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La invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
Joi la amiază a sosit în Capitală, 
într-o vizită oficială de trei zile 
în țara noastră, președintele 
Republicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, împreună cu 
doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

Vizita președintelui Republicii 
Franceze in România reprezintă 
un eveniment remarcabil in 
cronica tradiționalelor legături 
de prietenie dintre popoarele 
român și francez, legături fău
rite de-a lungul veacurilor în 
lupta pentru împlinirea aspira
țiilor de libertate, independefițâ 
și progres social, și care sînt 
clădite în prezent pe princi
piile trainice ale egalității în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Actuala întîlnire dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing, con
vorbirile care vor avea loc sînt 
menite să impulsioneze relațiile 
româno—franceze în toate do
meniile de activitate, să întă
rească conlucrarea dintre cele 
două țări în planul vieții inter
naționale pentru înfăptuirea nă
zuințelor de pace, securitate, 
independență și progres social 
ale tuturor popoarelor.

Ceremonia sosirii inalțifor 
oaspeți francezi a avut loc pe 
aeroportul internațional Oto- 
peni, care a cunoscut, în aceas
tă zi, atmosfera caracteristică 
marilor evenimente politice.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Valery Giscard 
d’Estaing și doamna Anne-Ay
mone Giscard d’Estaing au fost 
intimpinați cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat și-au strîns 
mîinile cu căldură.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anne-Ay
mone Giscard d’Estaing și-au 
strîns mîinile cu multă prietenie.

După ceremonia sosirii, un 
grup de pionieri au oferit bu
chete de flori președinților

CRISUL S-A D1STANTAT 
ÎN DIVIZIA A LA BASCHET (I)
în urma rezultatelor înregis

trate miercuri și joi. în cadrul 
etapei a 15-a, echipa Crijul O- 
radea s-a detașat în clas™nen- 
tul campionatului național de 
baschet feminin (55 p), fiind 
urmată de Rapid, Universitatea 
Timișoara și Voința București 
care totalizează 50 p și simt de
partajate doar de coșaveraj- 
Iată rezultatele și unele amă
nunte :

VOINȚA BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 : 84—74 
(45—33) și 68—60 (36—28). Tină- 
ra formație brașoveană a avut 
o prestație apreciabilă și s-a 
impus datorită apărării mai 
combative și plusului de vioi
ciune și precizie în acțiunile 
ofensive. La campioane, absen
ța îndelungată a Marianei An
dreescu și Ștefaniei Basarabia 

(Continuare în pag. 2—3)
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Nicolae Ceaușescu și Valery 
Giscard d’Estaing, . tovarășei 
Elena Ceaușescu și doam
nei Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

Mii de cetățeni ai Capitalei 
aflați la aeroport aplaudă cu 
însuflețire pe cei doi șefi de 
stat, ovaționează îndelung pen: 
tru dezvoltarea prieteniei 
româno—franceze. Ei. urează, 
asemenea întregului nostru 
popor, succes deplin noului 
dialog la nivel înalt româno— 
francez.

In aplauzele și uralele mul
țimii, cei doi președinți pără
sesc aeroportul într-o . mașină 
escortată de motocicliști.

Aceeași atmosferă însuflețită 
a domnit de-a lungul traseului 
străbătut de coloana oficială. Pe 
marile artere ale Capitalei se 
aflau mii de bucureșteni care 
salută cu căldură pe cei doi 
șefi de stat.

In Piața Scînteii, președinții 
Nicolae Ceaujescu și Valery 
Giscard d’Estaing sînt întîm- 
pinați de oficialitățile Consiliu
lui popular municipal.

Aici, primarul general al Ca
pitalei, Gheorghe Pană, a în- 
mînat președintelui Republicii 
Franceze cheia orașului Bucu
rești.

După înmînarea cheii orașu
lui, în piață domnește o atmos
feră însuflețită. Grupuri de 
dansatori, tineri in frumoase 
costume naționale, sportivi dau 
ceremoniei un aspect sărbăto
resc. specific tradiționalei ospi
talități a poporului român. Nu
meroși locuitori ai Bucureștiu- 
lui, aflați de față, aclamă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe președintele Valery Giscard 
d’Estaing, flutură stegulețe ale 
României și Franței, eșarfe 
multicolore.

Coloana oficială s-a îndreptat 
apoi spre reședința rezervată 
înalților oaspeți.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Valery Giscard d’Estaing, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anne-Aymone Gis- 

(Continuare tn pag. a 4-a)

Luda Grecu, Emi
lia Alixandru, 
Georgeta Simioa- 
na și Elena Puș- 
cașu (de la dreap
ta la stingă), pa
tru dintre jucătoa
rele cu contribu
ție importantă la 
victoria echipei 
Progresul în pri
mul meci cu Poli

tehnica

Campionatul european de hochei pentru juniori

1. NORVEGIA, 2. ROMÂNIA, 3. IUGOSLAVIA
în partida finală Norvegia — România 5-3

O fotografie-amintire pentru juniorii noștri — vicecampioni și

MIERCUREA CIUC, 8 (prin 
telefon). Ziua „finalelor" celei 
de a XI-a ediții a campiona
tului european de hochei pe 
gheată pentru juniori (grupa 
B) a umplut la maximum pa
tinoarul din localitate, specta
torilor fiindu-le oferite, ca re
compensă, jocuri, în general, 
de o bună calitate. în care ti
nerii hocheiști au făcut risipă 
de energie. Din păcate, acești 
vajnici spectatori-iubitori ai 
hocheiului n-au avut, în cele 
din urmă, și satisfacția victo
riei echipei noastre, pe care au 
dorit-o atîta. în întîlnirea fi
nală, cea care a opus pe candi
datele pentru ocuparea locu
rilor 1 si 2, echipele Româ
niei și Norvegiei, reprezenta
tiva scandinavă s-a arătat, la 
ora „h“, cu puțin mai bună, 
dar suficient pentru a-și asi
gura victoria și cu aceasta... 
promovarea în grupa A. Locul 
secund obținut de juniorii ro
mâni este încurajator pentru 
viitoarele competiții internațio

nale.

în baza rezultatelor înregis
trate joi clasamentul final este 
următorul: 1. NORVEGIA, 2.
România, 3. Iugoslavia. 4. Franța, 
5. Olanda, 6. Ungaria. 7. Aus
tria. 8. Danemarca.

Si acum cîteva amănunte de 
la partidele finale : meciul pen
tru locurile 1—2 : NORVE
GIA — ROMANIA 5-^3 (2—1, 
1—0. 2—2). Chiar în primul mi
nut de ioc, pe un contraatac, 
Hansen reușește să deschidă 
scorul. Riposta hocheiștilor noș
tri e promptă, dar ratările se 
țin lanț. în min. 16, în infe
rioritate (Chiriță eliminat) To
dor izbutește să egaleze, dar 
după 2 minute Ronold readuce 
în avantaj echipa norvegiană. 
Imediat apoi Chiriță comite un 
gest nesportiv si eliminarea sa 
(2+10 minute) dereglează, bine
înțeles. liniile echipei noastre, 
în min. 22 dintr-o aglomerare 
în fata porții române profită 
Voigt care înscrie (3—1). IIo- 
cheiștii noștri domină, domină 
dar ratează din ocazii clare. în 
ultima repriză. Udrea este eli-
minat 5 min., iar Jakobsen ri
dică scorul la 4—1. Todor în-

REUNIUNEA COMITETULUI 
EXECUTIV AL U.E.F.A.

• Primire la ministrul turismului și sportului
de presă• Conferință

• începerea
Miercuri au sosit în Capitală 

membrii Comitetului Executiv 
al Uniunii Europene de Fotbal 
Asociație în vederea reuniunii 
acestui for internațional în zi
lele de 8 și 9 martie a.c. la 
București.

★
Tovarășul Emil Drăgănescu, 

ministrul' turismului și sportu
lui, a primit, joi dimineață, pe 
Artemio Franchi, președintele 
Uniunii europene de fotbal aso
ciație (U.E.F.A.), care ’ se află 
la București cu prilejul reuni
unii Comitetului Executiv al fo
rului fotbalistic european.

lucrărilor

succes pe drumul spre... aur 
Foto : D. NEAGU

scrie din nou (min. 50) dar si 
Hansen (min. 58) astfel că soarta 
partidei este, practic, decisă. 
Golul lui Andreescu din min. 
60 nu mai poate schimba ni
mic. A arbitrat bine Westra 
(Olanda) ajutat de Bocsak (Un
garia) și Djokici (Iugoslavia).

Meciul pentru locurile 7—8 : 
AUSTRIA — DANEMARCA 
7—1 (2—0, 1—0, 4—1). întîlnire 
dominată clar și cu multă in
sistentă de juniorii austrieci 
care obțin o victorie netă, per
fect meritată. Punctele au fost 
realizate de Hopfer — 3, Kul- 
lich, Ilg, Stockhammer și Gab- 
bauer pentru Austria, punctul 
de onoare al danezilor fiind 
înscris de Wcstergaard.

Meciul pentru locurile 5—6 : 
OLANDA — UNGARIA 8—4 
(4—0, 3—2. 1—2). Olandezii s-au 
avîntat în atac, chiar de la 
Primul angajament, ofensiva 
lor continuă punînd la grea 
încercare defensiva formației 
ungare, care n-a putut să-i facă 
fată si pînă la încheierea pri-

Voleriu CHIOSE

(Contlnuare în pag a 4-a)

la hotel „Parc<<
reuniunii
în aceeași zi, la hotelul 

„Parc" din Capitală, a avut loc 
o conferință de presă, in cadrul 
căreia președintele Comitetului 
Executiv al U.E.F.A. a făcut o 
expunere asupra activității or
ganizației fotbalistice continen
tale, care anul acesta va săr
bători 25 de ani de existență.

în continuare, el a răspuns la 
întrebările ziariștilor.

★
începute ieri, lucrările Comi

tetului Executiv al U.E.F.A. 
continuă azi.

MIHAI GHINDĂ, CAMPION AL JĂRII LA ȘAH Omul fi via f a rațională

Ieri a luat sfîrșit în Ca
pitală meciul de baraj pentru 
titlul de campion național la 
șah. in ediția pe anul 1978 a 
întrecerii. Cîștigînd a patra 
partidă. Mihai Ghindă (Univer
sitatea București) obține victo
ria la scorul final de 3—1, în 
fața adversarului său, Volodea 
Vaisman (Universitatea Iași).

După cum se știe, cei doi 
competitori terminaseră Ia e- 
galitate (81/2 p din 13 posi
bile) in finala campionatului, 
desfășurată toamna trecută.

Astfel, Mihai Ghindă rede
vine campion al țării, titlu 
pe care l-a mai deținut și în 
anul 1976.

„MIȘCAREA ESTE ÎNSĂȘI VIAȚA"
— afirmă dr. Octavian Stănescu și demonstrează de ce
Sanatoriul balnear Mangalia 

— bază de tratament vestită 
atît în țară cît și peste hota
re pentru rezultatele ce se ob
țin aici, prin mijloacele ultra
moderne de tratament complex 
aplicate în vindecarea reuma
tismului și spondilozei, a afec
țiunilor aparatului locomotor și 
sistemului nervos — are ca di
rector pe doctorul Octavian 
Stănescu. Este vorba și de un 

mare iubitor al sportului (pre
zent de foarte multe ori la me
ciurile sportivilor constănțeni, 
ale rugbyștilor în special ; în 
mijlocul sportivilor din diferite 
loturi republicane care fac tra
tament pe Litoral), care ne a 
acordat un interviu pe tema 
mișcării și influenței ei asupra 
organismului în condițiile ci
vilizației moderne.

— Este cunoscut faptul că 

omul, de cum se naște, începe 
a se mișca. Trebuie insă lăsat 
ca legile naturii să-și spună sin
gure cuvîntul sau este necesar 
să intervenim 7

— însăși noțiunea de evoluție 
presupune mișcare. „Pledoaria 
pentru mișcare" s-a făcut de-a

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2-3)



CINEVA TREBUIA SÂ FIE PRIMUL!...
Cînd a ajuns la marginea 

bazinului de înot de la „23 
August", Mihaelei Stancu, elevă 
în clasa întîi, la Liceul de fllo- 
logie-istorie, i s-a strecurat 
frica în suflet. Și dear își im
pusese să nu-i mai fie teamă de 
orice ' Privi apa, îi măsură cu 
groază adîncimea și...

...Și a venit prima lecție de 
înot. „Astăzi, copii — a început 
profesoara Mihaela Doboșan — 
vom învăța să... suflăm în far
furioare. Farfurioarele sînt pli
ne cu... praf de curai, dar ca 
să le găsim, trebuie să ne scu
fundăm puțin capul în apă si 
să suflăm puternic pentru a 
răspîndi în tot bazinul leacul 
contra fricii. Cine din grupă 
vrea să încerce primul ?“ Mi
haela Stancu a încercat după 
un sfert de oră. Adică, la ur
mă. Mă rog. cineva trebuia să 
fie ultimul '

La al doilea antrenament, 
profesoara Mihaela Doboșan 
s-a arătat a fi, chipurile, su
părată de felul în care progre
sează grupa la capitolul curaj. 
„Sîntem încă fricoși, asta e ! — 
a rezumat antrenoarea. Păi, 
dacă am fi puțin mai curajoși, 
n-am trece la altă lecție ? Bu
năoară, la... balonașe. Să vă 
explic: intrăm în bazin, vîrîm 
si mai adine capul în apă si 
suflăm. Veți vedea cum sute

DOUĂ CAZURI... 
DOUĂ NECAZURI 

înscrierile pentru campiona
tele republicane ale juniori
lor se succedau cu repeziciu
ne. Acele ceasornicului se în- 
vîrteau parcă prea repede. 
Ora validărilor se apropia $i 
reprezentanții Sibiului. cu 
vechi tradiții în orientarea 
turistică, nu apăreau.

— Unde sînt sibienii ? se 
întrebau, cu vădită nedume
rire. membrii juriului de 
concurs. Să fi pierdut trenul? 
Ar ‘fi păcat. Totdeauna au 
fost printre cei mai buni.

Un membru al juriului si-a 
amintit că reprezentanții ju
dețului Sibiu au absentat si 
anul trecut de la campionat.

— Ei da » Dar au fost cri
ticați si în ziarul de specia
litate ! Si tot în ziar s-a 
scris că mii de copii si tineri 
particiDă să ptă minai la con
cursurile organizate de si- 
bieni in Dă durea Dumbrava.

— Poate că n-au schiuri... 
— Din 10 OM de copii .orien

ta riști* dintr-un județ de 
munte să nu se săsească eJți- 
va care au schiuri ? Exclus! 

întrebările se succedau cu 
repeziciune, dar nedumerirea 
rămînea si a... rămas si azi. 
S-o formulăm : „Cum e po
sibil ca an județ care are 
mii de practicant! orien
tării turistice să na poată 
trimite CN SINGUR REPRE
ZENTANT la campionatele

Punctul oei
naționale? Nu s-a găsit nici 
un tînăr apt să reprezinte ju
dețul ?“

... S-a găsit. în schimb, 
după părerea noastră, multă 
lipsă de interes din partea 
Comisiei de orientare de pe 
lingă C.J.E.F.S. Sibiu si din 
partea Clubului de orientare 
„Electrica". Aceasta spre ne
cazul copiilor slbieni care, 
dacă ar fi participat, sîntem 
siguri că ar fi obținut suc
cese deosebite.

Primul caz. primul necaz.
★

Ședința de validare trecu
se. Venise si ziua de concurs, 
cînd iată niște... înurziați : re
prezentanții județului Vaslui, 
— de fapt ..orientariștii* de 
la Voința Bîrlad. — conduși 
de tovarășul Gh. Floareș, se
cretarul asociației sportive

— Nu putem să participăm. 
Am venit tîrziu. Ajutați-ne, 
ni s-a adresat acesta.

— De ce n-ati venit Ia 
timp pentru înscriere ? Va
lidarea si tragerea la sorți 
s-au făcut ieri.

Interlocutorul nostru a scos 
o notă telefonică primită de 
la C J.E.F.S. Vaslui, prin 
care li se transmitea doar 
ora începerii 'concursului.

— Si uite așa, am venit și 
am cheltuit bani degeaba, se 
lamenta tovarășul Floareș. 
Știm regulamentul e regula
ment. nu se poate călca pen
tru că tovarășul de la 
C.J.E.F.S. Vaslui a fost negli
jent Uff ! Și era pentru pri
ma oară că județul nostru 
Dirticina la orientare pe 
schi. Ni-i necaz, mare necaz.

Alt caz. alt necaz. întreba
rea e : „Cine suportă chel
tuielile acestor... întîrziați fără 
vină ?*

Sever NORAN 

de balonașe urcă spre suprafa
ța apei. Veți vedea, firește, 
dacă veți avea curajul să țineți 
ochii deschiși în apă. Cine din 
grupă vrea să încerce primul ?“ 
Mihaela Stancu a încercat după 
un sfert de oră. Adică, tot la 
urmă. Mă rog. cineva trebuia 
să fie ultimul...

Și a venit al treilea antre
nament. Apoi al patrulea, al... 
Acum, jumătate din grupă e

FOC CONTINUU
Maestrul emerit al sportului 

Petre Ceapura a împlinit 30 de 
ani...

— Greșim, Petre Ceapura, 
dacă spunem că ești decanul 
de vîrstă al canotajului nos
tru ?

— Greșiți dacă nu spuneți că 
sînt decanul de vîrstă și-al 
schitului mondial.

— Schitul mondial are o re
gulă aspră : cea a vîslitului în 
forță. în cadență infernală. în 
care numai otelurile tinere re
zistă.

— Cunosc regula dar. se pare 
că, o mai uit. „Vîrstă", desi
gur. Oricum, anul trecut, nu 
prea mi-am reproșat cînd am 
lăsat în urmă două asemenea 
„oțeluri" tinere, stanțate eu._ 
locul I la campionatele mon
diale. Interesant este că nici 

„MIȘCAREA ESTE ÎNSĂSI VIATA"
" J a a

(Urmare din pag. 1)

lungul secolelor cu consecven
ță, aceasta fiind obligatorie în
că din primele zile de viață 
ale copilului. Cine o practică, 
se dezvoltă frumos, devine mai 
viguros, se adaptează mai bine 
la condițiile de mediu. Este 
greșit să se înțeleagă însă că 
numai sportivii au nevoie de 
antrenamente, de pregătire fi
zică. Acestea sînt necesare, 
bineînțeles, păstrînd proporții
le, tuturor cetățenilor, indife
rent de vîrstă. și profesiune.

— în grădinițe, cămine, școli 
sau universități educația fizică 
si sportul polarizează tot mai 
mult interesul copiilor și tine
rilor-

— Aveți dreptate, dar se ob
servă că, pe măsură ce omul 
înaintează in vîrstă, timpul pe 
care-1 afectează mișcării scade 
sau... dispare, din păcate. Ne 
prevalăm de existența unor 
preocupări majore, de faptul că 
devenim... serioși șl, pe nesim
țite, pătrundem într-un „cir
cuit" periculos sănătății: odih
na noaptea — lift — autobuz
— scaun birou — autobuz
— odihnă după-amiază — lec
tura unei cărți în fotoliu sau 
televizorul seara și iarăși de la 
început, ta toate zilele. Un cir-

CARUSELUL SURPRIZELOR LA POLO CONTINUĂ: 
DINAMO - VOINȚĂ 5-6!

Hotărit lucru, ediția din a- 
cest an a campionatului de 
polo promite lucruri interesan
te chiar din start. După sur
priza de duminică, iată că și 
echipa campioană este nevoită 
să guste prematur din cupa 
înfrângerii. Ieri, ta derby-ul 
celei de a doua etape pro
gramat ta bazinul Floreasca 
din Capitală, Voința Cluj-Na- 
poca a întrecut pe Dinamo 
București cu 6—5 (0—1, 1—2,
1—1. 4—1), la capătul unui 
meci de o rară frumusețe, pre
sărat cu numeroase momente 
de suspens.

Timp de trei reprize, Di
namo a acționat mai organizat 
și a punctat cu precizie, con
ducând cu 2—0 și 4—1. în tot 
acest timp. Spînu a apăra: 
fără greșeală, oprind ta ulti
mi instanță multe csfcKi pe
riculoase ale oaspeților, aer 
Nastasiu a fost o aâevtaM 
„umbră" a lui Claudia Bam, 
stopîndu-1 cu regularitate p* 
impetuosul golgeter c'-.-l- 
Prea siguri de victorie, b_r„- 
reștenii au oprit prea devreme 
motoarele, iar Voința nu s-a 
lăsat prea mult invitată la 
atac. Prof ițind de mai mute 
ezitări ale dinamoviștilor, clu
jenii s-au năpustit realmente 
spre poarta luț Spînu, iar Clan- 
diu Rusu, în vervă deosebită 
a înscris de 4 ori (o dată din- 
tr-un „doi metri" nevăzut de 
arbitrul clujean V. Burdea),ta- 
torcind soarta unui meci ce 
părea pecetluită după trei re
prize. Poate un rezultat egal 
ar fi fost mal echitabil, dar 

„submarin" (înoată pe sub apă), 
jumătate e „vaporaș" (plutește, 
adică, la suprafață). La sfîrșitul 
orei, surpriza lecției : cine par
curge — fără plută ! — întrea
ga lungime de bazin ? în li
niștea care s-a lăsat, profe
soara Mihaela Doboșan întrea
bă ca de obicei : „Cine din 
grupă vrea să încerce primul ?“ 
In clipa următoare, Mihaela 
Stancu a sărit în apă. Mă rog, 
cineva trebuia să fie primul !...

Radu T1MOFTE

ele nu și-au prea reproșat cînd 
le-am întrecut, barca noastră 
fiind tot de „marcă" mondială.

— O „marcă" mai veche, 
Petre Ceapura.

— Da, însă de oțel înalt 
aliat ! Cu amestecuri rare : de 
dragoste pentru sport, de 
sîrguință, de multă muncă la 
antrenamente.

— Ne lăudăm ?
— Nu, caut să explic că nu 

sînt o excepție. Așadar, ames
tecuri rare, compuși valoroși, 
strecurați cu grijă si răbdare, 
la fiecare lecție de antrena
ment, în cuptorul cu foc con
tinuu al secției noastre nautice 
Dinamo București.

— Strecurați. de cine ?
— De prim „oțelarul" nostru, 

antrenorul emerit Dumitru 
Popa !

Vasile TOFAN

cuit din care, conștient sau nu, 
sportul și mișcarea sânt ex
cluse.

— Ce-i de făcut atunci cu 
„circuitul* de care vorbiți ?

— Trebuie rupt lanțuL
— Cum ?
— Cu procedee la tademîna 

oricui. Am Intitait destui cetă
țeni care găseau drept scuză 
pentru a nu face cele 5—10 
minute de gimnastică de dimi
neață liosa de timp sau plicti
seala. Atunci, dacă este plicti
cos să lucrezi singur 5—10 mi
nute, aș recomanda să urci zil
nic 3—1 etaje pe jos. Studiile 
arată că cel care urcă în fie
care zi 4 etaje este mult mai 
sănătos decît cel care preferă 
liftul. Clar, nu ? Iar dacă 
n-avem etaje, să mergem pe 
jos. Avantajele mersului pe 
jos sînt de neprețuit. E bine 
să coborîm din troleibuz cu 
două stații înainte de casă și 
astfel vom face unul dintre ce
le mai complexe exerciții de 
mișcare pentru picioare, mîini, 
mușchii pieptului, coloana ver
tebrală... Și înșiruirea ar pu
tea continua. Jocul contracție- 
relaxare este absolut necesar 
pentru păstrarea tonusului mus
cular.

— Tot ce ne-ați spus este 
foarte interesant- Se rupe oare.

trebuie subliniat că Voința a 
jucat fără greșeală in aceste 
ultime 7 minute. Au marcat: 
CI. Rusu 5, Dezmirean de la 
învingători, Popescu, Muntea- 
nu, Gaiță, Răducanu, Nasta
siu de la învinși. Au con
dus cu scăpări V. Burdea 
(Cluj-Napooa) și N. Nicolaescu 
(Buc.).

Rapid, cu Cornel Rusu con
ducător tehnic a întrecut ca
tegoric pe C.N. ASE : 12—2
(2—1, 2—0, 4—0. 4—D. 3

Adrian VASIUU
La Oradea. Crișnl a tav_nș 

și pe Progresul Barortști eu 
8—6 (4—2. •—1. 1—1. 2—2).
după ce ta m 22 «corul era 
5—5 A= --z-ci : Cararăș X 
Fejer X Pir roți A-
n>ic» O) r Gbrorgbe 
X Man>a. Flanueroea, Teodo- 
vroro ffrt *. Gkăau — co-
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„Centura de auri la box

SPORTIVII ROMÂNI PE RINGUL
ULTIMELOR ANTRENAMENTE ci

Au mai rămas doar cîteva 
zile pînă la gongul inaugural 
al celei de-a VIII-a ediții a 
turneului international de box 
„Centura de aur", competiție la 
care și-au anunțat sosirea P.u- 
giliști din 13 țări: Algeria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Ghana, Grecia, Iugoslavia, Ja
ponia, Turcia, Ungaria si 
U.R.S.S.

După cum s-a mai anuntat, 
la această prestigioasă compe
tiție federația noastră de spe
cialitate va înscrie pe cei mai 
buni boxeri români, „Centura 
de aur" constituind principalul 
criteriu de selecție a sportivi
lor noștri în vederea partici
pării la campionatele europene 
de la Koln (5—12 mai).

Pregătirile pugiliștilor noștri 
pentru întrecerile care încep 
luni la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală sînt acum 
pe sfîrșite. Zilele trecute i-am 
urmărit pe fruntașii sportului 
cu mănuși din țara noastră la 
unul dintre ultimele antrena
mente. Tema lecției, luptă la 
mănuși. Parteneri de pregătire, 
componenții lotului de tineret, 
antrenat de T. Niculescu, Gh. 
Fiat. I. Dondoi si G. Pometcu.

Pe ringul din sala de box 
de la complexul sportiv „23 
August" au urcat pe rînd Ion 

după cum spuneți, „lanțul", 
numai cu cîteva minute de 
gimnastică și mers pe Jos?

— Evident, nu. Dintr-o foar
te lungă listă, aș mai aminti 
alergarea, mersul pe bicicletă, 
jocurile sportive Dar. nu făcu
te oricum. Alergarea este toar
te bună, fără să se forțeze în
să- La fel.de indicat este mer
sul pe bicicletă, dar efectuat 
într-o poziție corectă. Cine i-o 
fi învățat pe cei care lasă 
șeaua jos și ridică ghidonul 
mult în sus să adopte o ase
menea pozițiie ? Un astfel de 
mers pe bicicletă obosește, stri
că mușchilor. Sînt de mare fo
los și jocurile sportive, dar ele 
trebuie practicate constant, 
pentru că cine n-a mai făcut 
sport de 10—15 ani Și se repe
de în meciuri îndîrjite de fot
bal sau handbal, să zicem, se 
expune rupturilor de mușchi 
sau menise, fracturilor, trau
matismelor puternice, cu ur
mări. Nu-i de glumit cu aceste 
jocuri. înainte de toate însă 
recomand înotul, tenisul de 
masă și de cîmp, pentru va
loarea lor în cursa pentru să
nătate... Cine ține seama de 
asemenea recomandări, înseam
nă că acționează direct pen
tru menținerea capacității sale 
fizice, a stării lui de sănătate ; 
cine stă cu mîinile încrucișate, 
asistă nepăsător, privind cum îi 
ies în întîmpinare — reducerea 
capacității musculare, atrofia, 
regională sau generală, artroza, 
obezitatea.

— Ce rol joacă mișcarea în 
sanatoriul pe care îl condu
ceți?

— După cum se știe, la noi 
se folosesc ca principali fac
tor) de cură nămolul saprope
lic, apa sărată de mare, apele 
sulfuroase, mezotermale, din 
sudul Litoralului. In condițiile 
noastre specifice de muncă, e- 
lementul mișcare este un fac
tor determinant Nu oricum, 
evident, ci mișcare comandată, 
ordonată și supravegheată, în 
funcție de rezultatul investiga
țiilor făcute, de diagnostic. 
Prin mișcare facem corectarea 
deficiențelor constatate, redind 
ftmcțînnalitatea articulațiilor, 
elasticitatea musculară. Șj cei 
ce vin aici, pe perioada tra
tamentului, se simt bine, În
viorați parcă. Numai că, odată 
ajunși acasă uită, din păcate, 
de mișcare timp de un an, 
uită că mișcarea este elemen
tul esențial al existenței, în
săși viața.

sportive, prilejuindu-le mari si 
numeroase satisfacții. In fruntea 
tistd Ae dștigători se situează 
Serbau Mihail și Piringiu Nico- 
toe din București $1 Vagi Geza 
dm Pinccoa — Arad : lucind pe 
variaate combinate achitate 25%, 
ei au obținut cite un autoturism 
„naris UM* la categoria I și 
dte o suită de importante câști
guri la celelalte categorii.

Cc rrrsul de duminică 11 mar
tie :Ș73 care beneficiază și de 
c- report de 23.135 lei la cate- 
goria 1. se anunță, de asemenea, 
AMaltâtor In privința posibili- 

Miron (lot) — Marcel Sîrba (ti
neret), Vasile Gîrgavu (tineret) 
— Mihai Olaru (lot), Simion 
Cuțov (lot) — Teodor Spînu (ti
neret), Nicolae Neagu (lot), — 
Florian Tîrcomnicu (tinerel), 
Teodor Dinu (lot) — Ionel Pa- 
naite (tineret) și „meciurile" au 
continuat pînă ce toți partici- 
Panții la „Centura de aur" au 
efectuat trei reprize de luptă 
la mănuși. Cadeții lui Tedi Ni
culescu s-au dovedit excelent! 
parteneri de antrenament pen
tru componenții lotului națio
nal de seniori. Bine pregătiți 
fizic, ambițioși și îndrăzneți, 
ei i-au supus unor serioase e- 
forturi pe selectionabili.

Cîteva perechi au uitat chiar 
că este vorba despre un antre
nament, transformed lecția în- 
tr-un veritabil meci de selec
ție. A fost nevoie de interven
ția antrenorului coordonator, 
Ion Popa, pentru a... liniști spi
ritele. „Pofta de luptă a boxe
rilor Paul Căpriceanu, Simion 
Cuțov, Ion Miron, Vasile Gîr
gavu, Ionel Panaite, Teodor 
Dinu, Ion Budușan etc. este un 
semn bun — ne spunea antre
norul fon Popa. înseamnă că 
sînt bine pregătiți si că la a- 
cest turneu se vor prezenta în- 
tr-o formă corespunzătoare e- 
tapei actuale".

Conform programului stabilit 
de F.R. Box, duminică dimi-
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neata se vor efectua vizita me
dicală. cîntarul oficial și tra
gerile la sorti, astfel că în nu
mărul nostru de luni vom fi 
în măsură să publicăm meciu
rile celor două gale ale zilei 
(orele 14,30 și 18,30). Și ta zi
lele de marți, miercuri, joi și 
vineri (semifinalele) vor avea 
loc tot cîte două reuniuni, iar 
duminică, de la ora 10, finala.

Mihai TRANCA

Biletele de intrare pentru 
„Centura de aur" la box s-au 
pus în vînzare la agenția Loto- 
Pronosport din pasajul de la 
Universitate, la Palatul sportu
rilor și culturii si la sediul 
C.N.E.F.S. (str. V. Conta nr. 
16).
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Patinatorul Vasile 
noi recorduri la

Patinatorul român Vasile Coroș 
a participat zilele acestea la 
mai multe concursuri Internațio
nale de viteză ta Inzell (Austria) 
unde a avut o bună comporta
re. obținînd noi recorduri ale 
țării la probele de sprint. Astfel, 
la unui din aceste concursuri el 
s-a clasat pe locul 3 cu 2:08,0 la 
1500 m (v.r. 2:08,64 — deținut tot 
de el). La o altă întrecere, Coroș 
s-a situat pe locul 6 din 44 de 
concurent! eu timpul de 39.70 la 
500 m. iar la competiția „Patina 
de aur" a corectat cel mal bun
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SÎMBATĂ 10 MARTIE. ora 
18,45 : Hochei, România — 
Austria (repriza a in-a, trans
misiune directă de la pati
noarul .23 August" din Ca
pitală : comentator — Călin 
Antonescu).

DUMINICA 11 MARTIE, ora 
1S : „Cupa Mondială" la schi 
alpin (selecțiuni Înregistrate); 
ora 15.45 ; Concurs interna
tional de zbor cu schlurilela 
Oberstdorf ; ora 17 : Politeh
nica Timișoara — Steaua (re
priza a H-a, transmisie di
rectă de la Timisoara, comen
tator Eftimle Ianescu) : ora 
19,40 (programul II) : „Tele- 
rama sport" (emisiune de Du
mitru Tănăsescu).

JOI 15 MARTIE, ora 17,45 : 
Fotbal, Cehoslovacia — Spa
nia (transmisiune de la Bra
tislava : comentator — Cris
tian Topescu).
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tățil de a obține noi și valoroa
se câștiguri.

MAI MULTE VARIANTE — 
MAI MULTE SANSE DE SUC
CES !

Nu uitați : astăzi si mîine sînt 
Ultimele ZILE pentru depu
nerea buletinelor la atractivul 
concurs PRONOSPORT de du
minică 11 martie 1979.

★
TRAGEREA LOTO DE ASTĂZI.

9 martie 1979. are loc la ora 17 
In sala clubului Progresul din 
București, str. dr. Staioovici nr. 
42. Panoul cu numerele câștigă
toare se televizează ta jurul 
orei 19.
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II BUNI AVEM,
4 AVEA Șl ARBITRI?

cunos- ciurile de Divizia A gini con-
fotbal duse de arbitri din Bucu-

Rainea, rești ! Lucru nejust. intere-
vechiul sîndu-ne, am aflat că avem

ăluceș- TREI arbitri (din afara Capi-
virtuțl talei) în lotul A : Gheorghe

!, dim- Luca (Brașov), Stoica Manea
azit, în (Sibiu) și Octavian Ionescu
tii de (Constanta) și vreo alti 30
e două care conduc partide în divl-
pt — zia secundă și în aceea a iu-

sînt morilor. Așa s-a născut o al- 
materie ternativă aproape imposibilă:
mă ca- ori dai, cu curaj, partide din 

campionat pe mî- 
na unor arbitri din 
țară, desigur, fără 
experiență, ori, pro- 

gramîndu-i doar la meciuri 
periferice, neimportante, ii 
menții in anonimat și îi o- 
bligl să bată la infinit pasul 
pe loc. (4,

Tot la plenară ’ am aflat 
despre o altă anomalie: echi
pele bucureștene refuză să 
suporte baremul unor arbitri 
venițl din provincie, pe mo
tive de... economie. In timp 
ce cluburile din țară fac acest 
lucru o dată la două săptă- 
mini. O vorbă zice : ce țle 
nu-ți place...

Rugbyul care a avut (Ti
mișoara) si are (Constanta) 
echipe campioane în provincie 
trebuie să iasă, șl la capitolul 
„cavalerilor fluierului". din 
faza sa primară. In tară 
avem jucători bum. de ce 
n-am avea și arbiiii ?

Dimitrie CALLIMACHI
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POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— PROGRESUL BUCUREȘTI
1— 1 : 68—70 (39—32) $1 100—81 
(50—41). Lipsită de aportul cî- 
torva jucătoare aflate in tur
neu in Polonia, formația Poli
tehnica a beneficiat, totuși, de 
elementele de bază, componen
te ale lotului național, care, 
insă, în prima partidă au avut 
o evoluție necorespunzătoare, 
acționind lent și fără precizie 
în aruncările la coș. Progresul, 
fn schimb, pe linia comportării 
bune din returul campionatu
lui, a izbutit să se impună in 
final datorită în mare măsură 
fundalelor Emilia Alixandru și 
Cornelia Hagiu. A doua zi. Ha
giu nu a jucat (a suportat o 
operație la genunchi), ceea ce 
a facilitat misiunea studentelor, 
mai cu seamă că o rezervă. 
Cătălina Gura, a avut o pres
tație foarte bună. Chiar și așa, 
însă, Progresul reușise să ega
leze (67—67 min. 29), dar eli
minarea Georgetei Simioană (5 
faulturi) a dereglat decisiv an
grenajul echipei. Cosgetere : 
Chvatal 22+18. Bradu 14+27, 
Cuțov 17+22, Roșianu 13+17. 
respectiv Hagiu 24, Grecu 
14+12, Alixandru 15+27.

VOINȚA BUCUREȘTI — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 2—0 : 
56—50 (31—18) și 63—55 (24—29). 
Victorii obținute la capătul u- 
nor meciuri de scăzută valoare 
tehnică, in cursul cărora pasele 
greșite și aruncările la coș ra
tate au abundat. O notă apar
te a făcut Liliana Radulescu, 
excelentă, mai cu seamă în in- 
tîlnirea de joi. Cosgetere : Ra
dulescu 19+18. Borș 15+27. 
respectiv Bîră 11+21- (D.
STANCULESCU).

C.S.Ș. PLOIEȘTI — CRIȘUL 
ORADEA 0—2 : 50—87 (19—48) 
și 66—98 (35—62). Joc la discre
ția fruntașelor clasamentului. 
(I. TANĂSESCU — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — P.TT. BUCUREȘTI
2— 0 : 106—56 (59—32) și 104-66 
(49—36).

martie 1979
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Loto-Pronosport vă oferă și bilete

partlelpati eu eît mal multe 
Mlete I

LOTUL A DIN NOU 7,07

I
I
I

jucat: Coman, Speriatu, Augustin și
Iovănescu 6 — DL Nicolae 7, Stan 9, Cămâtaru 

Nu au

„Olimpicii" au urcat cu 15 sutimi
Vă

notele obținute de’ componenții loturilor
prezentăm, și după disputarea etapei a doua a returului,

„A“ și olunpic. Iată-le :
LOTUL A : Lung 8, Cristian 8 — Tilihoi 7, B. Grigore 7, Sa- 

meș 6, Vigu 7 — Romilă 7, Boloni 6, Bălăci 7, Dumitru 9, Iordă- 
nescu 7 — Crișan 7, D. Georgescu 7, Cernescu 6. MEDIA 7,07.

Nu au jucat: Dinu, Anghelini și Rădulescu.
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LOTUL OLIMPIC: Bărbulescu 7, M. Zamfir 6, Ștefănescu 8, 
Nicolae 6, Cîrstea 8, Purima 7, Ivan 7 — Stoica 7, Mulțescu 6, 

- — - - — - — - 7 MEDIA: 7,00.
Marcu.

Ce se 
constanța 
miercuri 
7,07. în al doilea rînd, remarcăm saltul înregistrat de lotul 
olimpic de la 6,85 la 7,00, datorat în special randamentului celor 
trei din față — D. Nicolae, Stan, Cămătaru — cu o medie des
tul de bună : 7,66. Poate că prezența în teren a lui Coman ar 
fi contribuit și ea la ridicarea mediei „olimpicilor".

Iată acum și „TOPUL" selecționabililor (alcătuit pe baza adi
ționării notelor obținute In cele două etape ale returului): 1.
DUMITRU 17 p, 2—3. Cristian și Ștefănescu 16 p etc.

media 7,07, iar

în primul rînd, 
ca și duminică,

poate desprinde din aceste notări ? 
componenților lotului A care, la fel 
au obținut aceeași medie (deocamdată acceptabilă)

J doilea rînd, remarcăm saltul înregistrat de

„Serial bucureștean* in primele două etape. Echipele Capitalei 
au^ acumulat 12 puncte din tot atîtea posibile. în fotografia noas
tră, O. Ionescu (Sportul studențesc) deschide scorul in partida cu 
Corvinul

Foto : D. NEAGU

Numai nevicierea rezultatului contează ?

După două etape, 
OLIMPIC 6,93.

LOTUL A are LOTUL

Patru goluri in premiera
Jocul lui F.C. Baia 

Mare, in partida cu 
Jiul, a cunoscut o 
diametrală transfor
mare in bine față de 
cel cu Dinamo, 
putat doar cu 
zile înainte. Deși 
sit de două din 
sele de bază ale__
canismului său (Con- 
druc și Mureșan), 
team-ul bălmărean a 
revenit — în fața 
oaspeților din Petro
șani — la prestația 
sa colectiv-ofensivă 
care l-a atras ta

dis- 
trel 
llp- 
ple- 
me-

toamnă atîtea 
cieri. „Șocul" 
fruntarii cu Dtnamo 
din prima etapă a re
turului (negativ nu 
atit pe planul rezul
tatului, dt pe cel al 
evoluției în sine) a 
fost rapid depășit, 
ceea ce probează pu
terea acestui colectiv, 
ta plan psihologic, 
sudura sufletească 
dintre jucători și din
tre aceștia șt antre
nor, capacitatea sa de 
„a strlnge rtndurile- 
ctod e nevoie.

Suspiciuni
puțini au fost la Bacău 
care au privii cu oare-

Nu 
aceia 
care suspiciune delegarea arbi
trului buzoian Cr. Teodorescu 
la meciul Sport Club — F.C. 
Argeș. Ei făceau o legătură di
rectă intre această delegare și 
partida de campionat pe care 
echipa lor o va susține chiar 
duminică in compania Gloriei 
Buzău, temindu-se ca nu cum
va arbitrul să defavorizeze in 
vreun fel pe băcăuani, mai ales 
prin darea cu ușurință de a- 
vertismente, care pe unii dintre 
aceștia (vreo cinci jucători de 
la S.C. Bacău aveau cite două 
cartonașe galbene) ii puteau 
pune in postura de— specta
tori la partida cu Gloria. Dar 
aceste suspiciuni s-au dovedit 
nefondate. Arbitrul Cr. Teodo
rescu a condus foarte corect. 
Si numai unele mici inexacti
tăți. precum și tolerarea, la în
ceputul partidei, a repetatelor 
faulturi făcute de Andrieș asu
pra lui Doru Nicolae. l-au pri
vat pe ..cavalerul fluierului* din 
Buzău de nota cea mai bună.

Există, Insă, un dacă

apre- 
con-

Băimărenli 
bilitat astfel 
fața publicului 
(care-î văzuse dumi
nică, la televizor) și 
— mal mult chiar — 
s-au întrecut pe ei 
dintr-un anumit punct 
de vedere, cei al e- 
ficacității, marcind 
patru goluri, cifră pe 
care n-au realizat-o 
încă niciodată pînă 
acum, de la revenirea 
in prima divizie.

nefondate

s-au rea- 
rapid în 

lor

Rodu URZI CEA NU

Cit privește cartonașele date, 
ele au fost justificate.

Aceasta poate fi o lecție pen
tru cei ce sint adeseori dispuși 
să privească lucrurile prin fil
trul unor supoziții. Ceea ce nu

A apărut ca o surpriză faptul 
că arbitrajul medului de la Rm. 
VUcea. dintre Chim-a și Olimpia 
Satu Mare, terminat cu scorul 
de J—«, a fost calificat în ziarul 
nostru cu nota 4. Un scor care 
Indică joc fără probleme pentru 
arbitri și. in deosebi, absența 
ORICĂREI VICIERI A REZUL
TATULUI. cum poate ti notat 
oare cu insuficient T O asemenea 
logică, conform căreia s-ar pu
tea aprecia nevicierea rezultatului 
numai cu acceptabil există de 
mulți ani, in timp ce des
pre VICIEREA JOCULUI CA 
ATARE nu prea se vorbește. 
Noțiunea de conducător de 
Joc, cum este aceea de arbitru, 
se referă la faptul că __
trebuie să dirijeze de o aseme
nea manieră jocul incit, 
sind toate regulile de ț 
să ajute la desfășurarea 
partide in mod pozitiv, ____
boind astfel la calitatea acesteia, 
în afară de cunoașterea depună 
a regulamentului. arbitrii trebuie 
să fie capabili sâ aplice aceste 
reguli și prima condiție este 
aceea ca arbitrul să se afle pe 
fază, lingă fază, și deci să poa
tă interveni prompt. Președintele 
comisiei de arbitraj a F.I.FA., 
Artemio Franchi, spunea Intr-o 
convorbire că, ceea ce a impre
sionat lumea arbitrajului la re
centul C.M. din Argentina, a fost 
prezența in fază a arbitrului ro-

acesta
foîo- 

arbitraj.
une: 

contzi-

Sinuosul traseu al carierei sporti
ve a lui C. Zamfir este cunoscut. 
Recenta sa revenire In lotul campioa
nei — tot un moment al „slalomuri
lor” caracteristice — anunța și reîm- 
brâcorea tricoului cu nr. 11. N-a 
fest insă așa. Internaționalei n-c 
convins In majoritatea partidelor de 
verificare. O'idt l-cr fi Influențat 
palmaresul personal ol elevului său. 
antrenorul Gh. Constantin n-a cedat 
Și nu l-o titularizat pe G. Zamfir In 
formația etapei Inaugurale a returu
lui. La Satu Mare, „numărul 11“ din 
obișnuitele „distribuții” ale Stelei se 
frăminta ea un leu în cușcă pe cu
loarele vestiarelor. Nu era 
sâ-l întrebi ce-l doare... 
Zamfir a reapărut 
Antrenorul simțise 
iui său Spectatorii 
mire dătătoare de 
de pe aripa stingă 
piocne a răspuns cu 
cot un gol de mare 
a mai 
promptitudine demnă 
și a realizat și o serie de curse In 
stilul său personal. Numai că kt ca
zul lui Zamfir trebuie făcută o sin
gură observație: de ț-ar ține 1

înscris unul.

nevoie
Miercuri, C. 

Insă In echipă, 
ambiția Jucătoru- 
l-au făcut o pri
mo ral. Atacantul 
a formației cam- 

tempo: a mer- 
ipectaculozitate, 

dovedind o 
de un golgeter.

Efiimie IONESCU

înseamnă și comisia care
face delegările arbitrilor nu ar 
trebui, uneori, să fie mai aten
tă la repartizarea acestora pen
tru a evita asemenea suspi
ciuni.

Constantin FIRĂNESCU

V. Stănescu
Tradiția se menține. 

Este al 9-lea cam
pionat în care Poli
tehnica Iași nu poate 
să obțină victoria în 
fața Universității
Craiova. Miercuri, 
mai mult ca oricând, 
jucătorii ieșeni au 
dorit să treacă peste 
„complexul craio- 
vean". dar nici de 
astă-dată victoria nu 
le-a suris. Explicația 
tine. In primul rind. 
de 
de

faptul că piesele 
bază ale Politeh-

Stan și

mân N. Rai nea „ca și cum aces
ta ajungea Înaintea mingii". Șl 
această mare personalitate a fot
balului mondial adăuga că a 
fost uimit să constate că arbi
trul român aleargă 20 km pe zi, 
determinând Ia Buenos Aires și 
pe alți' arbitri internaționali sâ-i

imite intrucitva. Arbitrul Gh. 
Dragomir, în cauză la meciul de 
ia Rm. Vîlcea. a rămas tot timpul 
departe de minge și de aceea a 
greșit in multe situații rare au 
produs proteste din partea jucă
torilor. Mai mult decît atit, el a 
arătat, prin arbitrajul său, că nu 
anticipează fazele de joc, mișcă
rile lui fiind adeseori contrare cu 
circulația mingii. Din aceste cau
ze el a fiuierat cu intlrziere, în 
schimb, la proteste, a scos repe
de cartonașele. Nu mai reținem 
de cit timp in campionatul nos
tru nu s-au mal arătat trei eli
minări. situație care presupune 
incidente grave, ceea ce nu a 
fost cazul la Rm. Vilcea decît o 
singură dată. Si înainte de eli
minări. dar mai ales după aces
te decizii, jocul de fotbal a fost 
stricat și. în continuare. conta 
numai rezultatul care, într-ade-’ 
văr, n-a fost viciat. Intervențiile 
și posibilitățile arbitrului de cen
tru Gh. Dragcmir și ale tușieru- 
lui său. 1. Chilibar, s-au dovedit 
însă atit de reduse îneît într-o 
fază, In care un Jucător de Ia 
Chimia se afla în terenul advers, 
cel puțin 5 metri după linia de 
centru, ambii arbitri l-au soco
tit ca pornit din jumătatea de 
teren proprie, deci fără ofsaid. 
Ridicolul a fost și mai mare a- 
tunci cind tușlerul a declarat 
crainicului reporter de la radio 
că jucătorul in cauză se afla 
Ia... cițiva centimetri înapoia liniei 
de centru. E ca si cum la școală 
un elev ar confunda centime
trul cu metrul și — pentru această 
eroare elementară — ar primii 
provizoriu, nota 4. Dar Ia Rm. 
VUcea a fost vorba de mult mai 
mult. De o manieră de arbitraj 
care n-a putut fi notată decît ca 
Insuficientă.

Aurel NEAGU

il protejează
nicit Romilă si Si- 
mionaș, n-au găsit 
soluția deschiderii 
„lacătului" defensi
vei craiovene. un 
catenaccio cu... două 
încuietori. Prima, o 
linie de fundași te
nace. cu un plasa
ment Ireproșabil, 
efectua mișcarea în 
„scară", tn funcție 
de atacul pozițional 
advers, avind în 
Ștefănescu un bun 
dirijor. A doua, o li
nie mediană mobilă

pe Echipele
șl sufocantă prin 
marcajul aplicat, care 
a reușit să anihileze 
forța de pătrundere 
a lui Romilă si Si- 
mionaș. Țicleanu, 
Bălăci, dar mai ales 
Beldeanu (umbra lui 
Romilă) au aplicat 
un pressing care l-a 
scos din... mină pe 
cei doi pioni de bază 
al echipei gazdă. Fo
stul portar Valentin 
Stănescu a reușit să-1 
protejeze pe

Gheorghe

au uitat că...

„varianta spaniolă14
Scriem, poate, mult despre 

Stan ? Dar merită. De ce 7 
Pentru că la cei 29 de ani ai 
săi este un exemplu. Exemplu 
de dăruire, de devotament, nu 
neglijăm nici calitățile fotba
listice. Stan vrea să joace și 
joacă. își face proiecte și de
pune mari eforturi să le rea
lizeze. Acum, gîndurile lui 
zboară spre meciul cu Spania. 
Printr-un sever regim, a slăbit 
4 kg, pentru că le avea in 
plus- „Mă simț mai bine, deși 
regimul mi-a cam diminuat 
puterile, pentru moment" — ne 
spunea înaintea meciului cu 
A.S.A. Tg. Mureș. • Apropo, 
nu crezi că pentru un golge
ter al Diviziei A. 11 goluri 
sint puține ? • „Da, așa e. 
Deși apărătorii imi acordă a- 
cnm mai multă 
Tîrgoviște am

Grupul de... minji

Lung...
NERTEA

ghionturi prin coaste, 
scuz prin aceasta o 
scădere in evoluția __ _
pînă la meciul cu Spania voi 
mai marca goluri. Doresc foar
te mult să fiu rechemat la lot".

Spusele lui Stan n-âu fost 
vj-rbe în vi..t. La terminarea 
partidei cu A.S.A. Tg. Mureș, 
ele aveau acoperire în cele 
trei goluri marcate, golurile cu 
care echipa sa a obținut o pre
țioasă victorie.

Constantin ALEXE

, fără să 
oarecare 

mea —

De ce nu Ducadam ?

atenție — la 
luat și câteva

de fel roză...Situația bihorenilor în clasament nu-i, evident,
După jocul cu Steaua, cînd li se spunea că au făcut o partidă 
bună (lucru perfect adevărat), mulți dintre ei răspundeau: 

.„Nouă ne trebuie acum puncte!" Ceea ce, de asemenea, este 
adevărat. Dar iată că, în deloc favorabila cursă pe care oră- 
denii o fac în campionat, apar și unele lucruri îmbucurătoare, 
dătătoare de speranțe. E vorba de înaintarea — tot mai impe
tuoasă — a grupului de „mînji" produși (majoritatea) în pro
pria pepinieră. David, Horvath, Kiss, Zare, Naghi, Mureșan 
apar tot mai stăruitor și cu mai îndreptățite justificări în for
mația de bază a F.C. Bihorului. In lupta sa de salvare, echi
pa antrenată de Em. Jenei încearcă să se reconstruiască din 
mers, efectuează o masivă transfuzie de tinerețe. Această reu
șită ni se pare la fel de importantă ca și celelalte, de- pe ta
bela de marcaj. Dacă nu mai importantă I

Una din legile nescrise ale 
fotbalului spune că echipa care 
a dat satisfacție Intr-un meci 
rămine neschimbată si pentru 
următorul La Oradea, unde a 
dștigat un punct mare. U.T.A. a 
jucat cu Ducadam, care a apă
rat excelent, și cu Tisa In atac, 
al cărui randament a fost des
tul de bine cotat Cu Dinamo, 
miercuri. în formația textUistă 
n-au mai apărut în mod sur
prinzător. mei Tisa și, mai ales, 
Ducadam. în locul căruia a fost 
preferat Jivan. insuficient de 
pregătit pentru un astfel de joc, 
nesigur și nelnsplrat Aceasta ar 
fi una din cauzele eșecului echi
pei arădene. O altă cauză, poate 
și mai importantă, ar fi aceea că 
U.T.A. joacă lent, la o „turație" 
prea mică de efort Echipa sim
te nevoia unei influzii de tinere
țe. Șl nu se poate spune că-1 
lipsesc în pepiniera proprie de
mentele capabile să asigure, prin 
elanul si dorința lor de afirma
re. plusul de vigoare de care 
simte atîta nevoie, azi, „bătrîna 
doamnă".

„.înaintea startului nou
lui sezon li s-a atras a- 
tentia asupra unor înda
toriri ce decurg din în
suși respectul ce-l dato
rează competiției și pu
blicului prezent in tribu
ne. Dar ECHIPELE AU 
UITAT CA...

1. Sînt obligate să în
ceapă jocul cu numerele 
de la 1 la 11 și nu cu un 
amalgam de cifre (14, 16, 
17. 19 ș.a.). La altele 
observăm că însemnele 
sint 
Chipurile, 
strategice.
cum zic gurile rele. Dar, 
pînă la urmă, cei mai de
rutați rămin spectatorii.

2. Ținuta vestimentară 
din teren nu este altce
va decît o părticică din 
adevărata carte de vizită 
a unei formații serioase. 
Din păcate însă, mai 
vedem jucători cu „aere 
de vedetă" care evoluea
ză cu jambierele lăsate 
pe oheată. cu tricourile 
peste chiloti (Cri$an fiind 
recidivist in materie, 
miercuri și... Lupău) ; tar 
arbitri ?, ei nu văd ni
mic ; cind completează 
foile de arbitraj, scriu 
..negru pe alb" t „totul a 
fost in ordine".

3. Anunțarea schimbă
rilor din teren, prin a- 
rătarea acelor tăblițe nu
merotate de la marginea 
terenului, devenise o obiș
nuință. „Minunea" (tăbli
țele) insă a cam început 
să dispară de pe unele 
stadioane ; la altele con
fuzia este aproape gene
rală : ori se arată numai 
tăblița cu cifra 
schimbat, ori 
aceea purtînd 
rezervei.

Așteptăm corectările ne. 
cesare.

aproape invizibile, 
din motive 
„la derută",

celui 
numai 

numărul

Mihai IONESCU



IERI A ÎNCEPUT VIZITA 
PREȘEDINTELUI FRANȚEI, 

VALERY GISCARD D’ESTAING
(Urmare din pag. I)

card d’Estaing s-au întreținut 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

*
Președintele Valery Giscard 

d’Estaing și doamna Anne-Ay
mone Giscard d’Estaing au fă
cut joi după-amiază, o vi- 
zită protocolară președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a înmînat 
președintelui Valery Giscard 
d’Estaing Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I pentru contribuția deo
sebită la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
Republica Franceză și Republica 
Socialistă România, la promo
varea cauzei păcii, securității 
și cooperării internaționale.

Președintele Valery Giscard 
d’Estaing a mulțumit călduros 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru înalta distincție ce i-a 
fost conferită.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Valery Giscard d’Estaing, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anne-Aymone Gis
card d’Estaing s-au întreținut 
într-o ambianță caldă, caracte
ristică bunelor relații de prie
tenie și colaborare care s-au 
statornicit și se dezvoltă între 
țările și popoarele noastre.

La Palatul Republicii au în
ceput, joi, 8 martie, convorbi
rile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, si pre
ședintele Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing.

In cadrul convorbirilor, 
președinții Nicolae Ceaușescu

și Valery Giscard d’Estaing au 
abordat probleme privind dez
voltarea actuală și în perspec
tivă a relațiilor româno-france- 
ze, precum și probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Franceze, Va
lery Giscard d’Estaing, au 
avut, joi după-amiază, un larg 
schimb de păreri în probleme 
privind dezvoltarea colaborării 
româno-franceze, atît pe plan 
bilateral, cît și in 
internaționale.

Convorbirile se 
într-o atmosferă de 
tenie, de stimă și 
reciprocă.

sfera vieții

desfășoară 
caldă prie- 

înțclegere

★
Președintele Republicii. So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dineu 
oficial în onoarea președintelui " ...... ----------- Valery

a doam- 
Giscard

Republicii Franceze, 
Giscard d’Estaing, și 
nei Anne-Aymone 
d’Estaing.

în timpul 
rat într-o 
prietenească, r _ .
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Valery Giscard d’Estaing 
au rostit toasturi.

★
Doamna Anne-Aymone Gis

card d’Estaing a vizitat joi 
după-amiază Muzeul colecțiilor 
de artă al Republicii Socialiste 
România. In timpul vizitei a 
fost însoțită de Miu Dobrescu, 
președintele Consiliului _ Cultu
rii și Educației Socialiste, și 
Tam’ara Dobrin, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

desfășu- 
calilă,

dineului, 
atmosferă 
președintele

în turneul internațional de șah

PRIMELE CLARIFICĂRI...
A treia rundă a turneului, 

programată în după-amiaza de 
ieri, a fost precedată diminea
ța de jucarea partidelor între
rupte din primele două 
zile de joc. Moment important 
al primei părți de întrecere, 
care a avut darul să stabileas
că pe beneficiarii unul start 
bun. Astfel, lider (pentru o ju
mătate de zi...) a devenit Th. 
Ghițescu, care cîștigă întrerup
ta cu A. Lanc, fiind singurul 
posesor a 2 victorii consecuti
ve. în plutonul celor rămași la 
V2 p distanță rămîneau, alături 
de M. Șubă, alți trei partici
pant!: M. Taimanov (cîștigă la 
O Foișor, A. Haik (remiză cu 
V. Stoica) și W. Uhlmann 
care-și valorifică pionul în plus 
la I. Rogulj). în continuare, V. 
Ciocâltea înregistrează prima 
victorie în fața lui I. Rogulj, 
ale cărui șahuri cu turnul s-au 
epuizat într-o poziție foarte 
instructivă, culminată cu o sub
tilă combinație de mat a al-

bului. Frumos și finalul (piese 
grele și pioni), în care tînărul 
A. Negulescu I-a învins 
maestrul bulgar P. Peev.

La sfîrșitul zilei, majoritatea 
celor aflați în partea de sus a 
clasamentului par să-și fi con
solidat poziția. Ceea ce, bine
înțeles, se va vedea mai lim
pede cînd vor fi reluate și 
partidele întrerupte. Rezultate
le tehnice: Bielczyk — Uhl- 
mann */2—*/2 (la mutarea 15); 
Negulescu
(30) | ' '
(37) ;
(31) 1
(38) 1 
(30)1

pe

«/j-'/i
0—1 
0—1

Barczay 
Biriescu — Bellon 
Lanc — Taimanov 
Stoica — Ghițescu ’/j—*/2 
Ciocâltea — Haik —Vz—Vi 
Rogulj — Șubă și Foișor 

Peev, întrerupte. în clasament: 
Th. Ghițescu și M. Taimanov 
cîte 2Vi p, A. Haik și W. Uhl
mann 2 p, A. Negulescu șiM. 
Șubă l*/i P (1). L. Barczay, J. 
Bielczyk, V. Ciocâltea și V. 
Stoica, cîte l'/2 p.

Radu VOIA

„L' Eq ui pe"

opinează:

k\\w^ Turneul internațional de hochei din Capitală
__________________________________________________________

JAPONIA ÎNVINGĂTOARE LA LIMITA
ÎN MECIUL

I

3

1

i

nEMILIA EBERLE,
PREFERATA

PUBLICULUI"
PARIS, 8 (Agerpres).. — 

Ziarul francez „L’Equipe" 
publică un amplu comenta
riu pe marginea competiți
ei internaționale de gim
nastică „Marele Premiu al 
orașului Paris", desfășurată 
la sfîrșitul săptămînii tre
cute. In comentariu este 
subliniată evoluția plină de 
gratie și măiestrie a gim
nastei românce Emilia E- 
berle, care în finalele pe 
aparate a terminat învingă
toare Ia paralele inegale si 
la sol. „Nu s-ar putea spune 
că una dintre concurente a 
dominat autoritar întrecerea 
— scrie ziarul parizian — 
dar Emilia Eberle a fost 
preferata publicului, iar în 
concursul de duminică, re
cunoscută în unanimitate 
drept gimnasta cea mai va
loroasă a acestui concurs".

0 Prima din cele trei întîlniri 
g: ale turneului internațional de 
gî hochei pe gheață pe care-1 gâz- 
g: duiește, de joi pînă sîmbătă, 
gs patinoarul bucureștean „23 Au- 
g: gust", a opus echipele Japoniei 
îg și Austriei. întîlnirea a fost 
g; foarte animată, rapidă, dîrză și 
g; surprinzător de echilibrată dacă 
g; ținem seama de cărțile de vi- 
g; zită ale celor două reprezen- 
g; tative.
0 Victoria a revenit formației 
gî nipone, la un scor minim, pu- 
g; țin obișnuit în hochei: 1—0
0 (1—0, 0—0, 0—0). Ea a fost de- 
g: clsâ chiar în primele minute 
ă ale jocului. In min. 2,31 ho- 
g cheistul austriac Haizan a fost 
g eliminat pentru 2 minute, iar 
g în min. 2,37 Wakabayasi a 
g șutat sec, chiar pe centrul por-

i C. E. DE HOCHEI
| ---------------------
îjmelor 20 de minute de ioc pri- 
g: mise 4 goluri. Au fost, precum 
S; se vede din citirea scorului, 
g: golurile hotărîtoare, deoarece 

în restul timpului a existat un 
gg perfect echilibru valoric si de 
g; eficacitate între cele două for- 
jg mâții. Au marcat: Boeren-

(Urmare din pag 1)

CALIFICAREA PENTRU LAKE PLACID
mult diferită de cea care

CU AUSTRIA
ții, surprinzîndu-1 pe portarul 
Prohaszka, altfel cel mai bun 
jucător al acestui meci.

După . primirea golului, aus
triecii se avîntă la atac și do
mină o bună parte din timp, 
perioadă în care asiaticii nu-și 
găsesc cadența, dar, 
ficiază șl de două 
perioritate de 5—3 
cători japonezi au 
nați în min. 12 și 
reușesc să înscrie. _____  ,
evoluției Excepționale a porta
rului advers, Misawa. care a 
„scos" totul.

Arbitrajul a fost asigurat de 
Oprea Barbiu ajutat de St. 
Enciu și R. Cristescu.

Astăzi, de la ora 17. are loc 
meciul România — Japonia.

Călin ANTONESCU

deși bene- 
ori de su- 
(cîte 2 ju- 
fost elimi- 
16), ei nu 
datorită și

PENTRU JUNIORI

Mai larg răspîndit în partea 
de nord a Japoniei, unde con
dițiile climaterice au favorizat 
dezvoltarea lui, hocheiul nu se 
numără printre sporturile cu o 
largă audientă în rîndurile ti
neretului nipon. Abia în ulti
mii ani, atît prin organizarea 
unor mari întreceri (Jocuri 
Olimpice și Campionate mon
diale), cît și printr-o cuprinză
toare creștere a bazei materia
le, hocheiul a început să se în
scrie cu mai multă autoritate 
în actualitatea sportivă japone
ză. In momentul de față, pri
ma ligă a campionatului nipon 
cuprinde 6 echipe, dintre care 
numai 4 : SEIBO Testubo, KO- 
KUDO Kcikahu, OTI Seishi și 
IWAKURA Comp, sînt mai bu
ne si furnizează jucători lotu
lui reprezentativ.

Acesta din urmă, participant 
-tradițional", am zice. în grupa 
B, a realizat de-a lungul ani
lor cîteva rezultate notabile. 
Ilustrativă, în acest sens, este 
evoluția din ultimii ani a se
lecționatei nipone, care a cîsti- 
gat o dată grupa B (1962) după 
care a trecut si prin emoțiile 
luptei pentru evitarea retrogra
dării (1975), dar si prin clipele 
de bucurie de a fi la un pas 
de promovare (1976 si 1978).

La Galați, echipa Japoniei nu

va fi 
a jucat anul trecut la Belgrad 
și cu un an înainte la Tokio, 
prezentînd același cuplu de por
tari : Misawa și Iwamoto (am
bii — 29 de ani), precum si re
putații jucători VVakabayashi 
(34), Hoshino (28), Fujii (25) și 
Kawamaura (25), ultimii trei 
evoluînd cîte un sezon în for
mații studențești canadiene. In 
general, selecționata niponă 
este destul de în vîrstă (2 ju
cători de peste 30 de ani 4 de

PALMARES LA C.M.

1975—Sapporo, locul VI în 
grupa B, cu 6 p, 2—2 (0—1,
2— 1, 0-0) cu echipa Româ
niei; 1975-Biel-Arrou, locul II 
în grupa B, cu 10 p, 5-7 
(3— 1, 2—2, 0—4) eu România; 
1977—Tokio, locul III In grupa 
B, eu 11 p (echipa României 
a participai la grupa A); 
1970—Belgrad, locul II In gru
pa B, cu 11 p, 5-2 (1-0, 1-1,
3— 1) cu România. In 1976 

de la Innsbruck s-a 
lll-a în grupa B, cu 
pierdut 
cu 1-3

!□ J.O. 
clasat a
6 p. A 
România 
0-1).

6 de 29

meciul cu 
(0-1, 1-1,

de ani etc.).

Reluarea stagiunii In Cupele europene la fotbal

30 de ani, 
ceea ce poate constitui un a- 
vantaj pe planul maturității. 
Antrenorul Kenjiro Degai spe
ră să obțină la Galați unul din 
primele locuri si calificarea 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Lake Placid. Dealtfel ultimele 
rezultate obținute în acest se
zon de selecționata Japoniei 
sînt concludente : trei victorii 
(6—4, 9—4 și 6—4) cu echipa 
Cugars St. John, două rezulta
te egale (3—3, 4—4) și o înfrîn- 
gere (2—5) cu S.K. Novosibirsk.

NUMEROASE VICTORII ÎN ULTIMELE MINUTE
® Două scoruri egale nescontate • Prea puține goluri... • Numai Nottingham și 

M.S.V. Duisburg au făcut pași mari spre semifinale
Așa cum era șl de așteptat, 

meciurile din prima etapă a sfer
turilor de finală ale Cupelor eu
ropene s-au Încheiat în mare 
majoritate cu scoruri strînse și 
victorii ale gazdelor. Excepție 
Iac succesele repurtate de Not
tingham Forest în C.C.E. si 
M.S.V. Duisburg . în Cupa 
U.E.F.A.. echipe care, prin pris
ma rezultatelor, se pot conside
ra ca și calificate în semifinalele 
competiției.O caracteristică generală a aces
tei etape (tur) o constituie însă 
felul în care a evoluat scorul in 
unele partide și îndeosebi faptul 
că majoritatea golurilor decisive 
au fost înscrise în ultimele mi
nute de loc. O trecere în revis
tă a partidelor este edificatoare. 
In prima competiție (C.C.E.), 
Wisia Cracovia a marcat punc
tul victoriei cu Malmo F.F. abia 
în minutul 88 (scor 2—1) prin 
Czmikiewicz 1 Chiar și Notting
ham Forest a trecut dificil de 
Grasshoppers Ziirich. Elvețienii, 
jucînd în deplasare, au deschis 
sccrul prin Sulzer (min. 11). apoi 
Birtlers a egalat (min. 31) si 
englezii au luat avantaj prin 
penalty-ul transformat de Ro
bertson (min. 47). Se părea că

rezultatul va rămine 2—1 în fa
voarea campioanei Angliei, dar 
ultimele minute au fost decisi
ve cind Gemmil si Lloyd au 
marcat în minutele 83 și 89 | 
Același lucru s-a intimplat si la 
Viena, unde în meciul cu F. C. 
Austria, Dynamo Dresda- a des
chis scorul prin Weber min. 9, 
după care Schachner a egalat 
(min. 20). Pînă în min. 86 sco
rul a fost egal (1—1). dar oas
peții cedind în apărare nu au 
putut evita alte două goluri ale 
Iul Zach (introdus în formație cu 
puțin timp înainte) șl din nou 
Schachner (min. 90) I Si victo
ria lui FC. Koln (1—0 cu Glas
gow Rangers) s-a conturat des
tul de greu, prin punctul iul 
Dieter Miiller.

în Cupa U.E.F.A.. la Budapesta. 
Honved a fost învinsă cu 3—2 
de M.S.V. Duisburg, prin golul 
decisiv marcat (în min. 85 de 
către Seeilger pe contraatac. In 
aceeași competiție. Steaua Roșie 
Belgrad a dat emoții celor 99 000 
de spectatori Iugoslavi, care În
cepuseră să creadă că partida 
cu W.B. Albion se va încheia cu 
un scor alb. Dar lată că Savlcl 
le-a adus bucuria înscrierii go
lului in min. 86 I Comentir.d ce

lelalte rezultate vom consemna 
scorurile identice (1—1) dintre 
Hertha — Dukla Praga si Man
chester City — Borussia Mon- 
chengladbach (ambele în Cupa 
U.E.F.A.). tn care desigur prima 
șansă de calificare în semifinale 
aparține viitoarelor gazde: forma
ției cehoslovace șl respectiv 
vest-germane.

Două surprize în Cupa cupelor: 
scorurile albe în jocurile dintre 
Internazlonale — S K. Bevercn si 
Fortuna Diisseldorf — Scrvette 
Geneva. Celelalte două s-au în
cheiat cu același scor (2—1. 
în favoarea gazdelor): Magde
burg — Ostrava și Ipswich — 
C.F. Barcelona. în acest ultim 
1oc englezii au apelat la multe 
rezerve în absenta titularilor 
Hunter. Beatty, Mariner si Wo
ods, fapt de care au profitat 
(oarecum...) fotbaliștii spanioli. 
Gazdele au deschis scorul prin 
Gate (min. 52). Vigo a egalat 
(min. 54). după care același Gate 
a punctat victoria.

în total s-au înscris 29 de go
luri (nu prea multe pentru 12 
jocuri), dintre care 15 în 9 me
ciuri. Au fost apărările prea 
bune sau atacurile prea slabe ?

kamps — 4, van Besouw,
Bleeker, Moonns, Joosten, res
pectiv Ancsin, Korner, Szuloki, 
Kepeș, Bun arbitrajul lui A- 
bravanel (Franța) si al colegi
lor săi Blumel (R. D. Germană) 
și Larsen (Olanda).

Meciul pentru locurile 3—1 : 
IUGOSLAVIA — FRANȚA 5—4 
(0—2, 4—2, 1—0). Numeroșii 
spectatori care au umplut pînă 
la refuz tribunele patinoarului 
au asistat la o înîtlnire de un 
rar dramatism, un joc foarte 
frumos, spectaculos si extrem 
de echilibrat pe ansamblul său. 
Hocheiștii francezi mai inci
sivi în prima treime a jocului 
au reușit să înscrie de două 
ori si se părea că, pînă la 
urmă, victoria le va surîde. 
în repriza secundă însă a fost 
rîndul iugoslavilor să concre
tizeze cîteva atacuri reușite, 
față de numai două ale parte
nerilor lor de ioc si scorul a 
devenit egal. Și egal s-a men
ținut aproape toată repriza a 
treia. Mai rămăseseră de ju
cat doar cîteva secunde si toti 
cei prezenți așteptam, de acum, 
prelungirile sau chiar suturile 
de penalitate pentru stabilirea 
echipei care avea să urce ne 
podium. Dar. cu foarte puțin 
timp mai înainte să se fi auzit 
sunetul sirenei, reprezentativa 
iugoslavă a obținut victoria.

Au marcat : Pesicî — 2, Nez- 
nareci, Palici si Milovanovîcî, 
respectiv Bonnet, Chaix. B-iilly 
și Martin. Foarte bun arbitra
jul lui FI. Gubernii (România) 
care a fost ajutat de Postingel 
(Italia) si Eriksen (Norvegia)

ARBITRI ROMANI 
DELEGAȚI Al F.I.L.A.

O dovadă a prețuirii de care 
se bucură luptele din România 
în arena internațională sint nu
meroasele delegări de arbitri 
din țara noastră la diferite 
turnee internaționale. La sfir- 
șitul acestei săptămîni. doi ar
bitri români vor fi delegați ai 
forului internațional : Vasile
Toth, la turneul de libere de 
la Livorno (Italia) și Simidn 
Popescu, la concursul de gre- 
co-romane, de la Ostrava (Ce
hoslovacia).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • După opt probe spe

ciale In .Raliul Portugaliei” con
duce finlandezul Hannu Mikkola 
secondat de suedezul Bjorn Wal- 
degaard — ambii pe mașini 
„Ford Escort". Bernard Darniche, 
ciștigătorul „Raliului Monte Car
lo", a abandonat.

BASCHET • In turneul final 
al C.E. (masculin) : Varese — 
Maccabi Tei Avlv 71—53; Olym- 
piakos Pireu — Real Madrid 
97—101 • In „Cupa Liliana Ron- 
chettl" echipele bulgare Marita 
Plovdiv șl Spartak Levski sofia 
se vor întîlni tn finală.

CICLISM • Francezul Yvon 
Benin a cîștlgat joi prima seml- 
etapă din cadrul etapei de debut a 
clasicei competiții internaționale 
Paris — Nisa. Această semletapă, 
disputată pe ruta Montereau — 
Joigny (97,500 km), a prilejuit o 
luptă pasionantă, învingătorul fi
ind cunoscut după un sprint fi
nal excepțional, în care france
zul Bertin s-a impus în fața ita
lianului Martinelli. învingătorul a 
fost cronometrat cu timpul de 
2h 03:45,0. Lider al cursei, după 
etapa prolog, este olandezul Ger- 
rie Knetemann.

FOTBAL • în preliminariile 
turneului olimpic : Olanda — 
Belgia 1—2 (1—1) • Echipa olim
pică a Ungariei a fost întrecută 
Ia Budapesta de către selecționa
ta secundă de tineret a Ungariei 
cu 5—4 (3—2).

SCHI O In „Cupa Europei" 
proba feminină de slalom spe
cial de la Zakopane a fost cis- 
tigată de schioara norvegiancă 
Bente Dahlum, care conduce și 
în clasamentul general cu 182 n. 
• Concursul de la Borovet (Bul
garia) s-a încheiat cu o probă 
masculină de slalom special, 
ciștigată de Paul Tromelt (Lie
chtenstein). In clasamentul gene
ral al „Cupei Europei" se men
ține lider norvegianul Iarle Hal- 
snes. cu 100 p.

ȘAH • După 12 runde, în tur
neul de la Dubna conduc marii 
maeștri sovietici Razuvaev șl 
Zaițev, cu cîte 7'/2 p, urmați de 
Suetin (U.R.S.S.) — 7 p (1). E- 
mll Ungureanu (România) — 7 p, 
Forintos (Ungaria) — V/t p (l). s Boris Spasski a suferit prima 
înfrîngere in turneul de la Miin- 
chen, pierzînd partida cu maes
trul vest-german Harald Lieb, 
tn clasament : Spasski — 6 o, 
Ulf Andersson — 5'/2 p.

TENIS 0 în primul tur. la Sao 
Paulo : Ilie Năstase — Carlos 
Kirmayr 6—1, 6—0. Hank Pfister 
— Raul Ramirez 6—1, 6—0 0 In 
turneul feminin de la Philadelp
hia : Pam Shriver — Mima Jau- 
sovec 6—3, 6—4 ; Sue Barker — 
Stacy Margolin 6—4, 6—4 ; Dian
ne Fromholtz — Ilona Kloss 
6—1, 6—1 ; Rosemarie Casals — 
Mărise Kruger 6—2, 4--6. 6—0.


