
VIZITA OFICIALĂ 
A PREȘEDINTELUI FRANȚEI, 
VALERY GISCARD D’ESTAING

In cursul dimineții de vineri, 
președintele Republicii France
ze, Valery Giscard d’Estaing, a 
depus o Jerbă de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patri
ei, pentru socialism.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România si Republicii Franceze. 
După depunerea lerbei de flori, 
s-a păstrat un moment de recu
legere. A fost vizitată, apoi, ro
tonda monumentului.

★
Vineri dimineață au conti

nuat la Palatul Republicii con
vorbirile între președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Franceze, Va
lery Giscard d’Estaing.

In cadrul schimbului de pă
reri a fost abordat un cerc 
larg de probleme actuale ale 
vieții internaționale, care pre
ocupă intr-un înalt grad ome
nirea și de care depinde în
făptuirea aspirațiilor popoare
lor spre destindere, pace și 
colaborare, spre instaurarea în 
relațiile dintre state a princi
piilor libertății, independenței 
și suveranității naționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
După încheierea celei de-a 

doua runde a convorbirilor 
româno-franceze la nivel inalt, 
președintele Republicii F ran- 
ceze, Valery Giscard d’Estaing, 
împreună cu persoanele ofi
ciale franceze care-1 înso
țesc în țara noastră, a vi
zitat întreprinderea de calcu
latoare electronice de pe plat
forma industrială Pipera, unde 
în ultimul deceniu s-a con
struit cel mai puternic centru 
al industriei electronice româ
nești.

înaltul oaspete a fost înso
țit de tovarășii Manea Mănes- 
cu, prim-ministru al guvernu
lui, Gheorghe Pană, primarul 
general al Capitalei, de alte 
persoane oficiale române.

Distinșilor oaspeți le-a fost 
prezentată, in primul rind, o 
expoziție cu produse noi, de 
concepție românească, din do
meniul tehnicii de calcul.

In încheierea vizitei, pre
ședintele Franței a semnat in 
cartea de onoare a întreprin
derii, subliniind faptul că a- 
ceastă unitate constituie „un 
foarte frumos exemplu de co
operare tehnică franco-română**.

Pe parcursul vizitei, munci
torii au salutat cu deosebită 
căldură pe înaltul oaspete, au 
aclamat pentru prietenia din
tre România și Franța, expri-

mindu-și satisfacția fată de 
convorbirile dintre cei dui șefi 
de stat, menite să ridice pe o 
treaptă nouă, superioară rela
țiile de colaborare româno- 
franceze, in interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Președintele Valery Giscard 
d’Estaing a depus, de aseme
nea, în aceeași zi o Jerbă de 
flori la Monumentul eroilor 
francezi căzuți in primul război 
mondial pe pămintul României, 
aflat în Parcul Cișmigiu.

★
Doamna Anne-Aymone Gis

card d’Estaing a vizitat, vineri 
dimineața, Spitalul clinic al mu
nicipiului București, modernă 
instituție medicală si de în- 
vățămînț a Capitalei, cea mai 
mare de acest fel din tară.

In continuare, a fost vizitată 
o expoziție de artizanat la Mu
zeul satului și de artă popu
lară. Doamna Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing și-a manifestat 
admirația fată de bogăția si va
rietatea motivelor artei noas
tre populare, de calitatea pie
selor prezentate. In după-a- 
miaza aceleiași zile, a făcut o 
vizită la Biblioteca franceză 
din București. *

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Valery Giscard 
d’Estaing au plecat, tineri 
după-amiază, cu un tren spe
cial la Sinaia. Cu același tren 
au călătorit tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing.

Cunoscuta stațiune montană Si
naia a intîmpinat sărbătorește pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu și pe 
doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing. Gara Sinaia era 
împodobită cu drapele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Franceze, care 
încadrau portretele celor doi 
președinți. Pe frontispiciul gă
rii, în limbile română și fran
ceză. era înscrisă urarea : „Bun 
venit excelenței sale, domnului 
Valery Giscard d’Estaing, pre
ședintele Republicii Franceze !“

In numele locuitorilor Jude
țului Prahova și orașului Si
naia, cei doi șefi de stat au 
fost salutați de Ion Cîrcei, pre
ședintele Consiliului popular 
Județean Prahova, si de Con
stantin Neagu, primarul orașu
lui Sinaia.

★
Președinții Nicolae Ceaușescu 

și Valery Giscard d’Estaing au 
continuat, în prezența tovarășei 
Elena Ceaușescu și a doamnei 
Anne-Aymone Giscard d’Esta
ing, în trenul prezidențial și, 
apoi, la Sinaia, convorbirile 
oficiale începute la București.
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Etapa a 20-a a Diviziei A de Sotbal...

■ ■■ ISUB SEMNUL DIALOGULUI LA DISTANTĂ PITEȘTI-TIMIȘOARA
După etapa de miercuri, cla

samentul are un nou lider : 
echipa Steaua. Dar cum va a- 
răta el duminică seara, atunci 
cînd arbitrii vor fluiera sdrșitul 
partidelor etapei a 20-a a Divi
ziei A ? Iși vor menține cam
pionii măcar acest avantaj al 
golaverajului ? Se va întoarce 
F.C. Argeș pe primul loc. de
ținut pînă în ultimele secunde 
ale dramaticului meci de la Ba
cău ? Faptul ci piteștenii joacă 
acasă (dar cu un adversar. Po
litehnica Iași, care are o bună 
capacitate de joc), in timp ce 
Steaua se duce la Timișoara, 
unde o altă Politehnică. se mo
bilizează la maximum pentru 
marșul fortat din acest retur al 
speranțelor, nu face mai ușor 
răspunsul. Dar să nu uităm cit 
de aproape de ele sint F.C. Baia 
Mare (care joacă insă in depla
sare cu F.C. Bihor) și Dinamo 
București, avantajată in contex
tul etapei de faptul că joacă a- 
casă cu A.S A. Tg. Mureș.

Nu sint lipsite de miză nici 
celelalte meciuri, Universitatea 
Craiova — Sportul studențesc.

^\\\\\\\\\\x PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 20-a 
| Bacău : SPORT CLUB - GLORIA BUZĂU

G Bârbulescu — Fr. Coloși, D. Ghețu (toți București)
- POLITEHNICA IAȘI

Mane), FI. Cenea (Caracal)
- SPORTUL STUDENȚESC 

Brașov), N. Raab (C. Turzll)
- CORV1NUL 

(Vaslui), Gh. Racz (Brașov)
- F.C. BAIA MARE 

și T. Istrate (ambii București)
- CHIMIA RM. VILCEA 
(8. Mare), L. -Peto (Sibiu)
- STEAUA

repriza a ll-a) 
(Rm. V.), A. Avramescu (Ploiești)

- U.T.A.

F.C. ARGEȘ

3

1
g

Pitești
O. Anderco — I. Taar (ambii S. 

Craiova
C. Ghiță — Gh. lonescu (ambii

Petroșani :
N. Rainea (Birlad) — C. Sândulescu 

Oradea :
M. Moraru (Ploiești) — Gh. Retezan 

Tirgoviște :
Gh. Jucan

Timișoara :

UNIVERSITATEA

JIUL
I

F.C. BIHOR

CLUBUL SPORTIV 
(Mediaș) — C. Szilaghl 

POLITEHNICA 
(Se televizeazâ

V. Tătar (Hunedoara) — N Dinescu 
Satu Mare :

C. Dinulescu —
București :

M. Fediuc -

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Vi

M.

OLIMPIA
C. Jurja, V. Ivanovid (toți București)
DINAMO - A.SA TG. MUREȘ

(stadionul Dinamo)
. Abramiuc (ambii Suceava), Cr. Teodor eseu (Buzău) 

Toate meciurile încep la ora 16

S.C. Bacău — Gloria Buzău, 
Jiul — F.C. Corvinul. F C. O- 
limpia Satu Mare — U.T.A. și, 
mai ales, C.S. Tirgoviște — Chi
mia Rm. V. Pentru că orice

I
I

,\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

punct pierdut sau cîstigat, în 
situația în care se află unele 
dintre aceste echipe, înseamnă 
un fior de gheată sau. dimpo
trivă. o rază de soare—

PREȘEDINTELE U.E.F.A., ARTEMIO FRANCHI, NE VORBEȘTE 
DESPRE PROBLEME ACTUALE AEE EOLBALUIUI

• Un fotbal mai puțin strălucitor, dar mai eficient 
® Necesitatea disciplinei tactice, de echipă • Formula 
turneului final C.M. cu 24 echipe are 70% șanse de 
reușită • Modificările de regulament nu sint la ordinea 

zilei
De miercuri s-a aflat la 

București, spre a participa 
la reuniunea comitetului e- 
xecutiv al Uniunii Europene 
de Fotbal Asociație (U.E.F.A.), 
ținută joi și vineri, dr. 
Artemio Franchi, presedin-, 
tele forului european. Persona
litate marcantă a vieții fotba
listice, Artemio Franchi este, 
în același timp, si vicepre
ședinte al F.I.F.A. și președin-

Turneul internațional de hochei din Capitală

te al federației italiene de spe
cialitate. La invitația Asociației 
presei sportive din România 
președintele U.E.F.A. a avut a- 
mabilitatea să participe la o 
conferință de presă desfășurată 
la hotelul „Parc". Prezentăm 
opiniile sale în privința ches
tiunilor ce i-au fost prezen
tate.

— Cum aprcciați evoluția 
fotbalului ?

— Fotbalul s-a schimbat mult 
în ultimii ani. Poate că a pier
dut din spectaculozitate. în 
schimb a crescut eficacitatea. 
Avem mai puține vedete dar.

socotesc, avem mai multe ECHI
PE. Fotbalul a devenit mai pu
țin agreabil de privit, dar a 
intervenit un element de atrac
ție compensatoriu : un mal 
mare echilibru de valori. Pînă 
acum cîțiva ani, diferența între 
echipele din frunte si cele mai 
slabe era enormă. Astăzi nu 
mai miră chiar asa de mult un 
0—0 al echipei R.F. Germania 
în Malta. în ultimul timp șl 
stilul multor echipe s-a schim
bat. Formațiile latine ioacă 
astăzi cu realismul celor anglo- 
saxone. Formația Argentinei 
n-a prea semănat cu o roman
tică echipă latină. A făcut un 
fotbal poate mai puțin străluci
tor. dar mai eficient. Iar echi
pa Olandei a ajuns, pe de altă 
parte, la o valoare spectaculară

Eftimie 1ONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

ROMÂNIA LA
în cel de al doilea meci al 

turneului internațional de ho
chei din Capitală, reprezenta
tivele României și Japoniei au 
terminat la egalitate : 4—4 (1—1, 
3—0, 0—3). După un început 
rapid al oaspeților, care reu
șesc să deschidă scorul în min. 
3 prin Misawa, echipa noastră 
și-a impus jocul și a reușit o 
spectaculoasă egalare prin A- 
xințe (min. 12). Meciul este 
deosebit de animat, hocheiștii 
niponi surprinzîndu-i pe ai 
noștri prin rapiditatea acțiuni
lor ofensive si printr-o deose
bită dîrzenle în apărare. Jocul 
„tare" al oaspeților, căruia ho
cheiștii români fac greșeala de 
a-i răspunde asemănător, duce 
la o întrecere foarte fragmen
tată si la un mic record de mi
nute de penalizare în această 
primă repriză : 44 !

După pauză, gratie în spe
cial evoluției superioare a pri
mei noastre linii, echipa ro
mână domină si se detașează 
prin golurile reușite de Axinte 
(min. 26 și 35) și Costea (min. 
40). Se părea că vom asista la 
o victorie^ comodă a selecțio
natei române, dar în ultima re
priză hocheiștii noștri nu se 
mai concentrează suficient si 
își fac apariția mai vechile e- 
rori și neglijențe în apărare, 
astfel că Misawa profită de si
tuație si reduce din handicap 
(min, 48).

EGALITATE CU JAPONIA: 4-4

Nistor irosește o ocazie favorabilă de a înscrie...
Foto : I. MIHAICĂ

Partida se dispută, în con
tinuare, sub semnul unei pro
nunțate nervozități și în min. 
56, cînd ambele formații se a- 
flau cu cite 2 jucători pe banca 
de pedeapsă, Wakasa îns Tie de 
2 ori, realizînd o egalitate ne
conformă cu aspectul general 
al întîlnirii, cu ocaziile de gol 
pe care le-a avut fiecare for
mație. tn ultimele minute, deși 
oaspeții se află îndelung în in

ferioritate numerică și se apără 
continuu, echipa română nu-si 
poate fructifica superioritatea.

A condus bine M. Pres- 
neanu, ajutat de Fi. Gubcrnu 
și Gh. Mureșeanu, un meci deo
sebit de dificil, care a soli
citat mult rezistenta fizică si 
nervoasă a jucătorilor. _

Astăzi, de la ora 17, are loc 
partida România — Austria.

Radu URZICEANU

„Centura de aur" la box

PUGILISTI RENUMITI LA STARTUL COMPETIȚIEI, ’ » 
întrecerile vor fi arbitrate numai de purtătorii 

ecnsoanelor A. I. B. A. șl A. E. B. A,
Doar două zile ne mai des

part de primul meci al celei 
de a VIII-a ediții a turneului 
internațional de box „Centura 
de aur". întrecerea, care va 
lua startul luni după-amiază, 
va reuni o serie de pugiliști 
de bună valoare din mai mul
te țări, printre care se remar
că sportivii cubanezi, avînd în 
frunte patru campioni mon
diali : Adolfo Horta, Jose Go
mez, Sixto Soria și Teofilo 
Stevenson.

Primul lot de boxeri sosit la 
București este cel al Algeriei, 
care are în frunte pe multi
plul campion Murad Fergane 
— cîștigătorul „Centurii de 
aur" la ediția 1978. Vineri au 
venit delegațiile boxerilor din 
Bulgaria, Iugoslavia și Japo
nia, iar sîmbătă sint așteptate 
loturile sportivilor din Uniu
nea Sovietică, R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Ghana, R.F. Ger
mania, Turcia, Ungaria etc. 
Delegația pugiliștilor cubanezi 
urmează să sosească luni dimi
neața, reprezentanții Cubei

participînd în aceste zile la 
turnee internaționale din Bul
garia și R. D. Germană.

Pregătirile sportivilor români 
au fost încheiate, antrenorii 
dîndu-ne asigurări că aceștia 
vor avea o comportare bună 
în compania unor boxeri repu- 
tați, medaliați ai marilor în
treceri internaționale.

Dintre pugiliștii noștri nu 
vor lipsi de pe' listele de con
curs : Al. Turei, R. Cozma, S. 
Adem, I. Boboc (semimuscă), 
D. Radu, G. Govici (muscă), 
T. Dinu, F. Ibraim, I. Pa nai te, 
D. Voinescu (cocoș), T. Cercel, 
N. Popa, V. Duchin (pană), I. 
Dragomir, P. Căpriceanu, L 
Șandor, FL Livadaru (seml- 
ușoară), S. Cuțov, C. Hajnal, 
Li Sandu (ușoară), I. Budușan, 
C. Hoduț, Gh. Simion (seml- 
mijlocie), I. Miron, N. Chio- 
veanu. V. Gîrgavu (mijlocie

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2—3)
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UN REAL SUCCES AL HOCHEIULUI JUVENIL

aprecieri ale oaspeților la adresa organizării

Cea de-a XI-a ediție a cam
pionatului european de hochei 
pentru juniori (grupa B) s-a 
încheiat joi seara, la Miercurea 
Ciuc, într-o atmosferă caracte
ristică marilor sărbători sporti
ve. într-adevăr, pentru iubito
rii sportului din localitate a- • 
ceasta întrecere a constituit o 
sărbătoare, pe care ei au ono
rat-o din toate punctele de ve
dere.

Partida derby a opus, după 
Sum se știe, pe cîștigătoarele 
celor două grupe preliminare. 
Norvegia și România. Lotul 
norvegian (cu 14 jucători năs- 
cuți în 1961, față de numai 6 
în al nostru) avea un plus de 
maturitate, era mai robust, al
cătuit din excelenți patinatori, 
ceea ce îl anunța favorit. Și to
tuși, pe gheață, în meciul decisiv, 
a domnit un sensibil echilibru 
de forțe, jucătorii noștri fiind 
întrecuți la un scor strîns (5—3). 
Nu exagerăm cu nimic sptmînd 
însă că ei ar fi putut să-l cîști- 
ge, dacă nu plăteau un tribut 
atît de greu eliminărilor — 
de minute (!) față de numai 
ale norvegienilor.

Meciul s-a decis, practic, 
tunci cînd Chiriță (acest jucă
tor de mare talent, dar nedis
ciplinat) a primit, în mod me
ritat (înțepare cu lama crosei), 
o penalizare gravă de 2+10 mi
nute. La începutul reprizei a 
treia, Udrea a stat 5 minute pe 
bancă, timp în care norvegienii 
au reușit să se desprindă, pen
tru ca al patrulea punct al 
oaspeților să fie. de fapt, un 
autogol al lui Dumitrache. For- 
cingul din ultimele 10 minute 
a fost insuficient pentru a se 
mai putea răsturna rezultatul, 
în acest fel, formația Norve
giei revine în grupa A a cam
pionatului pe care a părăsit-o 
anul trecut.

Rezultatul 
care ocupă 
apreciat ca 
Flamaropol, 
Boldescu, ajutați de 
echipei, dr. A. Eiro, au lucrat 
cu un lot foarte tînăr, benefi
ciind — practic — de o singură 
linie mai experimentată (Chlri-

ță—Todor—Dumitrache) care, cu 
excepția greșelilor din meciul 
final, și-a făcut pe deplin da
toria. Dealtfel, Tibor Todor a 
fost golgeterul campionatului. 
Echipa a fost în mod evident 
handicapată de evoluția inega
lă a portarului Vasilescu. El a 
avut și intervenții excepționa
le dar a si primit goluri usca
re, parabile, in momente 
hologice ale meciului cu 
vegia.

La sfîrșit s-au acordat 
diționalele premii : Cupa
play — echipei Olandei; cel 
mai bun portar — Nymoen 
(Norvegia) ; cel mai bun fundaș 
— Jarlsbo (Norvegia); cel mai 
bun atacant — Todor (Komâ-

rsî- 
Nor-

tra- 
fair-

tori români. Aportul lor a fost 
decisiv in succesul deplin pe 
care l-a înregistrat această tra
dițională competiție a hocheiu
lui juvenil. Dealtfel, toate cele 
patru ediții ale campionatului 
găzduite de România pot ti 
date ca un model in privința 
organizării și a spiritul u* de 
prietenie și cordialitate care a 
domnit**.

Antrenorul echipei Olandei, 
canadianul Eddy Gosselin (fost 
jucător profesionist în echipe 
din Franta si Elveția), ne spu
nea : „Am găsit la Miercurea 
Ciuc o 
pentru 
chipuit 
juniori 
siunile 
devină 
privința rezultatului tehnic, fi
nala a opus cele mai puternice 
echipe ale turneului, dînd cîstig 
de cauză norvegienilor la capă
tul unui meci de bnnă valoare 
tehnică. în general, toate Jocu-

formidabilă atmosferă 
hochei. Nu mi-aș fi în
că la niște întreceri de 
un patinoar de dimen- 
ceiui din localitate să 

cu totul neîncâpător. In

29 
IC

a

echipei României, 
locul doi, poate fi 
bun. Antrenorii M. 
A. Kalamar și V. 

medicul

Micul Tibor Todor (nr. 6) — cel mai bun jucător al campionate
lor — încearcă să se strecoare prin masiva apărare norvegiană. 

Foto : I. MIHĂICĂ

IN DIVIZIA A LA RUGBY, 
TREI MECIURI 
ÎN CAPITALĂ

Prim, intrarea în competiție a 
celor două „restanțiere- (R.C. 
Sportul studențesc și Știința Pe
troșani) etapa a doua a cam
pionatului de rugby va fi. com
pletă, toate cele 16 formații sus
ținând partide interesante. Ast
fel, cu greu am putea decide 
partida căreia i s-ar potrivi ti
tulatura de derby. Farul, campi
oana — învinsă în etapa prece
dentă, la București, de Grivița 
Roșie — va căuta reabilitarea 
tocmai la Iași, dar același lucru 
fl. va urmări și Politehnica din 
localitate, și ea una dintre în
vinsele primei runde. In perspec
tivă, un meci atractiv, foarte 
disputat. Celelalte trei în- 
tilniri din turneul de elită se vor 
disputa toate in Capitală și toa
te astăzi după-am-ază, la „concu
rență- pe trei terenuri deosebite! 
(An. cuplajele !...).
Prin s-mp'xă impresie vom sub

linia partida de pe terenul din 
Gbencea (ora 13,30) dintre Steaua 
și Știința Petroșani, două dintre 
posvulantele la titlul deținut de... 
Farul. Steaua a fost văzută du
minică dunineață intr-un adevă
rat „galop de sănătate- cu XV-le 
studenților ieșeni (42—9). Cîteva 
cuvinte despre rugby știi din Va- 
1-ea Jiului, al căror anrrencr eme- 
r.t, Tiu Ionescu, anunță o „per
formanță-, deși o „vede- totuși 
pe Steaua cîșngăioare a campio
natului. iată echipa cu care Ști
ința va debuta în noul sezon : 
Tu dose (internațional A) — Gh. 
Dinu (A), N. Ștefan, FI. Dumi
tru, Dragu — Nedelcu, Bortea — 
Enau Stoica (A). Viera, L Flo
rentin — Aurel Ion, Băloi — 
Bundue (Oprea), Ortelecan 
Dobre Dorobanț u (B). 
Budică și palierul 
(A) nu vor putea

losiți. nefîind puși la punct cu 
pregătirea, după accidentări.

La București se mai joacă me
ciurile Rapid — RC Grivița Ro
șie (teren Giulești, ora 15,30), 
R.C. Sportul studențesc — Di
namo (teren Tei, ora 15). In se
ria a Il-a au loc partidele : 
C.S.M. Sibiu — Rulmentul Bîrlad; 
Știința Cemin Baia Mare — Poli
tehnica Cluj-Napoca ; T.C.C.H. 
Midia-Năvodari — Minerul Gura 
Humorului ; Universitatea Timi
șoara — C.F.R. Brașov.

Mâine se reiau și partidele Di
viziei B (prima etapă a returu
lui).

(A). 
Centrul 
Bucan 
fi fo—

nia). „Cupa mezinului" a reve
nit austriacului Branstatter, în 
vîrstă de 15 ani.

Organizarea campionatelor a 
produs o foarte bună impresie 
în rîndul oaspeților nostru Ast
fel, dl. Freddy Schwers (Olan
da), delegatul forului hocheis- 
tic internațional, ne-a declarat: 
„Nu găsesc cuvinte de felicita
re pentru munca depusă de 
harnicii și pricepuții organiza-

„CENTURA DE AUR" LA BOX
(Urmare din pag. 1)

mică), V. Silaghî, S. Tîrîlă, P. 
Istrate (mijlocie), C. Chiracu, 
M. Alexandru, G. Donici (semi
grea), I. Cernat, D. Micu (grea), 
V. Vrînceanu (super-grea).

După cum se vede, la actua
la ediție boxerii vor evolua 
la 12 categorii de greutate, 
fiind incluși, pentru prima da
tă la n°i, sportivi la super- 
grea (peste "91 kg).

într-o discuție avută cu 
secretarul responsabil al fede
rației de specialitate, Dumitru 
Ciobotaru, acesta ne-a spus : 
„Dorim ca actualei ediții a „Cen
turii de aur" să nu i se aducă 
nici un reproș. Pentru aceasta 
am luat toate măsurile ca or
ganizarea să fie perfectă. Spor
tivii 
telul 
săli 
etc.
au fost cîteva obiecții asupra

oaspeți sînt cazați la ho- 
„Lido“. Au la dispoziție 

de antrenament, saună 
Deoarece în anii trecuți

arbitrajelor, dorim ca ele să 
nu se mai repete, iar judecă
torii ce 
au mai 
convins 
de aur" 
ceea ce 
rit și rezultatele'

Deci, de luni,, timp de o săp- 
tămînă, amatorii de box vor fi 
prezenți la Palatul sporturilor 
și culturii, unde vor urmări 
pînă vineri cîte două gale zil
nic (inclusiv semifinalele), ur- 
mînd ca duminică dimineața 
să se dispute ultimul act, de 
la ora 10.

în fiecare delegație de peste 
hotare este inclus și un ar
bitru, iar din România au fost 
delegați să oficieze numai pur
tători ai ecusoanelor A.I.B.A. 
și A.E.B.A. : P. Epureanu (de
legat general), C. Chiriac, V. 
Cazacu, D Petrișor, M. Voicu- 
lescu, D. Banciu, L. Vlad, G. 
Danciu, M. Zamfirescu, V. 
Șhîopu, Fl. Piroiu, C. Tucă, 
R. lorgulescu.

rile acestei ediții au fost supe
rioare celor de Ia ediția prece
dentă".

Conducătorul echipei Austri
ei. ing. Maximilian ' 
ginar din România, 
risea : „Bineînțeles, 
deauna cu multă 
bucurie să-mi revăd 
baștină. Eu am jucat 
România, iar înaintea 
de-al doilea război mondial am 
făcut parte din echipele națio
nale de atletism și handbal. A 
fost o competiție organizată 
excelent, desfășurată intr-un 
bun spirit de sportivitate si 
caie reprezintă un pas înainte 
al hocheiului practicat de ju
niori".

Talski, ori- 
ne mărtu- 
vin tot- 
plăccre și 
tara de 

hochei în 
celui

au comis greșeli nu 
fost solicitați. Sint 

că bilanțul „Centurii 
va fi rodnic, atît în 
privește organizarea,

Valeriu CHIOSE

SE DECIDE 
RETROGRADAREA DIN 

DIVIZIA A LA BASCHET (M)
Returul.. campionatului național 

de baschet masculin (după care 
se va disputa turneul final, la 
Tg. Jiu, intre 16 și 18 martie, cu 
participarea echipelor clasate pe 
primele patru locuri) se încheie 
avtad drept principal punct de 
atracție evitarea retrogradării. In 
cauză stat echipele Politehnica 
București (joacă cu Rapid), 
C.S.U. Sibiu șl Universitatea Ti
mișoara, (Urbis deține definitiv 
locul 12), acestea întilnindu-se in 
meci direct. Bucureștenilor și si- 
blenilor le stat suficiente cite un 
succes pentru a evita locul 11, 
ta vreme ce timișorenii pot scăpa 
de retrogradare doar printr-o 
dublă victorie. Să mai notăm, din 
această etapă, partida de la 
Constanța, unde Farul și Steaua 
promit jocuri echilibrate șl spec
taculoase. La fete, ta cadrul e-

NOI RECORDURI ATLETICE LA CIMPULUNG

tapei a 16-a, meciurile Rapid — 
„U“ Cluj-Napoca și Progresul — 
Mobila anunță întreceri deosebit 
de atractive.

Programul etapei : MASCULIN: 
C.S.U. Sibiu (locul 10 în clasa
ment) — Universitatea Timișoara 
(11) — în tur 89—97 și 80—89, 
Rapid București (7) — Politeh
nica București (9) — 98—101 și 
70—82, Urbis București (12) —
Universitatea Cluj-Niapoca (6) — 
90—86 și .„—101, Farul (3) —
Steaua (2) — 85—90 și 60—79,
C.S.U. Galați (8) — I.C.E.D. 
București (4) — 68—74 și 91—99, 
CS.U. Brașov (5) — Dinamo 
București (1) — 78—119 și 80—109; 
FEMININ : Rapid (2) — Univer
sitatea Cluj-Napoca (5) — 96—84 
și 83—93, P.T.T. (12) — Voința 
București (4) — 50—87 și 40—63, 
Olimpia București (10) — Poli
tehnica București (5) — 47—86 și 
35—55, Progresul București (9) — 
Mobila Satu Mare (7) — 66—81 și 
65—74, Universitatea Timișoara 
(3) — CS.Ș. Ploiești (11) —
112—78 și 102—78, Crișul Oradea 
(1) — Voința Brașov (8) — 76—64 
și 63-68.

CINE VA FI LIDER 
DUMINICĂ 

IN CAMPIONATUL 
DE POLO ?

Duminică, de la ora 10, în ba
zinul Floreasca — o nouă etapă 
în acest pasionant campionat na
țional de polo, cu un debut atît 
de furtunos. Toate cele 6 echipe 
etn prima categorie evoluează în 
aceeași gală și promit iubitorilor 
sportul-ui un program de excep
ție.

Cu mult interes vor fi urmă
rite partidele în care evoluează 
singurele echipe neînvinse în ac
tuala ediție. Spre marea surprin
dere. acestea nu sînt Dinamo și 
Rapid, care obișnuiau să acon- 
teze din start locurile de frun
te, ci Voința Cluj-Napoca și 
Crișul Oradea. Așadar să ve
dem ce ne rezervă runda nr. 3.

Clujenii vor primi replica Ra
pidului într-un meci care — nu 
ne îndoim — va stârni ambiții 
deosebite. Claudiu Rusu și co
echipierii săi, mai ambițioși ca 
oricând, speră în victorie, rezul
tat care i-ar putea duce pe pri
mul loc la încheierea acestui tur. 
Pe de altă parte, feroviarii țin 
să dovedească că steaua lor nu a 
apus încă și se gândesc, de ase
menea. la succes. Aparent, situa
ția Crișului pare mai ușoară, ad
versara lor — C.N. ASE — pri
mind in două meciuri 26 goluri 
și înscriind doar 7. Ultimul joc 
al zilei : Dinamo — Progresul. 
Cine va fi lider duminică la 
prir.z ?... (a.v.).

ETAPA A 20-a
IN DIVIZIA A DE VOLEI
Campionatele primei divizii de 

volei programează duminică me
ciurile etapei a 20-a. Atenția o 
rețin întâlnirile dintre formațiile 
aflate, la finișul competiției, pe 
locurile care. aduc retrogradarea, 
sau în preajma lor. La masculin, 
ultimele clasate „U“ Cluj-Napoca 
șl C.S.U. Galați evoluează pe te
ren propriu și speră în cucerirea 

celor două puncte. Va fi foarte 
greu pentru clujeni să-și reali
zeze obiectivul, în timp ce gălă- 
țenii au șanse reale de a părăsi 
penultimul loc șl de a-și mai îmbu
nătăți setavenajul (celelalte echi
pe amenințate, Viitorul Bacău și 
Universitatea Craiova, și-au 
a minat întâlnirea directă pentru 

14 martie, deoarece jucători 
băcăuani sînt bolnavi de gripă).
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• Clubul atletic universitar 
va fi gazda concursului de sală 
programat astăzi, de la ora 
16, la „23 August", la startul 
căruia sînt așteptați studenți fără 
clasificare sportivă. Scopul 
competiției este acela al depis
tării de noi elemente talenta
te pentru activitatea sportivă 
de performanță.

® La sfîrșitul săptămînii vi
itoare va avea loc, tot la „23 
August", concursul dotat cu 
„Cupa Clubului sportiv școlar 
de atletism", competiție cu ca
racter republican pentru junio
rii III. ~

• în sala din Cîmpulung 
Muscel, cu prilejul unei întîl-

niri a atleților liceului de bio- 
logie-istarie din localitate cu 
colegii lor din Rm. Viloea au 
fost înregistrate noi recorduri 
republicane pe teren acoperit : 
Amalia Bădoaia 8,5 la 60 mg 
junioare I, Maria Vlăsceanu și 
Amalia Bădoaia 7,2 la 50 mg, 
junioare I. Alte. rezultate : 
fete : 50 m : Cristina Diroescu 
7,3 ; greutate : Tatiana Mihal- 
cea 13,55 m ; lungime : Gabrie
la Popescu (Rm. V.) 5,04 m ; 
băieți : 50 m : St. Dragoș 5,9 ; 
50 mg : I. Păcioianu 6,9 ; 60 
mg: A. Tarbă 8,2;
M. Ene 14,94 m. (P. 
OIU, coresp.).

IMUNE, PRIMA REUNIUr

triplu:
MATE-

SIMBĂTA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 16 : concurs 
pentru studenți organizat de 
C.A.U.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15 : P.T.T. —
Voința București (f.A), Ur
bis — „U“ Cluj-Napoca
(m.A), Rapid — Politehnica 
(m. A), Olimpia — Politeh
nica (f.A) ; sala Giulești, 
ora 17,45 : Rapid — „U“
Cluj-Napoca (f.A) ; sala 
Progresul, ora 17,30 : Pro
gresul — Mobila (f.A).

BOX. Sala Vulcan, de la 
ora 17 : „Cupa tineretului".

POPICE. Arena Laromet, 
de la ora 15 : Laromet — 
Voința București (f.A) ; 
arena Giulești, de la ora 16 : 
Rapid — Dacia Ploiești (f.A).

TENIS DE MASA. Sala 
Aurora, de la ora 17 : Spar- 
tac — Progresul București 
(f.A) ; sala de la Stadionul 
Republicii, de la ora 17 : Po
litehnica — A.S.A. București 
(m. A).

RUGBY. Teren Steaua, ora
13.30 : steaua — Știința Petro
șani ; teren Tei, ora 15 : RC 
Sportul studențesc — Dinamo ; 
teren Giulești, ora 15,30 : Ra
pid — RC Grivița Roșie (me
ciuri ta divizia A).

VOLEI. Sala Flacăra roșie, 
de la ora 16 : Flacăra roșie 
— C.P.B. (f.B); sala Electra, 
ora 13 : Electra — Progresul 
București (m.B).

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la o<ra 8 : P.T.T. — Voința 
București (f.A), Urbis — 
Universitatea Cluj-Napoca (m. 
A), Olimpia — Politehnica 
(fi A), Rapid — Politehnica 
(m. A) ; sala Giulești, ora
10.30 : Rapid — Universitatea 
Cluj-Napoca (fi A) ; sala 
Progresul, ora 10,30 : Progre

sul — Mobila Satu Mare 
(fi A).
FOTBAL. Stadionul Dinamo, 

ora 14,15 Dinamo — A.S.A. 
Tg. Mureș (jun.), ora 16 : 
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș 
(Div. A) ; stadionul Progre
sul, ora 11 : Progresul Vul
can — F.C.M. Giurgiu (Div. 
B) ; teren Metalul, ora 11 : 
Metalul — Gaz metan Mediaș 
(Div. B) ; teren Danubiana, 
oră 11 : Unirea Tricolor — 
Petrolul Bolintin (Div. C) ; 
teren Mecanica fină, ora 11 : 
Mecanica fină — Voința Bucu
rești (Div. C) ; teren Triumf, 
ora 11 : Automecanica — Lu
ceafărul II (Div. C) ; te
ren I.C.S.I.M., ora IU : 
I.C.S.I.M.—T.M.B. (Div. C); te
ren FI. roșie, ora 11 : FI. ro
șie — Tehnometal (Div. C) ; 
teren Abatorul, ora 11 : Aba
torul — Automatica (Div. C).

POLO. Bazinul Floreasca, de 
la ora 10 : C.N.A.S.E. — Cri
șul. Rapid — Voința Cluj-Na
poca, Dinamo — Progresul 
București, meciuri în cadrul 
Diviziei A.

TENIS DE MASA. Sala Au
rora, de la ora 9 : Spartan — 
Progresul (fi A) ; sala de Ia 
Stadionul Republicii, de la ora

9 : Politehnica — A.S.A. Bucu
rești (m.A).

VOLEI. Sala Dinamo, ora
10 : Dinam o — Universitatea 
Timișoara (f.A); Sala Floreas
ca, ora 14 : Steaua — Silvani-a 
Șimleu Silvaniei (m.A) ; sala 
Inst. Pedagogic, de la ora 9: 
Voința — Penicilina n Iași 
(f.B), Universitatea — C.S.Rm. 
Vîlcea (f.B), Confecția — Vo
ința Craiova (f.B) ; sala Giu
lești, ora 10 : Rapid — Elec- 
troputere Craiova (m.B) ; sala 
Electronica, ora 10 : Calcula
torul — Albatros Constanța 
(f.B) ; sala Steaua, ora 9 : 
Steaua H — Dinamo Brăila 
(m.B),

După o vacanță de aproape trei 
luni, hipodromul ploieștean își 
va deschide din nou porțile 
mîine dimineață. într-o recentă 
convorbire, tovarășul Constantin 
Grou, inginer principal In ca
drul Centrului republican de 
creșterea și calificarea cailor de 
rasă, ne-a furnizat noutăți pe 
care ne grăbim să le aducem la 
cunoștința iubitorilor hipismului. 
„Anul acesta va fi „rulat- un e- 
fectiv format din 234 trăpași, ne 
spunea interlocutorul, ponderea 
aparținînd cailor de 2, 3 și 4 ani 
(73, 85 și, respectiv, 47 de repre
zentanți), în dauna „bătrînilor- 
(18 cai de 5 ani, 6 de 6 ani, 4 de 
7 ani și doar unul, Jug, de 8 
ani) -. Care este stadiul de pregă
tire al acestora șl cum se prezin
tă „doi anii“ ? „Deși condițiile 
atmosferice n-au fost tocmai 
prielnice, caii au fost lucrați a- 
proape fără întrerupere în toată 
perioada de iarnă, forma lor ac
tuală (exceptînd pe cei aparți
nînd grajdului I. Oană, ușor 
bolnavi) puțind fi apreciată ca 
satisfăcătoare. în ceea ce privește 
„cadeții** lotului, pot spune că, 
din punct de vedere calitativ, ne 
aflăm în fața unei generații de 
excepție, majoritatea lor fiind 
foarte frumos conformați și cu 
reale aptitudini pentru cursele de 
trap-. Cînd vor intra în foc acești 
mînji ? „Ca de obicei, avîndu-se 
în vedere că pentru completarea 
dresajului și aclimatizarea cu 
pista și probele publice este ne
voie de o perioadă ceva mal 
lungă, ei se vor alinia la start în 
cea de a doua jumătate a lunii 
mai, perioadă ce va marca și i- 
naugurarea reuniunilor bisăptă- 
mînale-. în ’78 s-a recurs foarte 
des la ,,hituri“, soluție ce a sus
citat unele discuții în ceea ce 
privește corectitudinea alergări
lor respective. Se va apela și a- 
nul acesta la ele ? „Tin să pre
cizez că se va renunța Ia „hl- 
turi- pe măsură ce efectivul ca
balin folosit va putea acoperi ne

voile or 
dem că 
sosirea 
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CONVOCAREA LOTURILOR
A", OLIMPIC Șl DE TINERET

se va disputa la Cîmpina. Ele au urmă-

programul complet al etapei :

(Urmare din pag. 1)

a-

se- 
re-

es te 
: ca 
i de

Cristian — portari ; Tilihoi, Sameș, Dinu, 
fundași ; Dumitru, Romilă, Boloni și Ior- 
Crișan, D. Georgescu, Bălăci, Voicilă și

Au fost alcătuite loturile A, olimpic și de tineret în vederea 
acțiunilor care vor avea loc miercuri 14 martie Este vorba de 
jocul de verificare dintre lotul A și olimpic, precum și de par
tida amicală dintre selecționatele de tineret ale României și 
R. D. Germane, care 
toarea componență :

LOTUL A : Lung și 
Vigu și B. Grigore — 
dănescu — mijlocași ; 
A. Rădulescu — înaintași.

LOTUL OLIMPIC : Coman și Bucu — portari; M. Zamfir, 
Ștefănescu, Cîrstea, A. Nicolae, Ivan și Purima — fundași ; 
Stoica, Augustin, Iovănescu și Bărbuiescu — mijlocași,' FI. 
Grigore, Radu II, Stan, Cămătaru și D. Nicolae — înaintași.

Jucătorii ambelor loturi sînt convocați pentru mîine seară, la 
ora 21, la sediul F.R.F.

LOTUL DE TINERET : Ducadam și Mîndrilă — portari ; An- 
dreicuți, I. Gheorghe, Borz, Zare, Sabău, C. Solomon, Telescu 
și Kiss — fundași ; Vamanu, I. Mureșan, Țicleanu și Florean — 
mijlocași; Lupău, A. Ionescu, Antohi, Oancea, Terheș, Vidican, 
Coraș și Cernescu — înaintași. Componenții lotului se vor pre
zenta luni dimineață (ora 9), la sediul F.R.F.

MECIUL „U" CLUJ-NAPOCA - GLORIA BISTRIȚA
DOMINA ETAPA DE MIINE A DIVIZIEI „B"'

Etapa de miine a Diviziei B are destule întîlniri atractive. In 
prim-plan se află partida de la Cluj-Napoca, dintre „U“ și Glo
ria Bistrița, ocupantele locurilor 1 și 2 ale seriei a IlI-a. O 
victorie a studenților le-ar readuce acestora liniștea pentru a- 
bordarea următoarelor meciuri cu mai multă siguranță, iar un 
succes al oaspeților ar redeschide lupta pentru șefie. Din cele
lalte două serii merită să amintim examenele grele pe care le 
au de trecut actualii lideri, F.C.M. Galați (la Brăila) și F.C.M. 
Giurgiu (la București). Dar, iată

SERIA I : Constructorul Iași — 
Raion-Ceahlăul P. Neamț : I. Ar- 
călean (Bistrița),- Tractorul Bra
șov — Delta Tulcea : M. Salomir 
(Cluj-Napoca), Oltul St. Gheorghe 
— Victoria Tecuci : T. Vaas (O- 
radea), Steagul roșu Brașov — 
F.C. Brăila : V. Ciocîlteu (Craio
va), Nitramonia Făgăraș — Mus
celul Cimpulung : S. Burlacu
(miun. Gh. Gheorghiu-Dej), Por
tul Constanța — i.C.I.M. Brașov: 
Gh. Burzu (Slobozia), Progresul 
Brăila — F.C.M. Galați: N. Geor
gescu (București), C.S.M. Su
ceava — Viitorul Vaslui: P. Sil
vestru (Focșani), Minerul Gura 
Humorului — F.C. Constanța : 
O. Ștreng (Oradea).

SERIA A n-a : Poiana Cîmpina 
— Petrolul Ploiești : I. Igna 
(Arad), CS.M. D robe ta Tr. Se
verin — Electnoputere Craiova: 
M. Izghireanu (Timișoara) ; Me
talul București — Gaz metan 
Mediaș : i. Ciolan (lași), Viitorul 
Sc-omicești — Rapid București : 
I. Rus (Tg. Mureș), Progresul 
Vulcan București — F.C.M. Giur
giu : T. Balanovici (Iași), Chimia 
Tr. Măgurele — Autobuzul Bucu
rești : A. Ghigea (Bacău), Chi
mia Brazi — Dinamo Slatina : 
Gh. Ispas (Constanța), SJN. Ol
tenița — Rulmentul Alexandria : 
V. Topan (Cluj-Napoca), Metalul 
Plopeni — Șoimii Sibiu : T. Oni- 
ga (Iași) — se dispută azi.

SERIA A in-a : Minerul Cav- 
nic — Dacia Orăștie : V. Teciu 
(București). c.F.R. Timișoara — 
Aurul Brad : E. Păunescu (Cra
iova), ,,U“ Cluj-Napoca — Gloria 
Bistrița : R. Stîncan (București), 
înfrățirea Oradea — Mureșul 
Deva : V. Murgășan (București), 
Victoria Călan — Chimica Tîrnă- 
venl : D. Iordache (București), Tnd. 
sîrmei C. Turzii — F.C.M. Reșița:

Urdea (București), Metalurgis-

ȘTIRI... ȘTIRI...
a DE LA COLEGIUL CENTRAL 

AL antrenorilor. Carnetele 
de antrenori au liber acces la 
meciurile de fotbal numai cu 
viza F.R.F. pe anul în curs.
• Formațiile din cel de al trei

lea eșalon încep și ele noul 
zon : mîine se dă startul în 
turul Diviziei C.

1PORT INFORMEAZĂ
LOZ 10.000, 5.000 lei etc., avem o ima

gine convingătoare a marilor avan
taje oferite de atractivul sistem de 
joc LOZ IN PLIC. Aflat la indemîna 
oricui, LOZUL IN PLIC vă oferâ, 
oriunde vă aflați, 'posibilitatea de a 
vă număra și dv. printre marii câș
tigători, fără a uita însă câ NU
MAI CINE JOACA POATE CIȘTIGA I

★
NU UITAȚI ; • Astăzi este ULTI

MA ZI de participare la tragerea 
LOTO 2 de mîine, 11 martie 1979, 
care va avea loc la ora 17 în sala 
clubului Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42 ; panoul cu nu
merele cîștigătoare va fi televizat 
în cursul serii. • NUMAI ASTĂZI 
mai puteți depune buletinele pentru 
atractivul concurs PRONOSPORT de 
mîine, 11 martie 1979.

★
NUMERELE EXTRASE

TRAGEREA LOTO DIN 9 MAR
TIE 1979. Extragerea I : 5-6 37 59
19 4 15 26 33 20 ; extragerea a 
H-a : 51 44 74 75 30 53 21 29 35. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI î 
892.416 lei.

LA

IUIMEA ETAPEI UE MIINE
1. STEAUA 19 10 4 5 35-21 24
2. F.C. Argeș 19 11 2 6 29-19 24
3. F.C. Baia Mare 19 11 1 7 22-18 23
4. Dinamo 19 8 6 5 24-14 22
5. Sportul stud. 19 8 5 6 28-22 21
0. C.S. Tîrgoviște 19 9 3 7 22-18 21
7. Univ. Craiova 19 6 8 5 21-14 20
a. Politehnica lași 19 8 4 7 21-18 20
9. S.C. Bacău 19 8 3 8 25-20 19

10. Jiul 19 8 3 8 24-28 19
11. Gloria Buzău 19 8 2 9 23-30 18
12. Olimpia 19 8 2 9 17-26 18
13. U.T. Arad 19 6 5 8 27-25 17
14. Corvinul 19 7 3 9 24-27 17
15. A.S.A. Tg. M. 19 6 5 8 23-32 17
16. Politehnica Tim. 19 6 3 10 18-24 15
17. Chimia Rm. VI. 19 5 5 9 19-33 15
18. F.C. Bihor 19 4 4 11 18-31 12

NU VOR JUCA DUMINICA
• Acumulînd miercuri al 3-lea 

cartonaș galt>en, următorii ju
cători nu vor evolua duminică, 
în cadrul etapei a 20-a a Di
viziei A : Stoica (Steaua), Onu- 
țan (A.S.A. Tg. Mureș), Vișan 
(Politehnica Timișoara) și An- 
tohi (S.C. Bacău).

DEPOSEDAREA APLAUDATA CA... DRIBLINGUL
Se întîmplă mai rar, dar se... 

Intimplă : miercuri, pe ,,Ghen
cea44, cînd, în minutul 42 al 
partidei Steaua — F.C. Bihor, 
T. Stoica a efectuat o reușită 
acțiune de deposedare în a- 
propierea .,16“-lul lui Rădu- 
canu, cițiva dintre suporterii 
formației bucureștene au a- 
plaudat intervenția salutară a 
mijlocașului stelist. Și. imediat 
după ei, asemenea unei reac
ții în lanț, întreaga „tribună44.

...„Tribuna44 care 
savura de obicei 
doar driblingul lui A 
Zamfir sau al lui 
Marcel Răducanu.

a onorat de astă-dată 
o deposedare ; un procedeu 
tehnic mai puțin spectaculos 
poate decît slalomul derutant 
al înaintașului de talent, dar 
cît de UTIL I Un procedeu 
tehnic lncorporînd, asemenea 
driblingului, multe ore de 
muncă pentru a-1 perfecționa 
șl Infinit o mai mare DĂ
RUIRE pentru a-1 aplica. Tu- 
dorel Stoica este doar un 
exemplu. Asemenea lui, șl alți 
jucători, de pe toate stadioa
nele țării, simt, din cînd ta 
cînd. nevoia ca cineva să le 
aprecieze efortul anodin, al
truist, în beneficiul echipei;

mal ales, acum, la ora fot
balului total, cu ale lui norme 
duble Și acest cineva nu 
poate fi decît „TRIBUNA". 
Cea de la „Ghencea", de la 
„Republicii", de pe absolut 
toate stadioanele. Aplauzele 
dăruite, în egală măsură, ta
lentatului dribleur și inimosu
lui mijlocaș îl stimulează pe 
acesta din urmă, îl ajută să 
repete — de zeci de ori, pe 
parcursul celor 90 de minute 

— efortul mal pu
țin... estetic al ace
luia care „scoate" 
balonul din picioa
rele adversarului

Pe alte meridiane ale 
fotbalului, acolo unde anga
jamentul în joc este deplin, 
realmente competitiv, stirhind 
emoții puternice în ambele 
sensuri, în careul advers, dar 
șl în acela al propriei echipe 
— spectatorul apreciază si 
gustă atît TALENTUL cit și 
TRAVALIUL. în fapt compo
nentele mari ale actualului tip 
de jucător, ale jocului. Iar a- 
plauzele dăruite de el DRI
BLINGULUI Șl DEPOSEDĂRII 
sînt instructive șl stimulative.

Gheorghe NICOLAESCU

tul Cugir — C.FJl. Cluj-Napoca: 
V. Roșu (București), Minerul A- 
nina — U.M. Timișoara : I. Pop 
(București), C.I.L. sighet — Mi
nerul Moldova Nouă : D. Dimi- 
nescu (P. Neamț).

• Antrenorul principal 
al echipei F.C. Argeș, 
Florin Halagian, se află 
încă la tratament la 
Băile Felix. Miercuri, la 
Bacău, antrenorul secund 
al plteștenilor, Constan
tin Oțet, ne-a reamintit 
că Halagian împlinea 
chiar în acea zi 40 de 
ani. Prin merituosul re
zultat egal reușit in de
plasare (căruia t-a lipsit 
foarte puțin pentru a fi 
o victorie), echipa i-a 
oferit tindrului tehnician 
argeșean o frumoasă sa
tisfacție Sa aniversarea 
lui • Sport club Bacău 
are, de puțin timp, un 
nou sediu, chiar la sta
dionul „23 August" din 
localitate. De asemenea,

un nou număr de tele
fon : 4.19.22. • In ho
lul stadionului din 
Baia Mare, înainte de 
meci, tntilnire priete
nească și salutări căldu
roase Intre foști colegi 
de echipă : Mateianu a 
jucat cu Oaidă la Pro
gresul și cu Ene n la 
Progresul C.P.C.S. Hotă- 
rire comună : „Să facem 
un med 
corect !*
Arbitrul Romeo Stincan 
n-a scos niciodată car
tonașul galben din bu
zunar... • De ce au lip
sit din formație Con- 
druc și I. Mureșan ? 
Primul are o leziune la 
picior care-l face indis
ponibil pentru mai mult

frumos șl 
Rezultatul ?

timp. Cel de-cl doilea a 
avut, înainte de meci, 
dureri care-l fac sus
pect de apendicită. 
• Antrenorul 
Coloman Braun 
a trecut, recent, 
ces o nouă și 
intervenție chirurgicală. 
In prezent in convales
cență, Cibi-baci își pune 
la punct colecția de fa
nioane, insigne, fotogra
fii și documente, de la 
locuința sa din Arad, 
un veritabil muzeu al 
fotbalului românesc • 
Accidentarea lui Ion 
Marin in meciul de Ia 
Arad a permis antreno
rilor L NunweUler și 
T. Dlma să facă, odată 
cu trimiterea unui jucă
tor nou in teren (Țevi), 
o mutație inspirată in 
cadrul formației, prin 
trecerea lui Dudu 
Georgescu ca libero. 
Fosta „Gheată de aur" 
a Europei a jucat exce-

emerit 
Bogdan 
cu suc- 
dificili

lent în acest post, pe 
care l-a mai avut cu 
mulți ani in urmă, adu- 
etndu-și o importantă 
contribuție la succesul 
echipei • La Timișoara, 
splendida galerie care, 
intr-o vreme, ii purta pe 
jucători pe aripile victo
riei, „corul care cinta 
90 de minute'*, a dispă
rut. Păcat ! Timișo
reanul Lața, care a re
venit pe gazon după 
mai multe luni (opera
ție de menise), a mun
cit mult, a jucat bine, 
fiind cel mai bun de pe 

teren. • Portarul Naș
te, rezerva lui Bucu, 
recunoștea cu obiectivi
tate după meciul eu U- 
niversltatea Craiova : 
„Bucu a... prins o for- . 
mă foarte bună și me
rită titularizarea. Mie 
nu-ml rămîne decît să 
mă pregătesc cu toată 
ambiția. Numai așa am 
șanse să-1...detronez".

DESPRE PROBLEME ACTUALE ALE FOTBALULUI
neașteptată. Părerea mea < 
că momentul actual apare 
pozitiv după o lungă etapă 
evoluție negativă.

— în acest context, cum 
preciați fotbalul românesc ?

— Am văzut jucînd echipa 
României. Am constatat un po
tențial apreciabil, cu condiție 
fizică bună și capacitate de 
presing. Jucătorii au arătat însă 
predilecție pentru întîrzierea 
jocului, acțiuni individuale și 
chiar artificii' uitînd că fotbalul 
nu mai este azi fantezist, că 
ceea ce primează și aduce efi
cacitatea este echipa în întregul 
ei. Din acest punct de vedere 
mi se pare că dacă echipele 
românești își vor însuși o dis
ciplină tactică pe care s-o a- 
plice pe măsura dotării lor și 
cu aportul unor individualități 
cunoscute în Europa, fotbalul 
din țara dv. va putea avansa 
curînd în ierarhia continentală.

— Va contribui reuniunea 
U.E.F.A., ținută la București, Ia 
amplificarea legăturilor cu fe
derația română ?

— Fără discuție. Dealtfel noi 
colaborăm de mult în bune 
condițiuni cu * federația de la 
București. Am avut și avem în 
comisiile noastre reprezentanți 
competenți ai acestui for. 
In aceste zile am avut 
onoarea să fiu primit de minis
trul sportului cu care am avut 
o sinceră si foarte utilă între
vedere. Am discutat mult si cu 
președintele federației si sînt 
convins că am găsit noi posi
bilități pentru amplificarea 
colaborării noastre.

— Ce șanse sînt ca formula 
turneului final al C.M. să se 
modifice 7

— După părerea mea, sint 
70% șanse ca actuala formulă, 
de 16 participante, să fie mă
rită la 24. Pot să vă spun că 
federația spaniolă, organizatoa
rea ediției 1982, îmbrățișează 
această nouă formulă, solicita
tă de multe federații naționale 
si de majoritatea uniunilor 
continentale. Rămîne însă ca

problema repartizării locurilor 
în plus să se facă în funcție 
de importanta si valoarea acti
vității fiecărui continent. în a- 
ceastă privință, U.E.F.A. și-a 
expus de mult punctul său de 
vedere : față de 9 locuri, cîte 
are actualmente repartizate, ea 
solicită 13—14 locuri. Ne argu
mentăm cererea noastră pe 
realitatea că peste 75% din în
tregul volum al competițiilor 
de performantă se desfășoară 
pe continentul nostru, că par
ticiparea. sub toate formele, la 
viata fotbalului mondial a Eu
ropei se ridică la un procentaj

de peste 85%. Dacă cererea 
noastră nu va fi satisfăcută, nu 
ne vom declara de acord cu 
modificarea formulei.

— Se va produce o schimba
re la conducerea F.I.F.A. după 
Congresul din 1982, de la 
drid?

— Așa se pare. Actualul 
ședințe al forului mondial, 
Havelange, și-a exprimat 
rința să se retragă. Să mențio
năm că el a condus și conduce 
cu multă competentă si obiec
tivitate forul mondial. în a- 
ceastă situație, este posibil ca 
funcția de președinte să revină 
în Europa. Nu vă ascund că 
unul dintre candidați va fi și 
cel care vă vorbește. Dar, se 
înțelege, hotărîrea va aparține 
congresului, celor peste 150 de 
reprezentanți ai federațiilor na
ționale.

— Credeți că se vor produce 
modificări ale regulamentului 
de loc ?

— Mărturisesc că nu sînt 
partizanul unor schimbări în
cercări, se știe bine, s-au făcut. 
De pildă aceea de înlocuire a 
repunerii de la margine a ba
lonului cu piciorul si nu cu 
mina. Dar s-a constatat că. 
procedîndu-se astfel, se creează 
un avantaj nelimitat, echipa a- 
jungînd, printr-o singură lovi
tură, în zona penaltyului, acolo 
unde, de regulă, nu pătrunzi 
decît după multe eforturi, după 
acțiuni care cer voință, price
pere. omogenitate. De aceea, 
propunerea a căzut.

In încheiere, vreau să vă 
mărturisesc că. împreună cu 
membrii comitetului executiv 
U.E.F.A., ne-am simtit foatte 
bine la București. Am venit 
pentru prima oară în România. 
Dar. acum, am toate motivele 
să revin cu mare plăcere.

Ma-

pre- 
Joao 

do

0 STICLĂ ARUNCATĂ
IN TEREN s

3 LUNI 
DE ÎNCHISOARE!

• „Capul de afiș" — dacă pu
tem spune așa — al ședinței de joi 
seara a Comisiei de disciplină 
l-a constituit faptul întîmplat 
la Iași, la meciul de Cupă din
tre echipa locală Constructorul 
și Jiul Petroșani, unde un spec
tator a aruncat cu o sticlă, lo
vind un jucător al oaspeților 
(mai precis : P. Grigore). Dar, 
înainte ca membrii Comisiei de 
disciplină să-și spună cuvîntul, 
și l-au spus — așa cum ar tre
bui să se întîmple întotdeauna 
în asemenea cazuri — cei din 
Iași. Acționînd prompt, condu
cătorii echipei ieșene, împreună 
cu spectatorii, l-au identificat 
pe huligan, care a fost reținut 
apoi de organele în drept, care 
au constatat — circumstanță a- 
gravantă — că era în stare de 
ebrietate. Dar, să-i spunem și 
numele. II cheamă Mihai Te- 
rentiac și lucrează la I.P.L. 
Iași. Judecat pentru fapta lui 
reprobabilă, Mihai Tcrentiac a 
fost condamnat la 3 luni în
chisoare EXECUTABILE ! O 
pedeapsă care trebuie să dea de 
gîndit acelor spectatori înfier- 
bîntați, care cred că-și ajută 
echipa favorită prin manifestări 
huliganice la adresa oaspeților.
• Luînd în discuție cele trei 

eliminări de pe teren din me
ciul Chimia Km. Vîlcea — F.C. 
Olimpia Satu Mare, Comisia de 
disciplină a decis suspendarea 
jucătorului Popa (F.C. Olimpia) 
pe 2 etape. Coechipierul său; 
Hațeganu a primit un avertis
ment, iar Savu (Chimia) a fost 
suspendat pe o etapă.

J. BERARIU

Cele două înfrîngeri ale e- 
chlpei Steaua (1—4, la Satu 
Mare, 2—3, la București, cu 
F.C. Bihor), severul eșec în
registrat de juniorii Gloriei pe 
teren propriu (0—7 cu A.S.A. 
Tg. Mureș), victoriile obținute 
de speranțele Sportului studen
țesc în fața a două echipe pu
ternice (A.S.A. și F.C. Corvi- 
nul), tenacitatea cu care își 
apără acum șansele formația 
Jiul, pasa neagră... prelungită 
în care se afla „ll“-le dinamo- 
vist — iată tot atîtea subiecte 
de comentariu, de analiză, ofe
rite de primele etape ale re
turului diviziei de juniori. Dar 
cum această competiție are

UN NUME NOU, HLUSCO,
IN „ȘCOALA DE

drept scop principal aducerea 
în prim-plan a unor veritabile 
talente, ne vom referi de astă- 
dată la unul dintre jucătorii 
evidențiați în acest debut de 
retur. Este vorba despre Geor
ge Hlusco (n. 1960), portarul 
echipei Politehnica Iași. în 
prima etapă, la Hunedoara, el 
a apărat foarte bine, „zburînd" 
literalmente din bară-n bară, 
scoțînd goluri gata făcute, 
uimindu-i pur și simplu pe

PORTARI" IESEANA
spectatorii prezenți la meci. 
Impresionat de excelenta sa 
comportare, arbitrul Leon Ves- 
can din Aiud a specificat în 
foaia de arbitraj : „Hlusco șe 
orientează bine Ia fiecare fază, 
are un plasament foarte bun. 
este sigur în intervenții, cura
jos, robust".

Apariția a încă unui portar 
de valoare la Iași nu trebuie 
să surprindă. Tocmai pentru 
că el îl are ca antrenor pe

Mihai Bîrzan, cel prin mîini- 
le căruia au trecut și Cizic, și 
Costaș, și Iordache, și Naște. 
O întreagă pleiadă de portari, 
pepiniera Politehnicii devenind 
o „ȘCOALĂ" de apărători de 
buturi. La Iași, nimeni nu s-a 
lăudat că vrea să facă o ast
fel de școală. Dar s-a făcut. 
In alte centre, alți antrenori 
(se știu ei foarte bine) «-au 
bătut eu pumnii în piept spu- 
nînd că vor face, vor drege. 
Și n-au făcut nimic.

Hlusco este portarul Echipei 
de juniori Politehnica și rezer
va cuplului Naște — Bucu. 
Deocamdată...

Laurențiu DUMITRESCU



PREZENȚE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
MARICICA PUICA A CÎȘTIGAT

CROSUL „8 MARTIE" 
DE LA VELEJNE

Crosul internațional „8 Mar
tie*. desfășurat în localitatea 
iugoslavă Velejne, s-a încheiat 
cu o frumoasă victorie a atle
tei românce Maricica Puică, 
cronometrată pe 3000 m cu ex
celentul timp de 8:58,8. La start 
au fost prezente 27 de concu
rente din 8 țări. După primii 
1 000 m, Maricica Puică s-a 
desprins alături de Svetlana 
Ulmasova (U.R.S.S.), campioa
nă europeană la 3 000 m în- 
tr-un finis pasionant. atleta 
româncă a obtinut victoria. în- 
treeînd-o cu aproape 2 secun
de pe Ulmasova, clasată a 
doua, cu 9:00,4. Pe locurile ur
mătoare : Jane Merrill (S.U.A.) 
— 9:02,5, Yulle (Anglia) — 
9:06.0, Pudge (Anglia) — 9:07,8 
si Omlasieva (Bulgaria) — 9:09,2. 
Sportiva româncă Eliza Enache 
a ocupat locul 10, cu 9:25,0.
FOTBALIȘTII JUNIORI VICTO

RIOȘI ÎN R. D. GERMANA
Reprezentativa de juniori a 

României a susținut primul 
meci în compania selecționatei 
secunde (juniori) a R.D. Ger
mane, la Luckenwalde. Victoria 
a revenit fotbaliștilor români 
cu 1—0 (0—0), prin golul mar
cat de Zamfir în min. 68. Iată

â
formația aliniată : Pavel — 
Ivana, Mărgineanu, lovan, Red- 
nic — Geolgău, Pănescu 
(min. 64 Costescu), T. Nicolae 
— D. Zamfir, Turcu, Suciu 
(min. 67 Ilie). Al doilea ioc 
va avea loc simbătă la Jiiter- 
borg, în compania Primei se
lecționate de juniori a tării 
gazdă.

ÎNTRECERILE PUGILIȘTILOR
în sferturile de finală ale 

turneului internațional de box 
„Strandjata*, care se desfășoa
ră la Sofia. Gheorghe Preda 
(cat. semigrea) a obținut cali
ficarea în dauna bulgarului V. 
Lazarov, accidentat. La cat. 
ușoară, cubanezul Aligar a 
cîstigat prin abandon în fata 
lui Mihai Niculescu (România).

în cadrul turneului interna
țional de box de la Halle (R.D. 
Germană), în limitele cat. co
cos, Negoiță a fost învins la 
puncte de Behrendt, fiul fos
tului campion olimpic. Surpri
ză la semigrea, unde Bauch 
(R.D. Germană) l-a învins la 
puncte pe campionul lumii 
Sixto Soria (Cuba).

VIRGINIA RUZICI 
ACCIDENTATA I

în turneul internațional fe
minin' de tenis de la Phila
delphia, Virgina Ruzici a su
ferit o accidentare în partida

FLORETISTELE INTRE

Turneul de șah din Capitală

THEODOR (iHIIlSd ESTE LIDER
O rundă aparent mai liniști

tă, în această a patra zi a tur
neului internațional de șah. 
Ceea ce promitea a fi derbyul 
serii, partida dintre doi vechi 
combatanți ai întrecerilor 
noastre șahiste, Theodor Ghi
țescu (cu' albele) și Victor Cio- 
câltea, n-a durat decît 23 de 
mutări, ajungînd într-o poziție 
de joc de mijloc în care de obi
cei abia încep manevrele pozi
ționale. Dar cei doi adversari 
au preferat să-și cruțe forțele, 
pentru încă lungul drum al 
rundelor viitoare, și au 
părțit punctul: remiză I

Tot într-o notă de echilibru 
au avansat alte două confrun
tări între jucători din plutonul 
fruntaș, W. Uhlmann — M. 
Șubă și M. Taimanov — V. 
Stoica. Amîndouă, întrerupte 
după epuizarea celor cinci ore

îm-

de joc. Celelalte rezultate ale 
rundei a 4-a: A. Haik — I. 
Rogulj 0—1 (mutarea 35) | J. 
Bellon — A. Lane 1—0 (30) ț 
P. Peev — I. Biriescu Va—‘/j 
(45) ț L. Barczay — O. Foișor 
Va—*/a (30) ! J. Bielczyk — A. 
Negulescu într.

Astăzi, zi plină. Dimineața 
se reiau partidele întrerupte, 
iar după amiaza este progra
mată a 5-a rundă. Pînă atunci, 
în fruntea clasamentului se 
află Th. Ghițescu (România)
— 3 p, M. Taimanov (U.R.S.S.)
— 21/, (1), J. Bellon (Spania) și 
W. Uhlmann (R.D.G.) — 2 p (1), 
L. Barczay (Ungaria), V. Cio- 
câltea (România) și A. Haik 
(Franța) — 2 p, M. Șubă și A. 
Negulescu (ambii România) l’/o 
p (2) etc.

susținută cu jucătoarea ameri
cană Kathy May, abandonînd 
(la scorul de 4—i, în primul 
set) din cauza unei ruperi de 
ligamente. Rezultate din „op
timi* : Wendy Turnbull — Pa
tricia Medrado 6—3, 6—0 ; 
Terry Holladay — Ann Kiyo- 
mura 6—4, 6—2 ; Kathy May — 
Barbara Potter 7—5, 6—4 : Sue 
Barker — Dianne Fromholtz 
7—6, 6—4 ; Pam Shriver — Mi
ma Jausovec 6—3, 6—1. ‘

TURNEUL DE LA 
MONTE CARLO

între 5 și 15 aprilie se vor 
desfășura întrecerile tradițio
nalului turneu internațional de 
tenis de la Monte Carlo. Pe 
lista participanților figurează, 
printre alții, suedezul Bjorn 
Borg, românul Ilie Năstase, ar
gentinianul Guillermo Vii as, a- 
mericanul Vitas Gerulaitis. me
xicanul Raul Ramirez, spaniolul 
Manuel Orantes, italienii A- 
driano Panatta, Corrado Baraz- 
zutti si australianul John Ale
xander.

DISPUTELE ȘAHIȘTILOR
în turneul internațional de 

șah încheiat în orașul Dubna, 
pe locurile 1—4 s-au clasat : 
Zaițev, Razuvaev, Suetin (toți 
din U.R.S.S.). Samovici (Iugo
slavia) — cu 9 puncte din. 14 
posibile. Maestrul român Emil 
Ungureanu, care 
dă a remizat 
Gheorghiev, s-a 
7, cu 8 puncte- 
15 șahiști, între 
maeștri, din Bulgaria, 
slovacia, Iugoslavia. 1 
Ungaria și U.R.S.S.

★
După consumarea a 5 runde, 

în turneul internațional femi
nin de șah de la Belgrad con
duce 
(U.R.S.S.), 
mată de 
(U.R.S.S.) 
Gostovlci, 
puncte (1) 
că Gertrude 
în runda a 5-a a pierdut la 
Maia Ciburdanidze, totalizează 
1 punct, avind o partidă între- 
rupiă și una mai puțin dispu
tată.

în ultima run- 
cu bulgarul 

clasat pe locul 
Au participat 
care 9 mari

, Ceho-
România

Nana Alelisandria 
cu 4 puncte (1), ur- 
Maia Ciburdanidze 

— 3,5 puncte (1), 
(Iugoslavia) — 3

etc- Maestra român- 
Baumstark, care

OBIECTIV:

Radu VOIA
REPREZENTATIVA

AUSTRIEI
Azi și mîine, la Focșani

TURNEU INTERNAȚIONAL DE LUPTE
Azi și mîine, Sala sporturilor 

din Focșani găzduiește un tur
neu internațional de lupte 
greco-romane rezervat juniori
lor (20 ani). Și-au dat întîlnire 
trei dintre cele mai 
formații din lume : 
U.R.S.S. și România.

Făcînd parte din 
de pregătire pentru 
tele mondiale de juniori (luna 
iulie, în Suedia), concursul se 
anunță deosebit de interesant. 
Acesta este și motivul pentru 
care antrenorii lotului român 
(Marin Belușica și Eugen IIup- 
că) vor prezenta la aceste în
treceri cîte 3—5 sportivi la fie
care categorie de greutate, cu 
intenția de a verifica potenția
lul de luptă al selecționabili- 
lor într-o companie valoroasă. 
Dintre tinerii sportivi români 
care vor evolua la Focșani

puternice 
Bulgaria,

programul 
campiona-

notăm pe : N. Iordache, N. 
Fasolă, M. Ștefan (48 kg) ; FI. 
Avram, D. Spetcu, FI. Diaco- 
nescu (52 kg) ; Gh. Anghel, C. 
Filipov, D. Standi (57 kg) ; I. 
Tecuceanu, Gh. Păduraru. I. 
loja, S. Haidău (62 kg); I. Ale- 
xandrescu, C. Boată, N. Ifrim 
(68 kg); L. Tipa, Tr. Cercel, 
Gh. Țintea (74 kg) ; Gh. Glonț, 
Gh. Potoreț, P. Ursu (82 kg); 
I. Matei, I. Roduțescu, V. Păun 
(90 kg) ; I. Lungoci, I. Hanu 
(100 kg) ; C. Gherasim, O. Nî- 
coară, N. Stoica (+100 kg).

Concursul se va desfășura 
după sistemul turneelor elimi
natorii și va fi condus (in afa
ra delegaților bulgari și so
vietici) de aibitri români, pur
tători ai ecusonului F.I.L.A., 
Constantin Bușoi și Vascul Po- 
povici.

a CE STOP-CADRU SA ALEGEM în a- 
ceastă săptămină 7 Ne gindim în primul 
rînd la fotbal, reintrat în drepturi nu nu
mai pe terenurile noastre, d și în Ungaria, 
Iugoslavia, Polonia, pretutindeni unde con
dițiile climaterice permit reluarea activi
tății oficiale în sportul cu balonul rotund. 
Peste puțină vreme și țările nordice vor a- 
sista la ridicarea de cortină, în cel mal 
popular dintre jocurile sportive. Vine, vine 
— neapărat ! — primăvara... * DAR NU 
MAI PUȚINA EUFORIE ne prilejuiește o 
veste provenită dlntr-un alt sport care ne 
este drag. Clteva „stele* din marea con
stelație a gimnasticii mondiale au strălucit 
sub cupola sălii Coubertin din Paris. Prin
tre ele, Emilia Eberle, care — cu două 
splendide locuri intii — a reamintit tu
turor poziția înaltă pe care o ocupă țara 
noastră în această disciplină, ca șl faptul 
că paralelele inegale rămîn o „specialitate 
românească". a SE SCHIMBA CHIPUL 
LUPTELOR I Cai mai vechi dintre sporturi 
(după unii autori) încearcă Ipostaze noi, 
prin modificări importante de regulament, 
așa cum s-a experimentat recent in tur
neul de greco-romane de la Minsk. 6 mi
nute în loc de 9, meciuri mai scurte, invi
tație la acțiuni mai rapide ale luptătorilor 
în întrecere. Șl mal spectaculoase 1 a TREI 
INSTANTANEE NOTABILE ne-au fost pri
lejuite de personalități ale sportului fran
cez Primul : Philippe Chatrier, activul pre-

„TURNEUL CELOR 7 NAȚIUNI 
EUROPEI"„CUPASI1

Turneul individual de la
Goppingen, urmat, la o săptă- 
mînă, de „Turneul celor 7 na
țiuni* de la Frankfurt pe Main, 
unde (cu excepția Ungariei) au 
fost prezente cele mai bune 
echipe feminine de floretă din 
lume, constituie, prin tradiție, 
primele mari confruntări ale 
sezonului. Iar despre „Cupa 
Europei* (dedicată echipelor 
campioane naționale), care se 
conjugă. în decada mărțișoru
lui. cu un alt mare turneu in
dividual, „Trofeul Martini* — 
ambele la Torino — se poate 
spune că au menirea să lanseze 
primele pronosticuri pentru 
campionatele mondiale.

După cum se știe, la Goppin
gen reprezentanta noastră Vio
rica Țurcan a încheiat turneul 
final pe locul secund, în urma 
campioanei mondiale. Valenti
na Sidorova, iar la „Turneul 
celor 7 națiuni* echipa Româ
niei s-a clasat a treia, de locul 
2 (deținut de R.F.G. I) despăr- 
țind-o doar numărul asalturilor 
cîștigate în întregul turneu (58 
față de 63) 1

Pentru a afla amănunte și 
cîteva aprecieri asupra com
portării floretistelor noastre, 
ne-am adresat antrenorului fe
deral Tănase Mureșan, care se 
ocupă direct de pregătirea a- 
cestora: „Mai intii rezultatele, 
în turneul individual, Gabriela 
Betuker a părăsit competiția în 
turul I, Suzana Ardeleanu și 
Magdalena Chezan în turul III, 
Marcela Moldovan în faza eli
minărilor directe, iar Viorica 
Țurcan — după ce s-a calificat 
direct în finală, întrecindu-le 
pe Schwarczenberger (Ungaria), 
Ușakova (U.R.S.S.) si Latrille 
(Franța) — a evoluat astfel : 
5—2 cu Belova (U.R.S.S.), 5—3 
Latrille, 5—2 Hanisch (R.F.G.) 
și 4—5 cu Sidorova (U.R.S.S.) 
și Brouquier (Franța), pierzînd 
la campioana mondială datori
tă mereu aceluiași arbitru Ma-

CONFIRMAREA

Țară în care sporturile da 
iarnă figurează la loc de cinste 
în ansamblul mișcării sale spor
tive, Austria s-a numărat, cu 
ani și ani în urmă, printre 
protagonistele marilor întreceri 
ale hocheiului. Vom cita, în a- 
cest sens, faptul că hocheiul 
austriac deține două titluri eu
ropene, cucerite în 1927 la 
Viena și în 1931 la Krynica, în 
Polonia, cînd a debutat în com
petițiile oficiale si selecționata 
României. De atunci însă, în 
ciuda faptului că alte sporturi 
de iarnă. cum ar fi schiul 
alpin sau bobul, au făcut mari 
progrese și cu toate că în Aus
tria s-au organizat două ediții 
ale J.O. și alte multe competiții 
oficiale în sportul crosei și pu
cului. hocheiul a bătut pasul pe 
loc un timp, iar apoi a cedat 
cadența. în prezent, selecționa
ta austriacă „pendulează* între 
grupele B si C ale campiona
tului mondial, realizînd însă 
în ultimele sezoane un sesizabil 
progres.

Actualul antrenor federal, dr. 
Dieter Kalt, dispune de cîțiva 
jucători tineri si talentati, asa 
cum este cazul liniei de atac 
de la K.A.C. (echipa din Klagen
furt — campioana Austriei) 
compusă din Pock (22 de ani), 
Konig (21) și Sadjina (22) care 
joacă de 5 ani împreună I în 
general, însă, tehnicianul aus
triac, fost jucător al echipei 
naționale, calitate în care el a

PALMARES LA C.M.
1975 - Sofia, locul HI 

In grupa C, cu 1 p ; 
Gdansk, locul I In 
C, cu 8 p (a 
movat in grupa
1977 — Tokio, 
IX in grupa B, cu 0 
retrogradat în grupa
1978 — Las Palmas, 
II în grupa C (șl 
vare) cu 11 p. In

1976— 
grupa 

pro- 
B) ; 

locul 
P (» c> ; 
locul

promo- 
___ 1974, la 

J.O. de la Innsbruck, s-a 
clasat a II-a cu t p, In 
grupa B. A pierdut me
ciul cu România cu 3—t 
(2—L 0—0, 1—3).

evoluat pe patinoarul din Ga
lați în cadrul grupei C în 1970, 
se plînge de faptul că lotul său 
este lipsit de omogenitate, fiind 
selecționat din 7 cluburi : W.E. 
Viena, ATSE Graz. E.II. Salz
burg, K.H. Innsbruck, Villach, 
K.A.C. Klagenfurt si Kapfen-

u

lacarne, iar la trăgătoarca 
franceză după ce a condus cu 
3—1.„ Putea să cîștige turneul! 
La echipe, am cîștigat cu 10—6 
in fata R.D.G., Poloniei (ne-am 
revanșat în fața vicecampioa- 
nei mondiale) și R.F.G. II, cu 
Italia — 8—8, dar am cîștigat 
la tușaveraj (63—61 t.d.), iar cu 
R.F.G. I — egalitate perfectă: 
8—8 (60—60 t.d.) ! Am pierdut 
primul meci, cel cu Franța 
(5—11) — a doua înfrîngere din 
acest sezon și va trebui să 
luăm măsuri pentru viitoarele 
noastre confruntări — și cel cu 
campioana mondială, U.R.S.S. 
(7—9), după ce am condus cu 
7—3... îmbucurătoare este buna 
capacitate de efort, precum și 
participarea mai angajantă în 
pregătire a selecționabilelor, ca 
urmare a concurenței sporite 
pentru titularizare. în acest 
sens remarc posibilitățile de 
încadrare în echipă a foarte 
tinerei Betuker, care la Frank
furt a evoluat promițător. O 
excepție : Marcela Moldovan, 
care are oscilații de comporta
re, atît pe planșe, cit și în a- 
fara lor. Nu se exprimă încă 
la valoarea ei. Pe primul plan 
vom pune, în continuare, do- 
bindirea constanței psihice, flo- 
retîstele noastre trecînd, încă, 
prin momente de derută, ne- 
lustificate de valoarea lor reală. 
Valoare care trebuie să ne si
tueze în august, 
Melbourne, în 
titlu*.

Pînă în august 
timp de lucrat, 
sfîrșit de săptămînă, la Torino, 
la „Cupa Europei* si la turneul 
Individual participă S. Ardelea- 

V. Țurcan, A. 
M. Moldovan, 
noi confruntări 

internaționale, concluziile selec
ționerilor pentru C.M. vor fl 
și mai clare, sperăm.

Paul SLĂVESCU

la C.M. de la 
lupta pentru

mai este încă 
dar în acest

nu, E. Stahl, 
Dragomir și 
După aceste

PROMOVĂRII
berg. Și chiar dacă K.A.C. este 
pe cale de a cuceri cel de al 
5-lea titlu național, totuși, cei 
mai multi jucători li dau lutu
lui W.E. Viena — 6 și ATSE 
Graz — 5. Punctul forte al e- 
chipei îl constitue capacitatea 
sa defensivă, a cărei valoare 
este determinată de prezența 
unor jucători excelenți, printre 
care vom cita pe portarul Pro- 
haszka sau pe fundașii Cun
ningham (un american natura
lizat cetățean austriac) și Gei
ger. Apărîndu-se precis și cu 
ambiție, austriecii speră să ră- 
mînă în grupa B...

în încercarea de a omogeni
za echipa și de a-i da posibi
litatea să se pregătească alături 
de jucători mai buni, forul de 
specialitate austriac a organi
zat un turneu al selecționatei 
naționale în Canada, unde a 
disputat 6 jocuri cu echipe din 
liga „Intermedia A“, obținînd 
următoarele rezultate : 5—5 cu 
Forth Orellia, 2—3 cu George
town, 4—5 cu Port Elgin. 2—5 
cu Dawesville, 4—5 cu Gama- 
nocque și 3—3 cu Owen Sound, 
înaintea plecării spre Bucu
rești, Austria a susținut la Vie
na două partide cu formația 
Italiei, cîstigîndu-Ie pe nmîn- 
doua : 9—3 și 8—2.

ședințe al Federației internaționale de te
nis, declară că n-a renunțat la lupta sa 
pentru reintroducerea „sportului alb* prin
tre celelalte discipline Înscrise pe progra
mul Olimpiadei ’84. Al doilea : Robert 
Chapatte, reporter din redacția sportivă a 
televiziunii franceze, a primit Premiul 
„Henri .Desgranges* conferit anual de către

spirit* — a spus, cu tîlc, marele mim și 
dansator. a ÎNAPOI IN IARNĂ ! Invitație 
nu tocmai tentantă, dar motivată de spec
tacolul extraordinar pe care-1 oferă Între
cerea pe plrtlile acoperite de nea. Se a- 
propie de decizie lupta " 
alpin, Peter Luscher și 
care rămîn in această 
„Cupei Mondiale*. Nici 
șui* de la Lake Placid

Academia de sport din Paris gazetarului 
care a servit cel mal bine prin calitatea 
scrisului său cauza sportului, Chapatte a 
fost, în anii deceniului al 6-lea, ciclist de 
mare performanță, concurînd alături de 
Bobet. Robie, Geminlanl... Vă mal amin
tiți 7 Și al treilea : Maurice Bă jart — pe 
care nu trebuie să-l considerați numai 
Ilustru coregraf — a spus, intr-un interviu 
acordat ziarului „L’Equtpe*, că dansul este, 
alături de sport, o modalitate majoră de 
exprimare. în timpurile noastre. „Slnt con
vins că ocupindu-ne mai mult de corpul 
nostru, ne vom da seama că posedăm și

dintre așii schiului 
Ingemar Stenmark, 

ordine în fruntea 
victoria din „uria- 

... .. . nu l-a permis sue
dezului să-șl depășească obstinatul adver
sar. Punctele se adună greu în această 
dispută. Iar echilibrul se pierde ușor, așa 
cum ne-a arătat accidentul schiorului ita
lian Leonardo David, care s-a ales cu con
tuzii grave dintr-o căzătură suferită ta 
proba de coborîre. iar acum se află ta 
stare critică, pe un pat de spital, la Bur
lington. Fiindcă acești oameni, frumoși și 
eroici, se joacă — vedeți dv. 1 — cu moar
tea. • MAI RECONFORTANTA, o veste 
de pe țărmuri Însorite. La Nisa, cursa cl- 
clo-turistlcă organizată de ziarul „Nice 
Matin* a reunit sute de amatori ai spor
tului cu pedale de pe Coasta de Azur. 
Printre el, sexagenarul Renă Vietto, cele
bră figură a „Turului Franței*, care de
butase cu o jumătate de secol ta urmă pe 
același traseu, cîștiglnd trofeul pus ta joc. 
Vietto a revenit la prima sa dragoste...

Rd. V.

TELEX • TELEX
NATAȚIE a Echipa de polo a 

Italiei a evoluat la Sydney, ta 
compania unei selecționate loca
le. Australienii ah obținut victo
ria cu 5—3 (1—0, 2—1, 1—1, 1—1).

SCHI a Proba feminină de sla
lom uriaș de la Aspen (Colorado) 
a fost clștigată de schloara vest- 
germană Christa Kinshofer, ur
mată de compatrioata sa Irene 
Epple șl elvețlanca Mărie Therese 
Nadig. în clasamentul „Cupei 
Mondiale* lideră este Hannl Wen
zel (Liechtenstein) — 216 p, ur
mată de Annemarie Proll-Moser 
(Austria) — 211 p. a Proba da 
15 km de la Holmenkollen (Nor
vegia) a revenit suedezului Tho
mas Wassberg, in 44:40,7, urmat 
de norvegianul Oddvar Braa — 
44:40,8 șl polonezul Josef 
Luszczek — 45:16,4. în proba fe
minină de 5 km a cîștigat so
vietica Ralsa Smetanina — 
16:42,2, secundată de cehoslovaca 
Kveta Jeriova — 16:42,9.

TENIS DE MASA a Cea de-a 
42-a ediție a „Cupei ligii europe
ne* s-a încheiat cu victoria echi
pei Cehoslovaciei, care a cîștigat 
toate cele 7 întîlniri. In ultimul 
meci, la Bratislava, Cehoslovacia 
a întrecut cu 5—2 iugoslavia. 
Alte rezultate : R.F. Germania — 
Franța 5—3 ; ungaria — Suedia 
5—2 ; Anglia — U.R.S.S. 6—1.
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