPA B

Colocviu ad-hoc, înaintea unui antrenament. Explicațiile lui Ivan 
Vodanovich (in centrul imaginii) sint urmărite de antrenorii Viorel 
Moraru, Alexandru Pop, Alexandru Paloșanu și de arbitrul Gabriel 
Eftimescu. Foto : Vasile BAGEACFoto : Vasile BAGEAC

— Cele două contacte avute 
— turneul de care ați amintit și 
această vizită, in timpul căreia 
v-ați intilnit cu conducători ai 
F.R.R., antrenori, arbitri, con
ducted chiar un antrenament, 
marți după-amiază, la Parcul 
copilului — v-au oferit oare
cum posibilitatea formării unei 
impresii asupra rugbyului ro
mânesc...

— ...O impresie foarte bună ! 
Echipa care a jucat te Noua 
Zeelandă a constituit, pur șl 
simplu, o încintare. Ea a avut 
un itinerar dificil, dar ș-a 
descurcat mai mult decit onora
bil. Ne-a impresionat în mod 
deosebit jocul ei ordonat. Și — 
să știți că recunoaștem — am 
avut ce învăța, te privința 
„maul“-urilor sau a evoluției 
treisferturilor. în testul cu 
„New Zealand-juniocs" (n.n. 
rezultatul a fost 10—10), Româ
nia și-a câștigat prieteni !

Acum, te cele citeva zile ale 
șederii mele în București, mi-a 
făcut o mare plăcere să văd en
tuziasmul dumneavoastră pen
tru rugby. M-am convins că a- 
veți multe talente !

— în acest context, credeți 
că posibila participare a Româ
niei intr-un Turneu al celor 6 
națiuni ar însemna mai mult 
decit o simplă prezență ? Adică 
ar putea să insemne o partici
pare apreciată ?

— Sint convins că da ! De o

mare importanță va fi turneul 
pe care reprezentativa dumnea
voastră îl va face în toamnă 
în Marea Britanie. Mi-am per
mis să fac unele propuneri în 
discuțiile Durtate cu tehnicie
nii români. Și opinez că, mai 
întîi de toate, echipa are ne
voie de un căpitan cu caracter 
puternic, respectat și inteligent, 
așa cum l-am cunoscut, ta țara 
mea, pe prietenul Alexandru 
Pop. Iar dacă înaintarea va ju
ca grupat, dacă va ști să se 
descurce te grămezile spontane, 
cum a făcut-o în Noua Zeelan
dă, cred intr-un bilanț fruc
tuos. Oricum, vi-1 doresc din 
toată inima !

Geo RAEȚCHI

Pe patinoarul artificial din 
Deurne, o suburbie a marelui 
oraș belgian Anvers. încep as
tăzi întrecerile Campionatului 
european de hochei pe gheață 
pentru juniori. Grupa B.

Cele opt echipe participante 
au fosț împărțite, prin tragere 
la sorți, în două serii, după 
cum urmează :

SERIA I : Danemarca, Italia, 
Iugoslavia, Olanda ;

SERIA A II-A : Austria, 
Franța, ROMANIA, Belgia.

După disputarea jocurilor din 
serii, echipele se vor întîlni în
tre ele pentru stabilirea clasa
mentului final : prima din seria 
I cu prima din 
ș.a.m.d.

Reprezentativa 
a beneficiat de 
sorți favorabilă) 
tăzi cu formația . . 
cu aceea a Belgiei, sîmbătă cu 
cea a Austriei. în ziua de 27 
martie vor avea loc partidele 
finale.

înaintea plecării echipei spre 
Anvers, am avut o scurtă con
vorbire cu antrenorul emerit 
Mihai Flamaropol, care de mai 
bine de un an se ocupă de pre
gătirea lotului de juniori, ajutat 
de tinerii săi secunzi A. Cala- 
mar și V. Boldescu.

— Cum apreciați competiția 
care începe joi ?

— Reprezentativa de juniori 
a României s-a numărat tot
deauna printre formațiile frun
tașe ale grupei B a campiona
tului european, pe care a și 
eiștigat-o de două ori. Obiecti
vul nostru este să realizăm 
pentru a treia oară această 
performanță și să jucăm in 
eșalonul de elită al eompeti- 
țieL

— Cum s-a desfășurat pro
gramul de pregătire ?

seria a II-a

noastră (care 
o tragere la 

va juca as- 
Franței, mîine

— EI a început în vara anuiui 
trecut, cu un lot foarte larg de 
jucători, din care — prin veri
ficări repetate — i-am selecțio
nat pe cei care sînt — cred — 
cei mai buni. Echipa de juniori 
a României a avut un sezon 
bun. După cum se știe, ea a 
ciștigat tradiționalul „Turneu 
al celor șase națiuni" la Sofia, 
unde a avut drept principală 
contracandidată la primul loc 
echioa Austriei, cu care ne 1- 
tilnim și în grupa de la An
vers. în capitala Bulgariei, bă
ieții noștri au ciștigat cu 6—1. 
Printre celelalte rezultate care 
merită să fie amintite, m-aș re
feri la victoria repurtată in 
fața echipei de juniori a 
U.R.S.S., în cadrul „Cupei Prie
tenia", egalul cu selecționata de 
juniori a Cehoslovaciei, victo
riile repurtate în întîlnirile cu 
selecționatele Ungariei și Bul
gariei.

— Care este lotul de care 
dispuneți ?

— Șapovalov și Vasilescu — 
portari ; Teodoriu, Daniel, Sza
bo, Gereb, Nanu. Kemenes — 
fundași ; Marcu, Popescu, Chi- 
riță, Toke, Todor, Csata, Gher- 
ghișan, Cziki, Mihăescu — îna
intași ; Cocsis, Dumitrache, Fe- 
renez — rezerve. Este un lot, 
după părerea mea. valoros, cu 
o serie de jucători care evo
luează în echipele noastre de 
seniori și care au mari posibili
tăți de progres. Competiția nu 
se anunță ușoară, pentru că — 
din informațiile pe care le de
ținem — și celelalte formații 
participante se află Intr-un 
mare progres. Vom căuta insă 
ca echipa României să evolueze 
la valoarea ei reală.

Succes 1
Valeriu CHIOSE

C. FI. de hochei grupa d ROMANIA

Campionatul european de rugbij pentru juniori
ÎN PRIMUL JOC,
în mai multe localități din 

Italia au început, ieri, întrece
rile din cadrul celei de a X-a 
ediții a campionatului european

U.R.S.S. - ROMANIA 9-4

MECIUL KARPOV-KORCI 
NOI IN FILIPINE

După cum s-a mai anunțat, 
federația internațională de șah 
a stabilit ca meciul pentru ti
tlul mondial dintre actualul 
campion Anatoli Karpov și 
marele maestru Viktor Korci- 
noi să înceapă la 16 iulie la 
Baguio (Fillpine),

de rugby pentru juniori, la care 
participă echipele României, 
Franței, Portugaliei, Spaniei, 
Italiei, U.R.S.S., R.F. Germania 
și Marocului.

în primul med, desfășurat la 
Bologna, reprezentativa Româ
niei a jucat in compania for
mației U.RJS.S. După ce au do
minat în prima repriză, in care 
au și condus, juniorii noștri au 
permis celor sovietid să re
monteze handicapul și să se de
tașeze în finaL Scor : 
(0—4) pentru U.R.S.S.

Alte rezultate : Franța — R.F. 
Germania 72—10, Portugalia — 
Maroc 4—0.

9—4
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PROTEJAREA44 BOXERILOR |
PROFESIONIST!

s-a intim plat la 17 decembrie 1977 
orășelul francez Creil, cînd tînârui 

_ Eipel, după cele 15 reprize, a fost 
Prîntr-o înt implore fericită, după un

3

Am relatat la timpul potrivit ce 
pe ringul unei săli de sport în 
boxer profesionist vest-german Jorg 
transportat in comă la spital. T___ _ ______
tratament de multe sâptămîni, Eipel a scăpat cu viață 1

Cazul acesta — ca ți altele în care, din păcate, boxerii profesio- 
nițt< și-au pierdut viața — a tras un nou semnal de alarmă. Evocind Ș 
dramaticele cazuri din boxul profesionist. Asociația medicilor vest-ger- 0 
meni a cerut forurilor sportive de specialitate sâ adopte urgent mă- 
suri adecvate pentru protejarea boxerilor profesioniști. In comunicatul 
dat publicității se arată că este absolut necesar ca medicul de ring 
să aibă dreptul de a opri un meci în cazul ci nd consideră necesar 
ocest lucru, așa cum se procedează în meciurile boxerilor amatori. ^5 
De asemenea, se recomandă ca meciurile la profesionism să aibă mo- 
ximum 10 reprize, cu obligația purtării căștii de protecție și interdic- 
ț>a de a mai boxa timp de trei luni pentru un pugilist învins prin k.o.

In plus. Consiliul mondial al boxului profesionist (WBC) a anunțat
oio 1978 nu va mai autoriza nici u*n boxer profesionist să urce în 

neg fără un certificat medical care să-i ateste sănătatea. Iotă însă >
că p nă acum toate cete de mai sus au rămas doar vorbe goale.

Madrid, intr-un meci profesionist cu Francesco Rodriguez, 
pagriistul Juan Rubio Meliero (23 ani) a fost făcut k.o. în repriza --
o 7-a și. în urma unei comoții cerebrale, a decedat I O nouă victimă, 

cita, oare ? Cauza ? Antrenorii și organizatorii de
**■ ’■** profesioniste n-au nici un interes ca în urma controlului me- $ 
-e-m i lor să fie opriți de a urca in ring chiar înaintea me- 
~ -‘*er cmd socotelile încasărilor sînt deja făcute. Pentru impresori, 

°9*-i F oamenii din colț, propriile lor Interese financiare sînt 
•ra decit viața unui tînăr. Pentru ei nu contează omul, CON-
-EAJ4 BANUL I

elev i lor sâ fie opriți de a urca în ring chiar înaintea me- 
-' cînd socotelile încasărilor sînt deja făcute. Pentru impresari,

Ion OCHSENFELD

DUPĂ 12-4
BELGRAD, 22 (prin telefon). 

Așadar, in loc ca lucrurile să 
se fi îndreptat, măcar parțial, 
iată că ele se complică tot mai 
mult pentru formația noastră 
reprezentativă. Miercuri, de 
exemplu, intr-un meci de nivel 
mediocru, cu Japonia, cu enorm 
de multe ratări la ambele porți, 
hocheiștii niponi s-au revanșat 
— cînd le-a fost necesar 1 —
după înfringerea suferită cu 
două săptămîni te urmă la Ber
lin, intr-un turneu amicaL A- 
tunci jucătorii noștri obținuseră 
o victorie clară (12—4) care-i 
recomanda, firește, ca princi
pali favoriți ai partidei din ca
drul campionatului mondial, 
grupa B.

Cum poate fi explicată o ast
fel de răsturnare valorică ? în 
primul rind este clar că ceea ce 
se păruse a fi doar o ușoară o- 
boseală la jucătorii români, a 
devenit, în prezent, o problemă 
acută, echipa arătîndu-se, in 
plus, și ieșită din formă !

Partida n-a început rău pen
tru hocheiștii noștri care, în 
ciuda ambiției evidente a nipo
nilor, au acționat coerent și au 
asaltat cu hotărire poarta noro
cosului Ywamoto (3 șuturi te 
bară și 6—7 ocazii ratate de 
noi cu... poarta goală !). în min. 
10 Antal încearcă un dribling — 
total neinspirat — în fața por
ții lui Netedu, dar pierde pu
cul care ajunge la Nisawa ; pas 
lui Sakurai care înscrie. în re
priza secundă este rindul lui 
Moroșan (min. 23) să greșească 
și Tanaka majorează scorul la 
2—0. în min. 31 Tureanu redu
ce din handicap cu un șut sec. 
în ultima repriză după ce Hos-

JAPONIA 2-5, 
DE ACUM CITEVA ZILE!
hima înscrie al treilea gol pen
tru echipa Japoniei, băieții noș
tri evoluează bine, cu mai mul
tă ambiție, timp de citeva mi
nute și, la o învălmășeală, V. 
Huțanu marchează. La 3—2 ho- 
cheiștii români forțează egala- 
rea. în plină dominare însă Ne- 
tedu gafează copilărește (pucul 
șutat afară de Hansawa este ri
coșat în gol chiar de portarul 
nostru, în urma unei intervenții 
total stîngace !) și apoi, ime
diat, Nisawa stabilește scorul 
final (5—2) după ce l-a driblat 
pe Gh. Huțan, proaspăt intro
dus în poartă. Și în felul aces
ta, echipa română pierde un joc 
foarte important 
gurația generală 
lui !

A condus bine

pentru confi- 
a clasamentu-

elvețianul Frei,

Călin ANTONESCU

REZULTATE

- Iugoslavia 7—1 
Meci desfâșurot

(3-0. 
marți

- Japonia 2-5 (0-1, 1-1,

Norvegia 
0-0. 4-1). 
noaptea.

România
1-3)

Elveția — Italia. Rezultatul nu ne-a 
parvenit pină la închiderea ediției.

CLASAMENTUL

.1. Polonia 4 4 0 0 29- 9 8
2. Japonia 4 3 0 1 13-13 6
3. Elveția 3 2 0 1 14-12 4
4. Ungaria 4 2 0 2 11-14 4
5. ItaTia 3 111 21-13 3
6. România 4 112 16-21 3
7. Norvegia 4 1 0 3 18-20 2
8. Iugoslavia 4 0 0 4 8-28 0

PROGRAMUL DE AZI

România - Ungaria (ora 11). B- 
veția — Norvegia (ora 14,30), Polo
nia - Italia (ora 18) »i Iugoslavia - 
Japonia (ora 21,30).

NOII CAMPIONI DE BOX
A! U.R.S.S., POLONIEI Șl R.D.G.

în preajma campionatelor 
mondiale de box de la Belgrad 
(6—20 mai), mai multe țâri eu
ropene își desemnează campio
nii naționali. Astfel, recent au 
devenit cunoscuți noii campioni 
în U.R.S.S. (în ordinea catego
riilor : Anatoli Kliuiev, Ale- 
sandr Mihailov, Amiran Hiza- 
nișvili, Viktor Ribakov, Vasili 
Solomin, Valeri Lvov, Valeri 
Racikov, Valeri Udovik, Leonid 
Sapoșnikov, Anatoli Klimanov 
și Igor Vîsoțki), in Polonia

(Henryk Pielesiak, Henryk Sred- 
nicki, Leszek Borkowski, " 
man Gotfryd, Leszek 
dowski, Bogdan Gajda, _ 
niew Kicka, Jerzy 
Wieslaw Niemkiewicz,
Gortat și Andrzej Biegalski) și 
în R. D. Germană (Robert 
Marx, JUrgen Hentschel, Stefan 
Forster, Richard Nowakowski, 
Christian Zornow, Olaf Schnei
der, Detlef Ludwig, Helmut 
Woge, Detlef Marx, Herbert 
Bauch și Jurgen Fanghănel).

Ro- 
Kose- 
Zbig- 

Rybicki, 
Janusz

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX • TELEX
ATLETISM 

minin de 
(Georgia) a fost ciștigat 
Martha Cooksey (S.U.A.) 
2h 46:16.

Concursul fe- 
maraton de la Atlanta 

de 
în

daAUTO • La Nairobi se va 
astăzi startul în „Raliul Safari", 
al cărui traseu însumează peste 
5 000 km.

BASCHET • Competiția mascu
lină „Cupa Koraci* a fost cîș- 
tlgatâ de Partizan Belgrad, care, 
în finală, a Întrecut, după pre
lungiri, cu 117—110 echipa Bos
nia Sarajevo. • in meci amical 
feminin la Paris : Franța — Spa
nia 98—62 (46—30).

Juniors a terminat la egalitate 
cu Borussia Monchengladbach : 
2—2 (1—2), golurile fiind Înscrise 
de Mastrangelo (min. 14) și Ri- 
bolzl (min. 51), respectiv Hannes 
(min. "• " '
• In 
Cuba 
(1-0) 
pe de 
lia — _ ____ __  _ .. . _
Salonic, In meci amical, Grecia — 
Cehoslovacia 0—1 (0—1).

23) și Bonhof (min. 27) 
meci amical la Havana : 

— „Chicago Stings* 2—0 
• In turneul pentru echl- 
tineret de la Udine : Ita- 
Ungaria 2—2 (1—1) • La

SCHI • Concursul de sărituri 
de la Planlca (Iugoslavia) a fost 
cîștlgat de vest-germanul Peter 
Leitner (sărituri de 130 m și 
128 m). Cea mai lungă săritură a 
întrecerii 
nută de 
clasat pe

— 135 m a fost obți- 
iugoslavul B. Norcici, 
locul al doilea.

In turneul feminin 
Chris E-

FOTBAL • La 
in prima manșă a 
intercontinentale"

Buenos Aires, 
finalei „Cupei 
echipa Boca

NATAȚIE • La Magdeburg, 
tn concursul de verificare a lo
tului feminin al R.D. Germane 
Barbara Krause a terminat în
vingătoare In alte două probe : 
200 m liber — 2:02,84 și 400 m 
liber — 4:15,83. Pe 100 m delfin
— Andrea Pollack 1:03.0 : 800 m
— Petra Thtlmer 8:45,80.

TENIS
de la Philadelphia : 
vert — Laura Dupont 6—2, 6—2 ; 
Renata Tomanova — Zenda 
Liess 5—7, 7—5, 6—3 ; Betty sto
ve — Franțoise Durr 6—3, 6—2. 
In proba de dublu : Franțoise 
Durr (Franța), Virginia Wade 
(Anglia) — Florența Mihai 
(România), Katja Ebbinghaua 
(R.F.G.) 6—3, 6—0 a La Las Ve
gas : Borg — Laver 6—4, 6—2 ; 
Solomon — V. Amrltraj -6—4, 6—».
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