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„DUPĂ CE FACI SPORT, TE ÎNTORCI
LA LUCRU PARCĂ ALT 0M“

. ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

în vreme ce ne vorbește, o- 
mul in salopetă albastră își 
vede de lucru. Blocul din lemn 
de tei, ușor gălbui, răspindind 
un miros plăcut, ia, încet-încet, 
forma de pe schiță Aici, în a-

tul. Am crescut la țară. Ia AIu- 
niș de Olt și... n-am făcut 
sport. Intr-o duminică insă 
m-a luat Costică Abăluță — lu
crează și dinsul aici — la un 
concurs de orientare sportivă.
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Campioanele mondiale la cros au revenit acasă

„AVEM MAREA BUCURIE DE A FI REALIZAT LA GLASGOW 
UN IMPORTANT SUCCES PENTRU SPORTUL ROMÂNESC"
• Pe aeroportul Otopeni, buchete de flori, admirație și aplauze

Ieri, pe Otopeni, buchete de flori și imbrățișări calde au răsplă
tit, intr-un fel, pe cele cinci atlete (Natalia Mărășescu, Maricica 
Puică, Georgeta Gazibara, Antoaneta Iacob și Fița Lovin) au
toare ale splendidului succet de la Glasgow. După cum se știe, 
sîmbătă, in Scoția, la prima lor participare la „mondialele’ de 
cros, alergătoarele din echipa României au obținut o aplaudată 
victorie, cîștigînd titlul de campioane ale lumii.

„A fost foarte greu — ne 
spune Natalia Mărășescu, cla
sată a doua în ierarhia indivi
duală. Timpul foarte rece, vîn- 
tul extraordinar de puternic și 

Autoarele victoriei românești la C.M. de cros ; Georgeta Gazi
bara, Antoaneta Iacob, Natalia Mărășescu, Fița Lovin și Maricica 

Puică, la sosirea în Capitali.
Foto : Vasile BAGEAC

ploaia in averse au fost adver
sari foarte dificili pentru fie
care concurent, iar traseul, un 
adevărat infern". „Au fost por
țiuni — intervine Maricica Pui
că, sosită a treia la Bellahouston 
Park — în care ne înfundam 
in noroi pînă dincolo de glez
ne. în viața mea n-am alergat 
pe un asemenea traseu, atit de 
greu și de pretențios, dar avem

REPORTAJ CU DOI ÎNVINGĂTORI Șl JUMĂTATE, 
DIN CARE, DE FAPT, E NUMAI UNUL...

Mai întîi m-am întîlnit cu 
antrenorul floretiștilor, Iosif Zi- 
lahi, abia întorși de la Paris, de 
la „Cupa Europei" și „Trofeul 
Adrien Rommel". L-am felici
tat pentru locul trei obținut la 
ambele competiții, prin echipa 
noastră campioană (care a pier
dut la limită, 8—7, partida eu 
deținătoarea Cupei, Tauberbi- 
schofsheim, întrecind, în schimb, 
pe fosta campioană, Dinamo 
Minsk) și prin Petru Kuki. la 
„Adrien Rommel". Sincer să 
fiu, mă așteptam la o mină mai 
veselă a interlocutorului meu, 
ținind cont de faptul că pină 
In acest sezon floretiștil nu 
prea ne-au răsfățat cu perfor
manțele. „Kuki a fost, în rea
litate, învingătorul la „Rom
mel". A dat in partida decisivă, 
cu italianul Numa, opt tușe va
labile, dar arbitrul i-a recunos
cut numai patru. Atît cit tre
buia ca să ciștige adversarul._ 
Nu o spun numai eu“. a înche
iat Zilahi și a plecat, mai gră
bit ca orieînd. Recunosc că, pe 
moment, l-am suspectat de su
biectivism.

Peste două zile, aflîndu-mă la 
Satu Mare, cu cine îmi încru
cișez pașii pe stradă, în fața 
hotelului „Aurora" ? Cu Petru 
Kuki, însoțit de mama lui. Ce-i 
cu tine tocmai acum, acasă ? 
Tînărul floretist zîmbește pe 
sub mustața sa castanie, ochii îl 
sticlesc șăgalnic spre mine, dar 
răspunsul îl aflu de la mama 
lui : „Peter se logodește m ine 
și acum mergem să scoatem 
costumul ccl nou de la croitor". 

bucuria de a fi realizat o vic
torie mare pentru sportul româ
nesc".

Conducătorul lotului, prof. 
Victor Firea, ne spune: „Fetele 

noastre merită toată admirația 
$1 prețuirea pentru titlul cucerit 
la Glasgow, In condiții extrem 
de grele șl intr-o companie 
foarte puternică. Au luat star
tul 112 concurente dintre care 
au terminat cursa 9?. Succesul 
fetelor noastre se datorește ex
celentei lor pregătiri fizice, bu
nei orientări tactice și, in sfir- 
șit, coeziunii morale care a

E rîndul meu să zîmbesc pe 
sub mustață, tntreblndu-1 apoi 
pe Kuki : E vorba de cine știm 
noi, din.„ lot ? „Da, aprobă el 
repede, fericit că a scăpat de 
prezentarea cărții de vizită a 
viitoarei tovarășe Kuki. Logod
nica mea este Marta Griga, pe 
care o cunoașteți din lotul de 
tinerei". Vă păstrați, deci, In 
familie, o floretistă și un flore-

Poul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2—3)

în turneul poloiștilor fruntași

CALITATE NUMAI ÎN JOCURILE DERBY
Turneul clujean care ar fi 

putut clarifica situația echipe
lor în clasamentul Diviziei A 
(seria I) la polo și-a îndeplinit 
„programul" doar pe jumătate, 
mai precis in subgrupa a doua 
valorică, unde Progresul, obți- 
nînd victorii în partidele cu Cri- 
șul și cu C.N.U., a totalizat 6 
puncte, sporindu-și astfel șanse
le de evitare a retrogradării în 
seria secundă. In grupa frunta
șelor, in schimb. Rapid, Dinamo 
și Voința se mențin in aceeași 
ordine și la aceleași diferențe 
ca după turul inaugural al cam
pionatului.

Diferențele dintre cele două 
subgrupe continuă și atunci cind 

existat în cadrul echipei. Nata
lia și Maricica, de pildă, s-au 
ajutat tot timpul cursei, ca și 
celelalte trei, Geta Gazibara, 
Antoaneta Iacob și Fița Lovin. 
Ultima a acuzat o criză de ficat 
la jumătatea cursei, dar spre 
lauda ei a luptat din răsputeri 
pentru a termina întrecerea 
(locul 20). Cursa a fost ciștiga- 
tă de norvegianca Grete Waitz, 
fostă recordmană a lumii la 
3000 m, care a dominat întrece
rea de la start la sosire".

Tînăra Antoaneta Iacob abia 
de-și poate reține bucuria : 
„Am satisfacția de a fi contri
buit și eu eu ceva la succesul 
echipei țării noastre. Am în
cheiat cursa pe locul 17, fiind 
a patra alergătoare din forma
ție care a punctat. Am reușit 
să întrec cîteva concurente 
reputate între care și campioa
na olimpică Tatiana Kazankina*.

O frumoasă victorie a rugbyștilor noștri în Franța

STEAUA-SELECȚIONATA ARMATEI FRANCEZE 13 3
PARIS, 27 (prin telefon). 

Luni, la Lons le Saunier, s-a 
desfășurat anuala întîlnire de 
rugby dintre selecționata arma
tei franceze și echipa clubului 
militar Steaua, campioana Ro
mâniei. Rugbyștii români au ob
ținut un frumos succes dispu-

!±!LÎ±±„ÂȘA ÎNOATĂ DOAR MARII CAMPIONI!"
Care va fi următorul record, Irinel ?
Anticipăm, intr-un număr an

terior al ziarului nostru, o pri
măvară a înotătoarelor puse 
parcă pe fapte mari în acest se
zon. Cu o săptămînă în urmă, 
la Bremen, intr-un concurs al 
elitei mondiale, Carmen Buna- 
ciu a mai făcut un pas (64,81) 
spre recordul lumii în proba de 
100 m spate, iar coechipierele 
sale Mihaela Costea, Anca Mi- 
clăuș și Camelia Hoțescu au 
cochetat permanent cu liderele 
probelor în care au concurat

Ghiocei, cel puțin la fel de 
frumoși, a primit și mai tînăra 
noastră campioană, Irinel Pă- 
nulescu, marea vedetă a con
cursului internațional de la 
Trento, o avanpremieră a cam
pionatelor europene de juniori 
(sportivi născuți în 1963 și mai 
tineri) din acest an. Patru star
turi — patru victorii !

Așadar, talentata noastră re
cordmană (va împlini 14 ani la 

este vorba de nivelul valoric al 
jocului practicat, ocupantele 
locurilor 4—6 au merite pentru 
ambiția cu care își dispută șan
sele (mai ales în partidele din
tre ele), pentru faptul că pro
movează cu curaj elementele ti
nere (mai cu seamă Progresul, 
antrenor T. Angelescu), dar 
prestațiile în campionatul țârii 
nu depășesc de regulă cotele 
mediocrității. In contrast, frun
tașele au demonstrat în întîlni- 
rile derby frumusețea poloului, 
ambiția de a învinge fiind în
soțită de jocul tehnic, în viteză, 
practicat de Rapid, Dinamo și 
Voința în majoritatea timpului, 
spre satisfacția publicului pce-

Imagine de album : un grup de „vulcaniști* în excursie la Izvorul 
Mureșului

telierul „modelărie" al între
prinderii „Vulcan", a munci în
seamnă a crea, a modela șa
bloane pentru viitoarele piese 
turnate. Sintem de peste o oră 
în secția modelierilor. Interlo
cutorul nostru, Mișu Tudor, 
este mereu intrerupt. „Ce pă
rere ai de înclinarea asta, nea 
Mișule?", sau „Nea Mișule, ce 
se aude cu acțiunea de dumi
nică î“, ori „Ai făcut exercițiile 
la matematică pentru diseară. 
Nea Mișule?". Toți îi spun 
„Nea Mișu", cu țoate că nu are 
decît 23 de ani. Am înțeles că 
este o formă de prețuire, de 
stimă. Cum și-a cîștigat Mișu 
Tudor aceste aprecieri ?

„Cînd am venit aici, în 1972, 
n-aveam nimic comun cu spor- 

nînd de puternicii lor adver
sari cu scorul de 13—3 (4—3). 
Ei au realizat astfel prima vic
torie în Franța din cadrul a- 
cestor tradiționale partide afla
te la a 13-a ediție.

Desfășurind un joc rapid și 
modern, echipa Steaua a de
monstrat virtuțile cunoscute ale

17 iunie), elevă în clasa a VIII-a 
a liceului „I.L. Caragiale" din 
Ploiești, al cărei nume nu mai 
poate fi despărțit de cel al an
trenorului Mihai Mitrofan, con
tinuă să spulbere recorduri cu 
o remarcabilă ușurință. Cu do
uă săptămini in urmă, Irinel ne 
oferea o mostră a multiplelor 
posibilități cu acel 5:04,7 la 
400 m mixt, veritabilă „probă 
a adevărului" in materie de 
înot Nici nu s-au stins prea 
bine ecourile acestei performan
țe, unice pentru categoria sa 
de virstă, și iat-o pe tmăra 
ploieșteancă, mai ambițioasă, 
mai curajoasă, atingind noi li
mite, făcindu-i pe specialiștii 
din piscina italiană (și n-au fost 
puțini aceștia) s-o încadreze ur
gent în rindurile „stelelor noului 
val". 2:13.0 pe primii 200 de 
metri, 2:11,2 pe următorii in
tr-o cursă care a măsurat 400 m; 
„așa înoată doar marii campi- 

zent Ia CIuj-Napoca, unde con
dițiile de concurs au contribuit 
și ele la reușita turneului.

Aplauzele adresate celor care 
se înfruntau în meciurile derby 
nu ne pot face însă să omitem 
că evoluțiile lor, lăudabile in 
cea mai mare măsură, au avut 
oscilații surprinzător de mari tn 
cursul aceleiași întîlniri, fapt 
care devine dacă nu alarmant, 
măcar îngrijorător, deoarece din 
cele trei echipe fac parte cei 
mai mulți membri ai lotului re
prezentativ, ce va participa in

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

la Brănești. Mi-a plăcut foarte 
mult : pădure, aer curat, miș
care... Ce mai ? ! Am venit 
de-acolo parcă alt om. Așa am 
inceput...".

In duminica următoare au 
mers din nou la Brănești și au 
luat și alți tineri cu ei. A ur
mat o excursie, în grup, la 
Cheia, apoi un circuit prin țară, 
cu autocarul. Turismul a intrat 
în viața secției Modelărie și a 
altor secții și ateliere ale între
prinderii, iar astăzi nu trece o 
duminică fără vreo acțiune 
sportiv-turistică.

„Eu spun că turismul este

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3}

rugbyului românesc, înscriind 
două încercări prin Teleașă 
(min. 5) și Ionescu (min. 54), 
întregite de Alexandru care a 
transformat a doua încercare, 
acesta reușind, în plus, și o lo
vitură de pedeapsă (min. 68). 
Pentru francezi a înscris Den- 
nes (min. 36) din 1. p.

oni!" — îi spunea Federico De- 
nerlein, antrenorul fostei record
mane a lumii Novella Calligaris, 
lui Mihai Mitrofan după cursa 
lui Irinel.

Și pentru a-1 convinge pe an
trenorul federal italian că nu 
s-a hazardat în aprecierile sale. 
Irinel a mai dat un „recital" 
duminică seara: 59,22 pe dis
tanța de 100 m, după un start 
ratat! Superb record într-o pro-

Irinel Pănulescu in plin efort 

bă pentru care nu a făcut nici 
un fel de pregătire specială. Un 
record generat de talentul deo
sebit al campioanei, dar in ega
lă măsură și de sutele de ore 
de înot non-stop în piscina plo- 
ieșteană. ore de muncă foarte 
intensă la care a rezistat dato
rită perseverenței și ambiției de 
a face în fiecare zi mai mult 
decît în cea precedentă.

Ce probe va alege Irinel Pă
nulescu la campionatele națio
nale ce vor începe vineri, la 
Hunedoara, și ce surprize ne 
mal așteaptă?

Adrian VASIL1U
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a început finala „daciadei- la popice
Des lătura te sub egida „Dacia

dei", campionatele naționale in
dividuale și perechi de popice au 
reunit în fazele de masă peste 
30 000 de seniori și juniori. în
vingătorii întrecerilor pe ~~~ 
ciații și localități și-au disputat 
apoi întâietatea în cadrul etapei 
județene, unde au intrat în 
concurs și sportivii clasificați. 
Mergînd din victorie în victorie 
peste 350 de jucătoare și jucători 
din toate județele țării, cifră 
care constituie un record de par
ticipare, au reușit să se califice 

■ în finalele pe țară, care au în
ceput ieri după amiază pe două 
dintre cele mai frumoase 
din Capitală : Voința 
Olimpia (juniori).

Finalele (care vor 
duminica viitoare) au 
ambele categorii de sportivi, cu 
proba feminină de perechi. Pis
tele din material plastic, ca și 
ridicarea automatizată a popice-

aso-

arene
(seniori) și

dura piuă 
debutat, la

lor, condiții de joc inedite pen
tru multe dintre senioarele care 
au evoluat In reuniunea inaugu
rală, au supus concurentele la 
un dificil examen. Alcătuite din 
elemente tinere, fără experiență 
și mal ales o tehnică adecvată, 
primele tandemuri au tăcut e- 
forturi vizibile pentru a se aco
moda cu pretențioasele piste, ob- 
ținind rezultate modeste. Clasa
mentul după cinci schimburi : 1. 
Cornelia Dumltrache — Leonlca 
Olteanu (Argeșeana Pitești) 
737 p.d., 2. Coca Marina — Elena 
Habic (Voința Roman) 708 p.d., 3. 
Claudia Stan — Elena 
(Electrica Fiend) 702 p.d. Astăzi 
Intră in conours sportivele con
sacrate. La junioare conduc, 
după prima reuniune, Ioana 
Tarr — Ana Tarr (jud. Maramu
reș) cu 772 p.d. întrecerile conti
nuă astăzi, pe ambele arene, de 
la ora 8,30.

Troian IOANIȚESCU

CONCURS INTERNAȚIONAL DE GIMNASTICA 
----------- MARELA BAIA

î.

lancu

BAIA MARE, 27 (prin telefon). 
La finele săptămînii trecute, in 
Sala sporturilor din localitate, s-a 
desfășurat un turneu internațio
nal de gimnastică, eu exerciții 
impuse și liber alese, la care au 
fost prezente sportive de la 
C.S.M. Baia Mare, Vorwarts 
(R.D. Germană) și Ivanovo Fran
kovsk (UJI.S.S.). în fața unui 
public numeros, echipa C.S.M. 
Baia Mare a terminat învingă
toare atît la senioare cît și la 
junioare, precum și la individual 
compus senioare, în timp ce la 
individual junioare a cîștigat c 
tînără gimnastă din R.D. Ger
mană. Un frumos succes a re
purtat Rodica Dunca, componen-

s-ată a lotului republican, care 
impus cu autoritate la individual. 
Rezultate tehnice : maestre, echi
pe — C.S.M. Baia Mare 364,55, 
Vorwarts Frankurt pe Oder 357,00, 
Selecționata Ivanovo Frankovsk 
(UJR^JS.) 347,00 ; individual com
pus — Rodica Dunca (C.S.M.) 74,75 
p, Irina Murvai (C.S.M.) 73,80
p, Claudia Stange (Vorwarts) 
73,30 p, Rodica Raț (C.SJU.) 
73,05 p, Amalia Clmpan (C.S.M.) 
72,55 p, Tatiana Petrova (Ivanovo 
Frankovsk) 71,65 p ; junioare, e- 
ehipe — C.SJM. Baia Mare 180,85, 
Vorwarts 179,10, individual com
pus — Jan a Prager (V), Monica So
lomon și Suzana Bacalar (ambele 
C.S.M.).

TURNEUL DE SELECȚIE LA TENIS

>» DUPĂ CE FACI SPORT,
TE ÎNTORCI LA LUCRU

(Urmare din pag. 1)
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DUMINICA DIMINEAȚA, LA CRAIOVA, CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE CROS

Duminică dimineața, la Craiova, 
se vor desfășura întrecerile fi
nale ale campionatelor republi
cane de cros. Este ultimul con
curs de alergări în teren variat 
al semifondiștilor și fondiștilor 
care ne-au adus în acest sezon 
satisfacții deosebite.

Iată categoriile de vîrstă la 
care se vor decerna titlurile de 
campioni și distanțele de aler
gare : seniori — 12 000 m, senioa
re — 4 000 m, tineret — 8 000 m, 
juniori I — 6 000 m, junioare I
— 2 000 m. juniori II — 5 000 m, 
junioare n — 1 600 m, juniori m
— 4 000 m, junioare HI — 1 200 
m. Pentru fiecare categorie vor 
fi alcătuite clasamente individua
le și pe echipe.

CUPA „ȘCOLARUL XX-
Sala complexului „23 August- a 

găzduit sîmbătă și duminică con
cursul organizat cu prilejul ani
versării a 20 de ani de la în
ființarea Clubului sportiv școlar. 
Cel mai bun rezultat al con-

cursului a fost realizat de junio
rul Andrei Soran (C.S.S.), care 
a sărit 2,05 m la înălțime. Alte 
rezultate : băieți : țo m : I. Fleș- 
ner (Lie. 2) 7,0, lungime : P. Ro
han (C.S.S. atletism) 
triplusalt : L Hoștiuc 
M.49 m, greutate : “ 
(C^.S. atletism) 15,76
60 m : Tereza Costache (Lie. 2) 
7,7, W mg : VicQeta Rotariu (Lie. 
2) 9,2, lungime : Dana Luțac
(Viitorul) 5.80 m. Înălțime : M> 
haela Ghețu (C.A.U.) 1,70 m.
(Nicolae D. NICOLAE-coresp.).
• Iată rezultatele complete ale 

probei de 20 km marș din ca
drul celei de-a n-a e^ape a „Cu
pei Primăverii* la marș, în care 
Cornel Patușinschi (Olimpia, an
trenor D. Paraschivescu) a sta
bilit un excelent record eu 
1.24 :50.8. Au urmat : 2. L Găsitu 
(Steaua) 1.27:50,5, 3. S. Ionită (Me
talul Piopeni) 1.29:06.8. 4. C. Stan 
(Steaua) 1.30:02,6. 5- Gh. Vădrariu 
(A.C. Reșița) 1^1:05,4. I. C. Is
pas (Met. Piopen:) 1.33:04.6.

s.
6,84 m, 
(Steaua) 
Tirichiță 

m, fete :

AUTOMOBILIȘTI ROMANI 
Șl „RALIUL

LA „RALIUL WARTBURG 
IUGOSLAVIEI"

Un număr 
liști români 
Germană ?i 
participa la 
temaționale : 
— prima etapă din cele 
ale „Cupei Păcii și Prieteniei* 
raliuri — și „Raliul Iugoslaviei*, 
prima din cele cinci etape ale 
Campionatului balcanic de ra
liuri.

Iată cuplurile care vor repre-

de 20 de automcb:- 
au plecat In R. D. 
Iugoslavia pentru a 
două concursuri in- 

„Raliul Wartburg* 
șapte 

la

zenta țara noastră în cele două 
întreceri automobilistice : Ianco- 
▼Mri — Vezeauu, frații Cornel și 
Dorin Motoc. Urdea — Panaite, 
Olteanu — Scobai, Szalai — Vir.ță 
(la ^Raliul Wartburg*) ; Szent- 
pali — Curtov, Ștefan — Amârl- 
eă, Gindu — Bucătaru, Morassi — 
Banca, Balint — Țlț (Ln „Raliul 
Iugoslaviei*).

Plecarea ir. ambele raliuri se 
va da în zrua de 30 martie.

Selecția" tenismanHor din lot 
șl-a Încheiat, ieri la căderea se
rii, primul act. Au fost desem
nați, adesea după partide foarte 
dirz disputate, cei 6 calificați 
per.tru turneul final. La începu
tul zilei, o surpriză în grupa ju
niorilor, unde Florin Segărceanu 
cunoștea prima înfrîngere, din 
partea lui Laurențiu Bucur : 6—2, 
4—6, 2—6. Acesta din urmă avea 
sâ culeagă încă o victorie, în 
cursul după amiezii, învingind cu 
♦—6, 6—3, 7—5 pe Li viu Mancaș, 
ceea ce i-a asigurat locul trei 
în clasament și calificarea. în 
celelalte partide : FI. Segărcea
nu — D. Stănescu 7—6, 6—2 ; L. 
Mancaș — A. Mirza 6—1, 6—4 : D. 
Stănescu — S. Niculescu 6—3,
6—4 ; A. Mirza — S. Niculescu 
6—0. 7—6. Clasamentul grupei este 
următorul : 1—2. FI. - - - - 
ai D. Stănescu — 4
L. Bucur 3 v ; 4—5. 
șl A- Mirza — 2 v ;
Ies cu o v.

în grupa seniorilor . 
califică primii doi clasați), Ma
rian Mlrza termină neînvins, 
după o ultimă victorie cu 6—4, 
1—6. 1—6 obținută in fața lui 
Jean Birou. Ultimele rezultate :
M. Tăbăraș — O. Vilcioiu 7—5, 
•—« ; J. Bîrcu — C. Popovici 
8—3. 6—1 ; M. Tăbăraș — C. Po
povici 3—6, 6—3, 6—1. Clasament : 
L M. Mîrza 4 ▼ ; 2. M. Tăbăraș 
3 ; 3. O. Vflcioru 2 ▼ ; 4. J. 
Blrcu 1 ▼ ; 5. C. Popovici I v.

Pentru al 6-lea loc s-au în- 
tnmt în două partide Andrei

Dlrzu și Eduard Pană, victoria 
revenind de fiecare dată primu
lui cu 6—3, 6—4 și, respectiv, 
4—6, 6—3, 6—3.

Așadar, cei 6 finaliștd sînt FI. 
Segărceanu, D. Stănescu, L. 
Bucur, M. Mirza, M. Tăbăraș și 
A. Dlrzu. întrecerile continuă 
pe terenurile de la „23 August".

Prea multe minusuri in în
trecerile de patinaj artistic

UNIREA IAȘI Șl ȘOIMII SIBIU - CAMPIOANE DE JUDO 
IN COMPETIȚIA ECHIPELOR DE JUNIORI Șl ȘCOLARI
Ia sfârșitul săptămlnii trecute 

au avut loc la Făgăraș turneele 
finale ale campionatului republi
can de judo rezervate echipelor 
de juniori șl școlari. Un mare 
număr de spectatori au urmărit 
cele 10 formații finaliste în lup
ta lor pentru intîietate.

Titlul republican la juniori și 
școlari mari (18—19 ani) a fost 
cucerit de echipa Clubului spor
tiv Unirea Iași (antrenor Costi- 
că Sauciuc), care a întrecut, pe 
rtnd. pe C.S.M. Pitești cu * ' 
C.S.Ș. Deva “ " 
Miercurea Ciuc (4—3) 
tatea București (5—2) și pe C.S.Ș. 
Făgăraș (4—3). Din formația ie
șeană s-au evidențiat îndeosebi 
Costel Năftică și Ștefan Tom». 
Locul 2 a revenit echipei locale 
(antrenor Gheorghe Gujbă). iar 
locul 3 a fost ocupat de C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc (antrenor Iosif 
Gall). Pe locurile următoare s-au

6—1, 
(5—2), C.S.Ș 

Unlversi-

clasat, în 
București

Deosebit 
întrecerea _ _ __
eourilor de campioni la juniori șl 
școlari mici (15—17 ani), cucerite 
de micii judoka de la C.S.Ș., Șoimii 
Sibiu (antrenori Ovidiu Bucur și 
Cristea Maronovici). Formația 
din Sibiu a cîștigat la limită 
(4—3) două dintre partide — cu 
C.S.Ș. Oradea și C^.Ș. Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej — și a 
dispus mai dar, cu 4—2 de C.S.Ș. 
Mușcelul C. Lung și cu 5—2 de 
C.S.Ș. 1 București. Din echipa 
campioană s-au evidențiat Nico
lae Bujora și Andrei Munteanu. 
Iată și clasamentul în continua
re : 2. C.S.Ș. Oradea, 3. C.S.Ș. 
Mușcelul C. Lung, 4. C.S.Ș. 1 
București, 5. C.S.Ș. Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Valentin LAZ AR, coresp.

crdine, C.S.Ș„ nr. 1 
și C.S.M. Pitești.
de echilibrată a fost 
pentru cucerirea tri-

Lupta pentru lo
cul 3, redeschi
să in campiona
tul masculin de 

baschet
Fără a 

dificăr- 
k>ase. 
etape, a 
ploua tul ui 
de baschet ______
Un au produs unele 
perturbări, cu con
secințe imed-aze, 
sau anticipînd e- 
ventuale modificări 
lnir-o perspecti
vi 
referim, 
xemplu, 
fringerea suferită de

aduce mo- 
spectacu- 

rezultatele 
14-a a cam- 

național 
mascu-

apropiată, 
de 
la

„U“ Cluj-Napoca tn
fața Farului care
pare să fi redes-
chis lupta pentru
locul 3. Una din

ETAPA A DOUA A CUPEI F.R. CICLISM
CONSTANȚA, 27 (prin telefon). 

Ziua a doua a „Cupei F.R.C.* a 
condus cicliștii pe un traseu in
comparabil mai greu decît cel 
pe care au concurat în ajun. 
110 km de șosea, cu nenumărate 
urcușuri, pe un asfalt ud și lu
necos, au constituit impedimente 
cărora sportivii au fost nevoiți 
să le facă față. De data asta s-a 
alergat pe ruta Constanța — Mi
hail Kogălniceanu — Cheia — Rîm- 
nicul de Jos și retur. Din cei 99 
de rutieri plecați in cursă, doar 
9 au rezistat cu succes hărțuieli
lor repetate, avînd totodată și 
șansa să alerge fără să fi fost o- 
priți de vreo defecțiune mecani
că. Pe parcursul etapei am în
registrat peste 30 de asemenea 
^accidente*. Ca și în etapa pre-

cedentă, bătălia pentru victorie 
s-a dat la sprintul final și, tot 
ca duminică, Ivan Vasiliev (Bul
garia) l-a depășit cu puțin pe 
Valentin Hie (Dinamo).

Câștigătorul a fost cronometrat 
cu 3 h 00:05 — medie orară 
35,700 km. Au urmat : 2. VaJen- 

Hie (Dinamo), 3. A. Ga- 
(Ungarla), 4. N. Staikov 
' 5. L.

Un 
bor _ _
(Bulgaria), 5. L. Halasz (Unga
ria), 6. V. Teodor (România). 7. 
L Pancev (Bulgaria). 8. V. Veli
kov (Bulgaria), 9. G. Fortunov 
(Bulgaria).

Etapa a treia se desfășoară 
marți, pe ruta Constanța — Ovi
diu — Mihai Viteazu și retur 
(1M km).

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

N.

HIPISM
ln ciuda unui timp nu tocmai fa

vorabil unei reuniuni de trap, tribu
nele hipodromului ploieștean au fost 
di-n nou pline duminică dimineața, 
pasionații acestui frumos sport pu- 
tindu-se declara - în final - mul
țumiți de calitatea spectacolului vi
zionat. Dacă anumite condiții obiec
tive nu au permis înregistrarea unor 
valori mai deosebite (a existat un 
coeficient mediu în }ur de 3 secun
de), olergârile în sine nu au fost 
lipsite de interes, în cîteva din ele 
(premiile Adamclisi, Acâțari, Arieș), 
cîștigâtorii respectivi (Organist, 
gar, Epilog) fiind nevoiți să 
apel la ultimele resurse pentru _ 
putea trece primii linia sosirii. Or- 
ganist, păstrat în buna poziție de I. 
Crăciun, a atacat puternic la jumă- 
totea_ lînîei drepte, reușind să în
treacă pe Solitar și Honorica, sosiți 
la ordine, Hogar a cîștigat fiindcă

Ho- 
facă

Segărceanu 
victorii ; 3.
L. Man caș 

6. S. Nicu-

(unde

Patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc a găzduit sîmbătă 
și duminică întrecerile finale ale 
concursului republican rezervat 
speranțelor patinajului artistic. 
Și-au disputat întîietatea 19 fete 
și băieți din București, Cluj-Na- 

Brașov, _ Timișoara, Galați 
și partici- 
al concu- 
in special 
Șl juriul

poca,
ți Miercurea Cine. Ca 
părea, nivelul tehnic 
renților a fost scăzut, 
la exercițiile impuse, 
s-a comportat in acee 
ră, existând un mare 
tre notele acordate de

CLASAMENTELE : fete — 1.
Carina Tăutu (C.S.S. 1 București), 
i. Claudia Nagy (Tractorul Bra
șov), S. Gabriela Peter (CSS. 
Miercurea Ciuc) ; băieți — 1.
Bona Nlcoricl (C.S.M. Cluj-Na- 
poca), 2. Comei Gheorghe (C.S.S. 
Galați), J. Cristian Poț>a (C.SM. 
Cluj-Napoca).

V. PAȘCANU, coresp.

cel mai bun drum spre sportul 
de masă, spre sănătate*4. „Cum. 
adică, nea Mișuie?" „Na există 
om pe care să-1 fi luat in 
excursie și să nu fi invățat să 
joace șah, să joace volei, să-«i 
încerce îndemînarea la fotbal, 
ca să nu mai vorbesc de cunoș
tințele cîștigate. Eu sînt la li
ceul seral, în anul IV. Ce să vă 
spun ? Geografia țării am fă
cut-o cu piciorul, istoria anilor 
din urmă am văzut-o cu ochii*.

Am înțeles că tot asa ar răs
punde și Constantin Jimbu si 
fiul său Dan, de la Mecanică 
grea, Constantin Pană, de la 
Montaj general, Ștefan Ghioc, 
de la Sudor-șef, alți zeci și zeci 
de „vulcaniști", iubitori de miș
care și sport în aer liber. De 
cîțiva ani, Mișu Tudor răspun
de de activitatea turistică în 
cadrul comitetului U.T.C. pe în
treprindere. Are ajutoare tn 
toate secțiile.

— Știm că acum două dumi
nici ați fost în excursie pe tra
seul Cheia — Brașov — Tușnad, 
altă dată pe ruta Ruse — Plev
na — Tîrnovo, în Bulgaria. Ce 
proiecte aveți... Nea Mișuie ?

— Pentru ca activitatea spor
tivă să fie eficace, trebuie prac
ticată cu consecvență. Dacă 
vezi o singură rândunică, nu în
seamnă că a și venit primă
vara. Așa că duminică avem 
.Cupa primăverii" la orientare, 
In Pădurea Băneasa, in cadrul 
„Daciadei", duminica cealaltă 
organizăm „Trenul vulcaniști- 
lor" pe Vadea Prahovei.

— Dați-ne cîteva amănunte.
— Uitați-vă aici : făceam o 

socoteală in pauza de masă, Îm
preună cu nea Abăluță și nea 
Costache, secretarul asociației 
sportive. Am pus pe „hîrtie" — 
adică pe placajul ăsta — că 
vom avea cam 1 000 de partici
pant!. Va fi o acțiune cu acti
vități multiple.

— Ce program ai după-amia- 
zâ, nea Mișuie ?

— Mai iutii am să fug la 
B.T.T„ să perfectăm excursia 
de duminică, apoi avem muncă 
patriotică la baza sportivă a 
întreprinderii — vom fi cam 200 
de oameni — iar diseară la 
școală și— poate o mai rămine 
timp pentru o partidă de șah.

pretendentele iniția
le la locurile frun
tașe 
Iași 
partidă — la 
— modestei 
ții C.S.U. Sibiu, 
zultat care 
bienilor 
de a evita 
gradarea, 
niere : 1
a pierdut 
cu 85—86. 
tîmbătă 
eu 117—85 
B făcut
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a cedat o 
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REPORTAJ CU DOI I
(Urmare din pag. 1)

masculin : Electrica Fieni — A.S.
Armata Bacău 115—69 (56—30),

sîmbătă noaptea ? este
L DINAMO 30 29 1 3188-2125 59
2. Steaua 28 27 1 2664-2055 55

„U- Cj.-N. li 18 10 2385-2269 46
4. I.C.E.D. 30 16 14 2608-2682 46
5. Farul ■ 16 12 2340-2446 44
6. C.S.U. Bv. 28 12 16 2376-2502 40
7. Rapid 28 11 17 2091-2256 39
8. Univ. Tim. 2-5 11 17 2472-2490 39
9. Polit. Iași 25 9 19 2403-2487 37

10. C.S.U. Sibiu 28 8 20 2173-2677 36
11. IFFS-Lic. 2 28 7 21 2219-2600 35
12. Dinamo Or. 28 6 22 2012-2342 34
• Rezultate din Divizia B :

La aruncarea la coș a lui Roman Opșitaru 
(Steaua) te opune Zoltan Gellert (Rapid) 
— ambii jucători tineri a căror afirmare 

așteptată cu nerăbdare

ALERGĂRI SPECTACULOASE
G. Tânase l-a condus eu tactul ți 
energia ce-1 caracterizează, iar Epi
log, ca un driver dezlănțuit m sulky 
(Tn Marinescu l-a „aruncat" pur ți 
simplu pe potsu), a depășit de pu
țin. dar sigur, pe Helis (forțat peste 
măsură, acesta a __ 2."
în galop, acțiune nesancționată de 
arbitri) și ___ “
Din restul cîștigâtorilor, _ 
pe Incaș, aflat la a treia 
consecutivă, Macrou (cu toate 
reintra, el a fugit remarcabil) 
Lazăr, foarte bine condus și susținut 
« lupta finală de Gigi Popescu. Re
zultate te+tnice : cursa I : Incaș (R. 
Arsene) rec. 1 :32,2, 2. Silicia. Simplu 
1,90, ordinea 9 ; cursa a H-a : Or
ganist 0. Crăciun) rec. 1:39,8, 2.
Solitar, 3. Honorica. Simplu 3,40, or
dinea 18, event 8, ordinea tiri-plă 47; 
cursa a lll-a : Curat (D. Toduțâ) rec. 
1:38,1» 2. Ozoraș. Si-mplu 45, ordi-

trecut linia sosirii

kidnim, liderul alergării. 
, am reținut 

victorie 
că

nea închisă, event 77 ; cursa e !V-a: 
Hogar (G. Tânase) rec. 1:32,5, 2.
Valoarea, 3. Palicar, Simplu 2,30, or
dinea 8, event 470, ordinea triplă 
47; cursa a V-a : Juvenil (I. Nicolae) 

1:33,5, 2. Oranjada. Simplu 
ordinea 8, event 8, triplu ciyti- 

cursa a Vl-a : EpUog 
. 1:29,8, 2. Helis, 3.

Simplu 6,90, ordinea 15, 
ordinea triplă 2021 ; cursa 
Huria (S. Onache) rec.

Sîrba. Simplu 3,40, ordi-nea 
40, triplu cîștigâtor 1364 ; 

cursa a Vlll-a : Macrou (G. Solcan) 
rec. 1:30,1, 2. Balerin, 3. Jug. Sim
plu 2.80, ordinea 11, event 36, or
dinea triplă 205 ; cursa a IX-a : La
zăr (G. Popescu) 1:31,1, 2. Comei. 
Simplu închis, ordinea 24, event 68.

rec.
3,30, 
găter 1822 ;
(Tr. Marinescu) 
Iridium, f 
event 16, 
a VI l-a : 
1:35,9, 2.
39, event

Gh. ALEXANDRESCU

C.S.U. GaiatiC.S.U. Craiova 
96—77 (49—37), Știința Plodești 
P.T.T. “............... —
borul Arad _
reș 66—83 (37—39) ; feminin :
Universitatea Iași — P.T.T. 61—81 
(28—35). Constructorul Arad — 
Voința București 45—64 (22—36),
Stlrex Bistrița — C.S.U. Tg. Mu
reș 60—62 (26—32). Corespondenți: 
T. Tudose. I. Tom», Elisabeta 
Clorăscu, A. Bălteanu, Șt. Gurgui, 
N. Străjan.

85—68 (46—27), Construe- 
- Comerțul Tg. Mu- 
(37—39) ; - - -

tist— Dar, apropo, cum a fost 
ta „Rommc!" ? „Eu zic că bine, 
deși in clasament figurez pe lo- 
cut trei. Pe puștiul ăsta italian, 
Numa, l-am bătut și in elimi
nările directe, fără să sufle, cu 
10—l, eu califjcîndu-mă direct 
in finală, el trecînd prin recali
ficări, iar in finală, scorul real 
al asaltului dintre noi 
să fie cel puțin 5—2 
mine, finind cont că 
belgian mi-a anulat trei 
perfect valabile, fapt care a și 
produs — caz fără precedent la 
sala Coubertin _  proteste ve
hemente din public. V-aș pu
tea povesti mai multe, dar le 
veți găsi sub semnătura unui 
neutru, în „L’Eauipe". Eu vă 
mai spun doar că mă simt in 
formă, că împreună cu băieții 
din echipă am ajuns să nu ne 
mai temem de nimeni din „eli
ta" probei și că ultimele rezul
tate, de la Kiev și de la Paris, 
dovedesc acest lucru. Nu ne 
gindim decit la „mondialele" 
din iulie, de la Hamburg".

Ne-am despărțit urîndu-i din 
toată inima succes și fericire.

Iată ce a scris în „L’Equipe" 
după „Rommel", unul din cei

trebuia 
pentru 
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tușe

mai avizd 
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APARUT nr. 3/1978 AL REVISTEI
„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT"

cuprinsul acestui număr, spicuim următoarele materiale :

Interviu cu academicianul Ștefan Milcu (consemnat de Horia 
Cristea).
Unele considerații asupra solicitărilor psihice în sport (au
tor : Mihai Epurau).
Contribuții la refacerea neuropsihică a sportivilor — ,,Elec- 
troactivare inhibitivă pe fond autogen" (autor : Gh. niuță). 
Conținutul pregătirii de primăvară. în atletism, la copii și 
juniori (autor : Dumitru Gârleanu).
Apărarea în baschet — factor de echilibrare (autor: C. Dîrjan). 
Afirmarea gimnasticii sportive feminine românești (autor : 
Petre Dungaciu).
Un important mijloc al pregătirii biologice a sportivilor, a- 
desea neglijat — altitudinea medie (autor : loan Drăgan).
Samson Kimombwa — recordmanul lumii la 10 000 m (au
tor : Vladimir Moraru).
Acest număr se găsește de vînzare la orice chioșc al Difuzării

presei din Capitală și din țară. Dar cea mai sigură cale de 
procurare a revistei „Educație fizică și sport* o reprezintă 
ABONAMENTUL !
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CARE Încurcă ițele I
Ieri s-a reunit lotul reprezentativ

I
I

nașe „Raliul 
na cursă au- 
& 1978 — și 
țumiri la a- 
cursei. Cam-
Bie Olteanu 

r kț

I

Tiza
rbitrii nu so- 
heorghe Ur- 
ă 1 s-a Inre- 

nereal la o 
aducînd și 

ătoare in a- 
Corneliu Tiț 

lentul pe e- 
fusese alcă- 
stipula regu- 
xă ceva : se 
t în colț" in 
ții neașțepta- 
■ent, 
• în
■ eșapament, 
►retindeau că 
aria 1300 pe 
rebuia trecut

Punctul pe l

Dacian 
timpul

la discuții agasante, 
la nervi. Culmea 
este că un repre
zentant al Colegiu- 

arbitri afirma că la 
au „oficiat" numai 

_____  „buni, serioși, cu 
multă experiență în muncă".

Atunci cum se explică toa
te aceste greșeli 7 Din cite 
știm, cu două zile in urmă, 
încurcăturile oficialilor au 
fost... descurcate de către 
Biroul federal (D. Banca, de 
pildă, a fost repus în drep-

— -• o
ofi-

lui de 
Brașov 
arbitri

I
I
I
I
I

turi). Ne punem, firesc, 
întrebare : vor continua 
cialii de automobilism 
„buni, serioși, cu multă 
periență în muncă" —_

ex- 
,____.__ să
ajute tot așa buna desfășu
rare a campionatului 7

Modesto FERRARINI

POLOIȘTILOR FRUNTAȘI
pafl. 1)

aniada de la 
și la campio- 

Berlinul Oc- 
lugust). Să-1 
> Claudiu Ru- 
alentat al po- 
at, însă, dese- 
■ excesele de 
ent de cele 
itac și în apă- 
al unor gre- 

intre care im- 
: la poartă, de 
ii se pare din- 
î. Viorel Rus, 
dinamoviștilor 
țării, este ca- 
te eliminarea 
ai, că înscrie 
ibile, pentru 

ocazii clare, 
Htlhiinică. La 
ii comportări 
a
lorin
Hie

Liviu Răducanu, Adrian Mun- 
teanu, ca să amintim de cei a- 
preciați ca fiind printre cei mai 
valoroși poloiști ai țării. Fiind 
vorba de întâlniri care au soli
citat mult potențialul jucători
lor, așa cum se petrece în me
ciurile internaționale, credem că 
aprecierile — succinte — pot 
constitui un semnal pentru ca 
defecțiunile să fie eliminate sau 
diminuate în timp util. Ne vom 
convinge de acest lucru în luna 
aprilie cînd, cu prilejul turneu
lui internațional „Cupa Româ
niei", echipa națională va sus
ține un important test înaintea 
competițiilor oficiale amintite.
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Turul al _____  . ______ ____
la București, între 10 și 14 mai.

treilea va avea loc

Șl JUMĂTATE
traatacului : „Dacă aș fi revenit 
asupra hotărârii inițiale fără 
succes, doar încurcîndu-i pe al
ții, aș fi fost de acord eu dv“. 
La modă sint acum în scrimă 
„copiii-minune", tu ca „veteran- 
surpriză" ce crezi ? „In scrimă, 
ca și in orice alt sport, avem și 
meteoriți. ' ' " - - —
rent dacă 
nevoie să 
muncă și 
fost un mare talent, am avut și 
momente cînd mi-am pierdut 
încrederea în mine, dar de fie
care dată am găsit suportul 
moral în orele grele de antre
nament, în credința că cel puțin 
pot fi folositor echipei. Și cu 
echipa m-am realizat, mai întîi, 
ca sportiv de mare performan
ță. Acum însă ei nd am ieșit 
mai în față, vorba ceea : «mai 
bine mai tîrziu, decît nici
odată.

Și in final, „cheia" titlului : 
Kuki rămînind cu o jumătate 
de victorie (morală!), iar cele
lalte două succese fiind cumu
late de Nilca, nu a rămas de 
fapt decît un singur învingă
tor... Și un reportaj.

Talentul însă, indife- 
e precoce sau nu, are 
fie susținut de multă 
modestie. Eu n-am

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
IND

IBtt’-SUNOLEI 
llmaur a. tncUl 
900 LEI
STAZI — ULTI- 

mai puteți 
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PARTIDELE CU FRANȚA „B“ Șl CU ARGENTINA, 
ALTE TREPTE INTERMEDIARE CARE TREBUIE URCATE 

CU GÎNDUL LA CAMPIONATUL EUROPEAN
• Dâlaci și Zamfir, indisponibili • Doi selecționați dc ultimă ord, lordâncscn $i Fanici
• ștciâncscu: Am venit la lotul naHonal ca sâ râm in ! • Cbcran. la Bucnos Aircs

o sâ ne dârn scama
Lotul național de fotbal s-a re

unit ieri la București în perspec
tiva apropiatelor întâlniri interna
ționale cu Franța B (Rouen — 31 
martie) și Argentina (Buenos Ai
res — 5 aprilie). Notând starea 
de spirit bună a selecționabililor, 
o stare de spirit animată mai a- 
les de Răducanu, care a știut să 
descrețească și frunțile lui Bold- 
ni sau Hajnal, „liderii detronați 
duminică*, a dinamoviștilor Che- 
ran sau Sătmăreanu, afectați că 
„s-au bătut singuri la Arad*4, sau 
a Ieșeanului Romilă, „de echipa 
căruia ghinioanele se țin ca sca
iul-, să subliniem primele eveni
mente cu adevărat importante 
petrecute ieri în viața lotului re
prezentativ. Ele sint următoarele: 
atît Bălăci cît și Zamfir au fost 
trimiși acasă, ambii fiind indis
ponibili, ambii cu piciorul sting 
în ghips, ambii cu același diag
nostic, entorsă de genunchi. Bă
lăci va purta ghipsul 10 zile, iar 
Zamfir 7 zile. în această situație, 
au fost chemați la lot Iordănescu 
și Fanici.

Programul zilei de ieri a cu
prins controlul medical, efectuat 
dimineață de dr. Dumitru To
rn eseu, apoi un antrenament de 
recuperare, la Floreasca, urmat 
de saună, bazin, masaj, iar la 
ora 16 a avut k>c analiza partidei 
cu Turcia, apreciată ca un reu
șit test fizic și moral-volitiv și 
un pas înainte spre mai buna 
organizare a Jocului echipei.

Plecând de la ideea că iubitorii 
fotbalului nostru sînt interesați 
să știe CE GÎNDESC jucătorii se- 
lecționabili la acest început de 
sezon internațional, iată, în cele 
ce urmează, ce ne-au spus cîțivta 
dintre tricolori :

ȘTEFĂNESCU: Plecat din Bucu
rești în anul 1973, cînd eram so- 
ootit o rezervă fără perspective 
la Steaua, m-am întors în 1978 
ca titular In echipa reprezentati
vă. Să știți că am venit ca să 
rămîn în națională ! îmi dau sea
ma că asta presupune muncă 
multă, angajare totală, seriozitate 
deplină, cum mai înseamnă *i 
efortul de a-mi simplifica jocul, 
deoarece mă cam fură, uneori, 
tentația unor „floricele" de e- 
fect, dar vă asigur că toate cele 
spuse vor fi fapte, fără cea mai 
mică derogare. Nu trebuie să mă 
convingă nimeni, Îmi cunosc dru
mul în fotbal.

CHERAN : Avem un lot ta 
care au fost chemate aproape 
toate valorile cele mai reprezen
tative. Cu un coechipier ca Do- 
brin, de pildă, care știe tot, nu 
era o problemă de adaptare, așa

blșnultă Pronoexpres din 29 mar- I 
tie a.c.

Participind eu mai multe bilete • 
vă măriți șansele de a vă nu
măra printre marii elștigători '.

CIȘTIGURILE ■
TRAGERII PRONOEXPRES | 

DIN 22 MARTIE 1978

Categoria 1 : 1,25 variante ■
autoturism „Dacia 1300“ ; cat. I 
2 : 3,25 variante a 18.652 lei ; * 
cat. 3 : 23 a 2.636 lei ; cat. 4 : . 
121,50 a 499 lei ; cat. 5 : 246 a I 
246 lei ; cat. 6 : 7.782,50 a 40 I 
lei ; cat. 7 : 235 a 200 lei ; cat. 
8 : 3.780,50 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : ’ 
176.256 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a • 
fost cîștigat de GHEORGHE . 
DRAGHICIU din BRAȘOV. I

ȘTIRI • ȘTIRI
• TRAGEREA LA SORȚI A „OPTI

MILOR" CUPEI ROMÂNIE!. Astăzi la 
sedrul F.R.F. (ora 13), va avea loc 
tragerea la sorți a „optim Hor" Cupei 
României, meciuri ©are se vor dis
puta la 19 apriilie. Reamintim echi
pele calificate în această faza a 
competiției : Universitatea Craiova, 
Steaua, S.C. Bacău, Dinamo, U.T.A., 
F.C. Argeș, Petrolul Ploiești, Politeh
nica lași, F.C. Bihor, Politehnica Ti
mișoara, Olimpia Satu Mare, F. C 
Constanța, Corvinul Hunedoara, In
dustria sîrmei C. Turzii, F.C. Brăila 
și F.C.M. Galați.

A AZI ÎNCEPE TESTAREA JUCĂ
TORILOR DIVIZIONARI „A". Pe 
Stadionul Republicii din Capitală se 
desfășoară, incepînd de azi, testarea 
jucătorilor die Divizia A Este vorba 
de probele fizice și tehnice pe care 
acești jucători trebuiau sâ Fe dea ki 
ultima decada a lunii februarie. 
ASTĂZI se vor prezenta la examenul 
acestor tește echipele AS. A Tg. 
Mureș, Steaua și F.C Ageș țîntre 
orele 9—12), Politehnica Timișoara, 
Dinamo și Olimpia Satu Mare 
(14—17). MIINE vor da testele Jiul, 
Sportul studențesc, U.T_A., S.C Ba
cău, F.C Bihor și Universitatea Cra
iova, tor JOI — F.C Constantei Pe
trolul, CS. Tirgoviște, Politehnica lași, 
F.C Corvinul și F.CM. Reșița*

• IERI LA PRINZ, A FOST CONVO
CA r LOTUL NAȚIONAL DE JUNIORI in 
vederea pregătirii returuk>i din preli- 
minoriKe U.E.F.A. cu reprezentativa 
similară a Iugoslaviei, programat du
minică 2 aprilie, latâ-i pe cei 18 ju
cători care, împreună cu antrenorii 
Constantin Ardeieanu și Emil Dumitriu, 
au făcut deplasarea în orașul Rm. Vtl- 
cea, unde se va disputa, dealtfel, jo
cul: Istrate, Eftene - portari; Anghe- 
lina, Gînfăleanu, Pop, Irimie, Oprea, 
Ogrean — fundași; Geolgâu, Vlad, 
Majaru, Isaia, Bozeșan — mijlocași ; 
Zamfir, Tararache, Ci o bon u, Mușat, 
Dumitrașcu — înaintași.

a SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
R.P. CHINEZE, în trecere prin țara 
noastră pentru turneul pe care îl va 
întreprinde în America Latină, a fă
cut în Capitală cîteva antrenamente, 
susținînd și un joc amical în compa
nia divizionarei C Mecanică fina.

dc cc sînlem cu adevărat in stare in prezent
se face că ne simțim în joc bine 
unul pe altul. Dacă la Istanbul 
n-a fost chip să ne lămurim care 
este forța reală a echipei noas
tre, la Buenos Aires, cu un ad
versar în mare formă, o să ne 
dăm seama de ce sin tem cu a- 
devărat In stare la ora actuală.

RĂDUCANU : Sint conștient de 
faptul că am avut noroc și că 
Întoarcerea mea in lotul național 
s-a produs și printr-un concurs 
de împrejurări. îmi dau seama, 
de asemenea, că putem să ajun
gem la un liman numai prin vo
ință și prin muncă. Pentru mi
ne, anul acesta înseamnă, proba
bil, și ultima șansă de a face 
eu echipa țării o performanță de 
valoare. O șansă pe care n-am 
s-o mai ratez. Nu m-ar mai 
ierta nici băiatul meu, dacă aș 
rata-o...

HAJNAL: Vom da două exa
mene pe terenuri bune, In fața 
unor adversari puternici. La 5 a- 
prilie vom avea răspunsurile : ce 
am făcut bine, ce n-am făcut, 
care este cota noastră la această 
oră. în ce mă privește, aș vrea 
mult să joc, mă simt bine pe tot 
terenul, așa că aș fi bucuros — 
eredeți-mă — să joc pe orice 
post.

ROMILĂ : S-au unit, se pare, 
aproape toate valorile fotbalului 
nostru, valori luate In conside
rație după cum se prezintă pe 
terenul de joc, nu după vârsta 
înscrisă pe buletinul de popu
lație. Pentru unii dintre noi, pre
zența în lot a unor fotbaliști cu 
renume este un mare stimulent 
și cred că In aceste condiții se 
va Închega o echipă cu adevărat 
puternică.

Mai zgîrcit ca niciodată la 
vorbe, ȘTEFAN COVACI ne-a 
declarat următoarele : Cum pri
vim cele două meciuri interna
ționale? Cu dorința de a le câștiga! 
Asta-i primul gind al oricărui 
antrenor din lume. Firește, obi
ectivul nostru principal rămîne 
formarea lotului cel mai potrivit 
care să atace eu șanse reale 
campionatul european. Față de 
acest obiectiv, partidele cu Tur
cia, Franța B și Argentina, în 
primă instanță, apoi eu Bulgaria 
da 3 și 31 mai) șl eu UJL.S.S. 
(la 14 mai) reprezintă treptele 
intermediare pe care vrem să le 
urcăm — nu să pășim alături — 
astfel ca în toamnă să ne pre
zentăm la startul campionatului 
european eu reale eiștigurl cali
tative în ce privește alcătuirea 
mei formații puternice, omogene 
și dt mal competitive.

Marius POPESCU

COMPONENȚA LOTULUI IE- 
PREZENTATIV : Răducanu, Spe-
rratu, Cheran, Ștefănescu, Sătznă- 
roanu, Mehedinții, Vigu, Angheli- 
ni, Romilă, Boi on i, Iordănescu, 
Rădulescu, Lucescu. Fanici, Do
brin, Dudu Georgescu, Hajnal.

PROGRAMUL LOTULUI IN A- 
CESTE ZILE :

Azi ! două antrenamente, unul 
dknlneoțâ ți unui după-am fază, 
pe terenul Voința. Miine : trece
rea testelor fizice și tehnice de 
către jucătorii seiecționabili.

NOTA ZECE
LUI DOBRĂU.

Mircea M. I0NESCU

mult. Antrenorii și jucă-
însă îiLfrîn-

în cronica jocului de la 
Arad fundașul din am ovist 
Dobrău n-a primit notă. Nu 
dintr-o eroare de transmisie, 
nu pentru eliminare, ci pen
tru simplul fapt că, după opt 
minute, apărătorul bucureș- 
tean s-a accidentat, părăsind 
definitiv terenul. Dobrău pri
mește astăzi cea mai mare 
notă a etapei, io (zece), pen
tru fair-play-ul său mani
festat după înfrîngerea din 
partida cu U.T.A.

... Meciul se terminase de 
cîteva minute. Insuccesul a- 
fectase echipa campioană 
care nu jucase rău, dar rata

se
terii au primit 
ger ea demn. Președintele sec
ției de fotbal a clubului dina- 
movist, C. Petrea, fostul ar
bitru divizionar, a căutat, 
surprinzător, să pornească 
lanțul cauzelor înfringerii de 
la... arbitraj. îi reproșa foarte 
multe hunedoreanului V. Tă
tar, care a comis și unele 
greșeli (cîteva amintite în 
cronică), dar a condus co
rect partida. Una dintre acu
zațiile aduse de fostul arbi
tru cavalerului fluierului în 
partida de la Arad era acci
dentarea lui Dobrău, în urma 
căreia, zicea C. Petrea, Cura 
trebuia eliminat ! Auzind a- 
cuzația, Dobrău s-a dovedit 
însă un sportiv adevărat : 
„Cura n-a vrut să mă acci
denteze. Am intervenit ambii 
la minge ! Se putea întîmpla 
oricui !..." Neacceptînd „în
frîngerea", C. Petrea a con
tinuat : „Bine, dar trebuia să 
ne acorde o lovitură liberă!" 
La care Dobrău a replicat la 
fel de bărbătește : „Dar min
gea a ajuns la Cheran. A a- 
plicat normal legea avanta
jului !* Și c. Petrea a rămas 
fără replică...

Felicitări, Vasile Dobrău !

<

POLITEHNICA IAȘI JOACĂ 

DINE ȘI PIERDE...
Am mai spus-o și în alte îm

prejurări — dar de astă dată, tn 
etapa care a trecut, ni s-a părut 
mai evident decît oricînd — că 
echipa ieșeană joacă un fotbal 
bun, viguros, cu o vizibilă ten
tă modernă și, totuși, părăsește 
terenul învinsă. Așa cum a fă- 
cut șl duminica aceasta, cînd 
„îl‘-le din Dealul Copoului a 
avut posibilitatea să și cîștige în 
fața actualului lider, Politehnica 
Timișoara, dar a ratat, pînă la 
urmă, pînă și „remiza", pen
tru care a luptat exemplar chiar 
și in inferioritate numerică (du
pă eliminarea lui Safian). Care 
să fie explicația acestui paradox? 
Se pare că echipei antrenată de 
cuplul L. Antohi — I. Marica H 
lipsește ceva. Ce anume ? Poate 
angajarea, pînă la suprasolicitare, 
a acestui excelent Romilă care 
prea vrea să le facă el pe toate, 
și, firesc, nu reușește ; poate lip
sa de încredere, de cutezanță, a 
tinerilor Nemțeanu, Cernescu șl 
Florean In fazele de finalizare ; 
poate... Oricum, un .diagnostic" 
precis e greu de pus. In pauza 
competițională care vine, antre
norii echipei ieșene trebuie să-l 
găsească, să-1 ghicească măcar. 
Pînă nu va fi prea tîrziu.

DUELUL TEHNICO TACTIC
DOBRIN - NULȚESCU

Dobrin șl Mulțescu ne-au de
monstrat din nou că un fotbalist 
nu poate fi. cu adevărat... fotbalist 
dacă nu are de partea sa secretul 
de a stăpini balonul prin mijloa
ce tehnice, intr-un meci dîrz, de 
un excelent angajament (din pă
cate, presărat cu destule duri
tăți), duminică, pe stadionul din 
Pitești, Dobrin și Mulțescu au 
lăsat o impresie excelentă. A 
fost un adevărat dialog intre vir
tuțile tehnice și tactice ale ce
lor doi (pe merit) căpitani de 
echipă. Dobrin, revenit pe postul 
său preferat, de atacant retraș, 
a pendulat, cu resurse fizice ne
bănuite, tot timpul între liniile 
de Înaintași și mijlocași, pe un 
spațiu mare, demonstrînd aceeași 
clarviziune și arta de a pasa 
unde adversarul (uneori și parte
nerul...) nu se așteaptă. Lansă
rile lui Roșu au fost un model, 
execuția tehnică (centrare din 
întoarcere, din ,,drop“) de la 
primul gol fiind dublată și de o 
bună condiție de efort. De par
tea cealaltă, Mulțescu, recunos
cut și el pentru tehnicitatea sa, 
a arătat o surprinzătoare putere 
de hiptă. A marcat un gol fru
mos, a realizat în min. 77 o fază 
de excepție, iar în momentele 
grele s-a aflat permanent în fața 
propriului careu, evoluînd ca un 
adevărat „libero" în fața funda
șilor. Ti reproșăm însă starea de 
nervozitate (care a determinat și 
scăderea notei), protestele la 
multe decizii ale arbitrului.

P. S. Dacă Bădin, Rusu, Mul
țescu, Cîrstea, Iovănescu, Băr- 
bulescu și Radu II ar fi părăsit 
terenul cu cite un cartonaș gal-

fc-r An a S.A încheiat,|£TAPA S-A ÎNCHEIAT, 
ICOMENT ARIILE CONTINUĂ j

ben, ar fi fost utn lucru cît se 
poate de firesc. Fiecare știe pen
tru ce l-ar fi meritat.

TOCMAI CĂPITĂNIE
DE ECHIPA ?

Căpitanul echipei F. C. Bihor, 
internaționalul Kun n, a primit 
— pentru prima oară în activi
tatea lui — cartonașul roșu. în 
minutul 70 al partidei cu Olim
pia, el l-a atacat violent pe 
Hațeganu, după terminarea lup
tei pentru balon. înaintașul din 
Satu Mare a fost serios acciden
tat, fiind nevoit să părăsească 
terenul și, se pare, va fi indis
ponibil o bună bucată de vre
me. Arbitrul Maximilian Popes- 
eu a luat decizia justă : elimi
narea din joc a fotbalistului oră- 
dcan. Sîntem foarte mirați de 
gestul purtătorului banderolei de 
(moare de la F.C. Bihor și pen
tru că el deținea această func
ție de mare importanță morală, 
dar și pentru motivul că inter
naționalul orădean era cunoscut 
pentru corecta sa ținută în te
ren. După meci, el regreta ges
tul său. Acum, el trebuie să re
flecteze cu toată seriozitatea asu
pra acelui moment de pierdere 
a controlului asupra propriilor 
nervi. Și, revenit în echipă, să 
reia șirul atitudinilor sportive, 
corecte, pentru care își cucerise 
o binemeritată prețuire, Da, Kun 
n trebuie să lupte acum, con" 
aecvent, pentru a șterge impre
sia gestului său urît, de necon
ceput oricum, dar mai cu seamă 
la un căpitan de echipă !

ȘIRENOHIN EA AL DOILEA 

DEDEI ÎN ,,A“
Aproape că-1 și uitasem pe ex- 

«telistul Șurenghin, hunedorean 
de vreo cîțiva ani. îl știam drept 
„omul de gol" al Oorvinului, ju
cător cu reale valențe tehnice și 
extrem de util echipei, dar unii 
au comis eroarea de a-1 trimite 
In Divizia C la formația Lamino
rul Hunedoara. Fără motive înte
meiate. De vreo două săptămîni 
însă Șurenghin a fost readus ta 
lot și, astfel, duminică am asis
tat la ... un nou debut al său în 
prima divizie. A fost trimis în 
teren în repriza secundă, în lo
cul lui R. Nunweiller. în acel 
minut 46, Șurenghin a deschis 
drumul spre victoria echipei sale. 
Dintr-o fază simplă : la mingea 
servită de Dumitriu IV, Șuren
ghin a șutat violent cu dreptul, 
din semivoleu, și balonul aproa
pe că i-a șters părul lui Ursa- 
che, dueîndu-se glonț în gol. O 
execuție de zile mari, care a 
arătat disponibilitățile jucătorului 
hunedorean.

ATIEDIEE LIDERULUI 

„ÎNSCĂUNAT" DUMINICĂ
Incepînd cu etapa a 23-a, Po

litehnica Timișoara a luat con
ducerea plutonului divizionar. 
Dacă evidența nu ne înșeală, a- 
ceastă performanță reprezintă un 
fel de premieră în viața fotba
lului timișorean în anii de după 
război. Și chiar dacă lupta pen
tru întâietate este departe de a 
fl încheiată, chiar dacă nu se 
poate vorbi, deocamdată, decît 
de o reușită parțială, momentul 
acesta de vîrf din viața echipei 
antrenată de A. Niculescu și C. 
Rădulescu merită evidențiat șl 
explicat. După noi, el se dato
rează unei bune organizări a jo
cului în ansamblu, sobrietății și 
disciplinei tactice, calmului cu 
care formația studenților timișo
reni construiește, chiar și atunci 
cînd susținătorii ei de pe margi
ne sau din tribune încep să-și 
piardă răbdarea. în acest fel 
„Poli" tinde să devină o „mași
nă de fotbal", în care, totuși, cî
teva dintre piesele sale (în spe
cial, din compartimentul atacu
lui) nu funcționează încă la tu
rația optimă, necesară mecanis
mului de ansamblu. Cînd și acest 
lucru se va realiza — sperăm, în 
perspectiva nu prea îndepărtată 
— Politehnica Timișoara își va 
putea pune cu argumente mai 
multe și mai convingătoare can
didatura la titlul de campioană 
a țării.

0 ECHIPĂ MICĂ OU- 
PLĂMÎNI DE OȚEL

•
C. S. Tirgoviște a realizat o 

primă repriză excelentă în me
dul cu Universitatea Craiova. O 
repriză în care i-a ieșit totul, fa
zele derulîndu-se cu o rapidita
te rar văzută. Această echipă 
.mică", alcătuită din jucători fă
ră nume de rezonanță, dar cu 
plămîni de oțel, are o redutabilă 
armă. Ea se numește capacitatea 
fizică, care permite tuturor jucă
torilor o permanentă mișcare, cu 
demarcări continue. Cu aceste 
mijloace, C. S. Tirgoviște și-a 
sufocat partenera de întrecere, 
obligînd-o să se apere o repriză 
întreagă.

După meci, cu obiectivitatea ca
re îl caracterizează, antrenorul 
principal al craiovenilor, Ilie 
Oană, releva : „C. S. Tirgoviște a 
fost pentru mine o surpriză plă
cută. Este o echipă ambițioasă, 
care te „macină" cu tenacitatea 
ei. Toți jucătorii aleargă ca niște 
maratoniști, se repliază rapid șî 
atacă supranumeric. De fapt, res
pectă niște reguli simple pe care 
Ie aplică cu consecvență. Acum 
înțeleg de ce tîrgoviștenii n-au 
pierdut pînă acum ac3să. Victo
ria asupra noastră este pe deplin 
meritată".



ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ ÎNAINTEA C. M.

VALOAREA ACTUALĂ A BOXULUI ROMÂNESC 
ESTIMATĂ DE REPUTAȚI SPECIALIȘTI 

e Simion Cuțov, apreciat ca principal favorit al competiției supreme
• Momentul schimbării generațiilor a găsit pugilismul nostru nepregătit
• Turneul internațional „Centura de aur“ — punct de referință

înaintea campionatelor mondiale
Recenta ediție a turneului internațional de box „Centura de 

aur” ne-a oferit posibilitatea să ne intîlnim cu o serie de perso
nalități din lumea boxului amator european și mondial, prilej pe 
care l-am folosit pentru realizarea unei anchete internaționale, 
rugîndu-i pe interlocutori să răspundă la următoarele întrebări :

1. Pentru a cita oară sînteți prezent la „Centura de aur"?
2. Cum apreciați nivelul valoric al actualei ediții, in

comparație cu cele anterioare?
3. Cum considerați că s-au comportat boxerii români

față de anii trecuți?
4. Care sînt pugiliștii români care v-au plăcut cel mai

mult ?
5. Ce șanse le acordați la apropiatele campionate

mondiale de la Belgrad?

In partida cu echipa Ungariei, reprezentativa României a obținut 
o categorică victorie, 8—0. în imagine : jucătorul nostru Antal 
(8) pleacă in urmărirea pucului Telefoto : A.P.-AGERPRES

Acum, cînd întrecerile C. M. s-au încheiat

PRIMELE CONCLUZII LA 0 APRIGĂ
DISPUTĂ A HOCHEIȘTILOR

KARL
HEINZ 
WEHR 

(R. D. Germană), 
vicepreședinte 

al A.I.BA :

1. Am asistat la trei ediții ; 
2 Este greu de făcut o compa
rație. Totuși, se poate aprecia 
că nivelul actualei ediții a fost 
în creștere datorită prezenței 
boxerilor cubanezi (au fost aici 
unii dintre cei mai buni) și ve- 
nezuelani ; 3. Sportivii români 
au manifestat o bună pregătire 
fizică, au cîștigat în forța de 
lovire, dar din punct de vedere 
al tehnicii nu se situează la un 
nivel superior. Singurul care 
m-a impresionat plăcut la acest 
capitol a fost Faredin Ibraim. 
Față de campionatele europene 
de la Halle am constatat un 
ușor progres, in comparație cu 
anii trecuți însă nu; 4. Dintre 
boxerii români cel mai mult 
mi-au plăcut Simion Cuțov și 
Faredin Ibraim ; 5. Judecând 
după valorile mondiale cunos
cute, consider că Simion Cuțov 
poate aspira chiar la titlul de 
campion mondial. Desigur, nu 
trebuie omise nici șansele unor 
sportivi ca F. Ibraim și L Vla
dimir.

HANS 
HOFMAN 
(Olanda), 
președinte 
al E.A.B.A. :

1. Am văzut cinci ediții; 2. 
Prezența sportivilor din Cuba, 
Venezuela și Algeria a menți
nut la un nivel destul de bun 
și actuala ediție ; 3. Sînt bucu
ros să constat că federația ro
mână dispune de un număr

mare de boxeri tineri, talentați, 
care mai pot crește in valoare. 
Ei se află în progre» față de 
anii trecuți ; 4. Cei care s-au 
calificat în finală ; 5. La ora 
actuală sînt prea puțin cunos
cute posibilitățile boxerilor din 
celelalte continente. In compa
rație cu alți pugiliști din Eu
ropa, consider că sportivii ro
mâni au mari șanse la campio
natele mondiale de la Belgrad. 
Dar, mai depinde și de valoa
rea celorlalți, ca și de tragerile 
la sorți.

EMIL 
JECEV 

(Bulgaria), 
vicepreședinte 

al EABA :

1. Sînt pentru a treia oară la 
turneul „Centura de aur" ; 2.
Prezența a fost mai puțin va
loroasă, deoarece acum, înain
tea campionatelor mondiale, fe
derațiile din multe țări și-au ți
nut cei mai buni boxeri acasă; 
1 Nivelul general al boxului 
din Europa este acum în scă
dere și constat că nici cel din 
România nu face excepție ; 4. 
Simion Cuțov și Ion Vladimir ; 
5. Cred că în condițiile unei 
trageri la sorți favorabile, bo
xerii români pot obține două 
medalii de argint.

ALCIDES 
SAGARRA, 
antrenorul-șef 
al lotului 
cubanez :

1. Este a 6-a ediție a „Centu
rii de aur* la care sînt prezent; 
2. Participarea este la fel de 
bună ca in alți ani ; 1 Boxerii

români s-au prezentat mai bine 
la edițiile anterioare. Consider 
că valoarea boxului românesc 
nu se arată în progres : 4. Si
mion Cuțov ; 5. Este greu de 
spus. Aceasta depinde de mo
dul cum se vor pregăti pînă a- 
tunci și dacă vor reuși să se 
prezinte în cea mai bună formă.

CARLOS 
VISCUNA 
(Venezuela), 
arbitru A.I.B.A., 
conducătorul 
delegației

1. Am văzuț toate edițiile din 
anul 1975 și pînă în prezent ; 
2. Nivelul valoric al competiției 
a fost asemănător cu cel al pre
cedentelor ediții, dar din punct 
de vedere al participărilor a 
fost mai scăzut ; 3. Sportivii ro
mâni se prezintă în progres 
față de anii trecuți, grație exce
lentei lor pregătiri fizice ; 4.
Simion Cuțov, Florian Livadaru 
și Sandu Tirilă ; 5. Cei trei e- 
numerați mai sus se pot clasa 
pe locuri fruntașe.

ION POPA, 
antrenorul 

principal 
al lotului 

român

1. Am stat în colțul boxerilor 
noștri la toate edițiile ; 2. Pre
zența unor pugiliști valoroși din 
Cuba, Venezuela, U.R.S.S, 
R. D. Germană și Algeria a fă
cut ca nivelul să fie suficient 
de ridicat ; 3. Cei tineri au rea
lizat progrese, dar unii dintre 
boxerii consacrați (N. Robu, C. 
Hoduț, C. Hajnal, C. Dafinolu) 
s-au prezentat mult sub nivelul 
prestațiilor anterioare. Mențlo- 
nind și faptul că unii sportivi 
valoroși (C. Gruescu, C.' Cuțov, 
A. Nâstac) au încetat activita
tea competițională, iar alții 
n-au ajuns încă la valoarea lor, 
trebuie să recunoaștem că ne 
aflăm într-un moment greu ; 4. 
Simion Cuțov (în revenire de 
formă). Teodor Dinu și Ion 
Vladimir ; 5. Consider că, teore
tic, șansele boxerilor noștri sînt 
mai mici decît la alte competi
ții de acest nivel disputate pînă 
acum. Totuși, printr-o pregătire 
minuțioasă, care să aibă la 
bază dăruirea exemplară a 
sportivilor în timpul antrena
mentelor (și în afara lor), cred 
că se pot obține rezultate bune.

Cum era și firesc, opiniile participanților la 
ancheta noastrâ vizează din unghiuri di
ferite nivelul valoric actual al boxului ro

mânesc și, mai cu seama, șansele reprezentanți
lor noștri la viitoarea ediție a campionatelor mon
diale. Totuși, părerile tehnicienilor (antrenorilor) 
converg către aceeași concluzie : competiția de 
la Belgrad va fi foarte dificila pentru sportivii ro
mâni a căror valoare generală nu se afla acum 
în progres. Momentul schimbării generațiilor Ja 
unele categorii de greutate i-a găsit insuficient

pregătiți pe tinerii chemați să-i înlocuiască în 
echipa națională pe titularii de pînă acum. To
tuși, cițiva dintre pugiliștii noștri, in fruntea cărora 
se află din nou Simion Cuțov, păstrează șansa 
de a se situa in rindul medaliaților. Sperăm ca 
aceste ultime săptămini de pregătire să fie folo
site cu maximum de eficiență, pentru ca și la 
această ediție a campionatelor mondiale boxerii 
români să continue tradiția succeselor.

Anchetă realizata de Mihai TRAN CĂ

BELGRAD, 27 (prin telefon). 
Apele atit de învolburate, la un 
moment dat, lată că s-au liniș
tit și limpezit, astfel că acum, 
la ora bilanțului, pot fi trase 
unele concluzii privind această 
atît de disputată întrecere a 
grupei B a campionatului 
lumii.

Cu o echipă bine sudată, eu 
un bogat bagaj de cunoștințe 
și deprinderi tehnico-tactice, 
dar și bine pregătită sub ra
port fizic, reprezentativa Polo
niei s-a impus in competiția 
desfășurată pe patinoarul „Pio- 
nir" din Belgrad și și-a cucerit, 
pe merit, dreptul de a evolua 
anul viitor — probabil la Mos
cova — la întrecerile primului 
eșalon al hocheiului mondiaL 
Ea s-a detașat evident de plu
tonul celorlalte participante, 
frămîntat zilnic de rezultate 
destul de puțin scontate, care 
au dus la unele situații impre
vizibile înaintea începerii dispu
telor. Astfel, marea surpriză a 
întrecerilor din capitala Iugo
slaviei ne-a fost oferită de re
prezentativa Japoniei, clasată 
pe locul secund. Exceptînd pri
mul meci, cel cu Elveția, pe 
care l-au pierdut clar (1—6), 
în rest, niponii s-au aflat me
reu în ciștig, iar în partida 
cu polonezii, după ce au con
dus cu 2—0, după două reprize, 
s-au văzut egalați în ultimele 
minute. La venirea tn Europa, 
Japonia a obținut un rezultat 
bun (4—4) cu R. D. Germană, la 
Berlin, după care acuzând 
„criza* de acomodare, a pier
dut mai multe partide. între 
care și cu România (4—12). S-a 
acomodat insă la timp și la 
Belgrad s-a prezentat la ni
velul cel mai ridicat de cînd 
participă tn grupa B a C.M.

O surpriză, poate la fel de 
mare, a fost oferită de selec
ționata Iugoslaviei, clasată pe 
locul opt și care a obținut sin
gurele sale puncte, intrecind — 
nesperat — Elveția in ultimul 
joc, duminică seară. Echipa 
„plavilor* n-a început rău com
petiția — ne referim la valoa
rea jocului prestat — dar a 
pierdut, la limită, primele par
tide, după care, pur șt- simplu, 
s-a dereglat și a cedat in se
rie, la scoruri mari, tuturor ce
lorlalte formații. La conferința 
de presă care a urmat compe
tiției, vizibil afectat, antrenorul 
reprezentativei iugoslave ex-

plica slaba evoluție a formației 
sale prin aceea că echipa s-a 
prezentat „ruptă" în două, dis- 
punînd de cițiva jucători prea 
bătrîni și de alții prea tineri, 
neexperimentați. In plus, ea 
nici n-a avut un portar cores
punzător cerințelor grupei B.

Reprezentativa României a 
ocupat locul IV, care nu oglin
dește, în mod real, aspirațiile 
sale. S-a întîmplat însă acea 
cădere, în etapele II—IV, cînd 
echipa a pierdut 5 puncte și 
dintr-o dată a avut în față spec
trul retrogradării ! Și-a revenit 
însă, de-a dreptul spectaculos, 
în meciurile cu Ungaria, 
Iugoslavia, iar apoi în cei 
cu Polonia a prestat jocul cel 
mai bun din ultima vreme. Pă
cat că în partida de duminică 
cu cîștigătoarea grupei forma
ția noastră a fost înfrîntă, ea 
meritînd — în mod absolut o- 
biectiv — măcar satisfacția u- 
nei victorii, chiar dacă aceasta 
n-ar mai fi avut vreo implica
ție asupra clasamentului finaL 
Hocheiștii noștri au jucat cu 
mult aplomb, au atacat susți
nut și au înscris cîteva goluri 
frumoase. Din păcate acciden
tarea lui Ioniță, la jumătatea 
primei reprize, a dereglat de
fensiva echipei române, iar 
Huțan care în două meciuri nu 
primise nici un gol, acum a 
primit două, oarecum parabile, 
și a fost înlocuit. In final, la 
6—6, în plină ofensivă română, 
două contraatacuri izbutite au 
înclinat balanța succesului de 
partea reprezentativei poloneze.

Călin ANTONESCU «

„INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI

DE FLORETĂ FEMININ
• Spadasinii in

Sfîrșitul acestei săptămîni 
consemnează in Capitală două 
mari competiții internaționale 
de scrimă, ambele dedicate flo
retei feminine. Astfel, sîmbătă 
se va disputa proba individuală 
a Campionatelor internaționale 
aie României, iar duminică, in 
aceeași sală de scrimă, Flo- 
reasca, proba pe echipe și, con
comitent, „patrulaterul" Franța 
— Italia — România — Un
garia. Pe lingă aceste echipe 
și-au mai confirmat, pînă la a- 
ceastă oră, participarea floretis- 
tele din reprezentativele Ceho
slovaciei, Cubei și Poloniei.

Spadasinii vor concura în ca
drul „Cupei Europei" sîmbătă 
la Heidenheim (L. Angelescu, 
C. Bărăgan, N. Iorgu, I. Popa,

„Cupa Europei"
O. Zidaru), a doua zi desfă- 
șurindu-se „Cupa Heidenheim*, 
în aceleași zile, la Budapesta 
vor evolua echipele României 
de sabie și floretă masculin.

ATLETISM a La Irvine (Cali
fornia), Steve Scott a realizat cea 
mai bună performanță mondială 
a sezonului pe o milă — 3:53,92. 
La prăjină, Don Baird a sărit 5,48 m,

BASCHET « Dinamo Bucu
rești a cîștigat turneul interna
țional masculin de la Montbrison 
(Franța). In finală, Dinamo a în
vins cu 93—85 (40—52) formația 
franceză Le Mans. Principalii 
realizatori al echipei române au 
fost Uglal (27 p), Niculescu (24 
p) șl Novac (15 p). Pentru locul 
3: standard LiCge — B. C. Mont
brison 115—88. • Rezultate din 
turneul de calificare pentru C E. 
(f) : la Tampere, Belgia — Fin
landa 88—85 (după prelungiri).

TINERII HANDBALIȘTI ROMÂNI 
Învingători în franj a

PARIS, 27 (Agerpres). — Tur
neul internațional masculin de 
handbal pentru tineret desfă
șurat în orașele Cherbourg, 
Caen și Le Mans a fost cîștigat 
de echipa României care a ter
minat competiția neînvinsă. In 
ultimele două meciuri, tinerii

handbaliști români au învins cu 
31—16 (11—9) echipa Spaniei și 
cu 16—13 (9—5) pe cea a Fran
ței-

Clasamentul final: 1. Româ
nia 6 p ; 2. Franța 4 p ; 3. Spa
nia 2 p ; 4. Brazilia 0 p.

CAMPIONATE
DE FOTBAL ÎN EUROPA

IUGOSLAVIA (etapa a 22-a): Rad- 
nlcW Nts — Borac Banja Luka 0—1 f 
Partizan Belgrad - Rijelea 3-1 ; Zo- 
greb — Sloboda Tuzla 1—1 ; Olimpia 
Liubliana - Velez Mostar 3-0 ; Sa
rajevo - Celik Zenico 3-1 ; Osijek- 
Buducnost 3-0 ; Vojvodina Novi Sad 
- Hajduk Split 2-1 ; Trepco - Dy. 
na mo Zagreb — 2—0 ; Steaua Roșia 
Belgrad — O.F.K. Belgrad 2—0. Cla
sament : 1. Partizan — 36 p., 2. Stea
ua Rosie - 32 p. 3. Hajduk - 28 p.

BULGARIA (etapa a 20-a) s Akada-
Sofia — Spartak Varna 1—0 j 

Stavia Sofia — Cernomoret Burgas 
4-0 ; Cerna More Varna — Levsld 
Spartak Sofia 1—1 ; Trakfca Plovdiv — 
Pirin Blagoevgrad 2-0 ; Be roe Stata 
Zagora — f.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia 0-1 ; Botev Vrața — 
Lokomotiv Plovdrv 4—2 ; Akademik 
Svicikov - SI i ven 3-0 ; Lokomotiv So- 
:ia — Marek Stanke Dimitrov 3-OL 
Clasament : 1. Lokomotiv Sofia 29 p., 
2. T-S.K.A. 27 p. ; X Levski Spartak 
24 p.

SPANIA (etapa a 27-a) : Athletie 
Bilbao — Elche 4—1 ; Gijon — Voile- 
cano 1—1 ; Burgos — Valencia 2—0 ; 
Real Madrid — Rea! Sociedad 5—0 t 
Sevilla — C.F. Barcelona 2—1 ; Sala
manca — Atletico Madrid 0—1 ; Her* 
cules — Santander 4-0 ; Esp-anol — 
Betls 2-0 ; Las PaJmos - Cadiz 2—1. 
Clasament : 1. Real Madrid 37 p. J 
2. GF. Barcelona 34 p. ; 3. Gijon 
32 p.

Ungaria — Danemarca 85—54 ; la 
Welfenbuettel, R. F. Germania — 
Scoția 88—12. Spania — Irlanda 
73—49.

HANDBAL . La Niș, tn primul 
meci dintre Zelezniciar și Aspot 
Metz, pentru semifinalele „Cupei

Kira Ivanova (U.R.S.S.) — 167,38 
șl Petra Ernest (R.F.G.) — 166,12 
p. tn proba de dans, a cîștigat 
cuplul sovietic Tatiana Duraso- 
va — Serghei Panomarenko, cu 
178,26 p,

SCRIMA a C.M. pentru tineret

e TELEX • TELEX • TELEX ®
Cupelor" (m), gazdele au cîștigat 
cu 23—15 (13—7).

patinaj a La Măgăve (Fran
ța), s-a încheiat prima ediție a 
C.M. de patinaj artistic pentru 
juniori. Proba Individuală femi
nină a revenit americancei JIU 
Sawyer, cu 169,64 p, urmată de

a continuat la Madrid cu proba 
feminină de floretă, cîștigată d» 
sportiva franceză Brigitte Latri
ne, care a totalizat In turneul fi
nal 4 victorii. Revelația acestei 
probe a fost tînăra scrlmeră 
Luan Clu-cien (R. P. Chineză), 
care, cu 3 victorii, a ocupat lo-

cui doi. Au urmat în clasament: 
Larisa Zagareba (U.R.S.S.), Sa
bine Biszhoff (R. F. Germania). 
Dorina Accaroni (Italia) și Pas
cale Trinquet (Franța) — cu cite 2 v.

TENIS • Turneul de la Las 
Vegas s-a Încheiat cu victoria 
campionului suedez Bjorn Borg, 
care' l-a învins in finală pe ju
cătorul american Vitas Gerulaitis 
cu 6—5, 5—6. 6—4, 6—5 (s-a jucat 
cu tie-break la 5—5) a în finala 
turneului feminin de 1a Phila
delphia : Chris Evert — Billie 
Jean King 6—0. 6—4. Cuplul Ker
ry Reid — Wendy Turnbull a 
întrecut tn finala de dublu cu 
6—2, 7—5 perechea Virginia
Wade — Francoise Durr.
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