
SPORTIVII TIIICfNI AU RIDICAT ANCORA 
IN PASIONANTELE ÎNTRECERI 

AIE ETAPEI DE VARĂ A „DACIADtl“

Terenurile de sport de la Bididia au fost, duminică, luate cu 
asalt de copiii Tulcei

Soarele revarsă, parcă, va
luri de solzi de argint peste 
Dunărea ușor agitată si scaldă 
în lumină silueta albă, impu
nătoare. a unei nave oceanice 
care pleacă în cursă. Dimineață 
de duminică, la Tulcea, dimi
neață splendidă, care cheamă 
lumea spre mișcare în aer li
ber : chemarea primăverii. Ne 
îndreptăm spre unul din cele 
mal îndrăgite locuri de agre
ment sl sport ale tulcenilor. 
Bididia, spre care urcă gru- 
puri-grupuri de copii. „Astăzi 
este pentru noi un fel de re
petiție generală pentru deschi
derea etapei de vară a „Da- 
ciadei" — ne spune tovarășul 
Gheorghe Damian, prim-vice-

Jocul de fotbal de miine cu echipa Greciei

ULTIMUL RODAJ AL „TRICOLORILOR" ÎNAINTEA 
ÎNTÎLNIRII CU REPREZENTATIVA SPANIEI

9 Noutățile lotului : revenirea lui Marcu și selecțio
narea lui Lucuță • Un singur semn de întrebare : Cri- 
șan • Antrenamente intense • O convocare de ultimă 

oră : Lucescu
Echipa națională de fotbal 

se află în fata primului joc 
inter-țări din anul acesta. 
Miine. cu începere de la ora 
16,30, ea va intimi pe stadio
nul Steaua reprezentativa Gre
ciei. Este ultima verificare im
portantă a selecționatei noas
tre înaintea partidei din Cam
pionatul european, de la 4 a- 
prilie.

Lotul s-a reunit de duminică 
seara. Au fost convocați 18 ju
cători. Iată-i : Lung, Cristian 
(portari), Tilihoi, Dinu, Sameș, 
B. Grigore, Vigu, Lucuță (fun
dași), Dumitru, lordănescu, B6- 
loni, Romilă. Bălăci (mijlocași), 
Crișan, D. Georgescu, Cămă- 
taru, Marcu, Voicilă (atacanți). 
Antrenorii Constantin Cernă-

Oaspeții greci au sosit ieri 
„PREZENTAM 
LA BUCUREȘTI 
ECHIPA PENTRU 
PARTIDA DE PE 
NEPSTADION...“

...ne declară antrenorul
A. Panagulias

„Meciul cu echipa României 
îl tratăm cu maximă seriozi
tate, ne-a declarat la coborîrea 
din avionul de Atena antreno
rul reprezentativei de fotbal 
a Greciei. A. Panagulias. Din 
două motive: am reușit — în 
decembrie anul trecut — pri
ma victorie în fața reprezen
tativei României și vrem să 
confirmăm acest început. Al 
doilea motiv, aici, la București, 
vom verifica formația pe care 
vrem să o prezentăm în jocul- 
retur din Campionatul euro
pean cu echipa Ungariei, par
tidă care va avea loc la 2 mai, 
pe Nepstadion. Nu vă ascund 
că aliniem o echipă cu multi 
jucători tineri. Dar — și asta 
este convingerea mea fermă — 
a venit momentul să facem loc 
în reprezentativă noii genera- 

președinte al C.J.E.F.S., care 
ne însoțește. Așa că...“. Bididia 
ne Intîmpină în haină de săr
bătoare : fanioane fluturînd în 
vînt. afișe ale marii competiții, 
panouri proaspăt scrise. „Da- 
ciada înseamnă pentru noi miș
care. aer, lumină, sănătate". 
Este un panou realizat de e- 
levii prof. Mihai Nicolae, de la 
Liceul industrial nr. 4.

Grupul de terenuri — hand
bal, fotbal, tenis, pistă de atle
tism — trasate din aiun. cu
nosc animația competițiilor 
„deschise pentru toată lumea".

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag 2—3) 

ianu și Gheorghe Staicu, me
dicul Dumitru Tomescu și ma- 
serul Nicolae Parcea alcătuiesc 
„statul major" al acțiunii, co
ordonată de vicepreședintele 
F.R.F. Ștefan Covaci. Primele 
informații — cele privitoare la 
starea sănătății jucătorilor. Ni 
le furnizează, pe scurt, dr. D. 
Tomescu : „Ca niciodată, dună 
o etapă de campionat, situația 
este bună. Puține cazuri de 
ușoare accidentări și o singură 
problemă mai serioasă, Crișan, 
care suferă de o viroză, cu 
temperatură ridicată. Nu par
ticipă la primele antrenamente, 
vom vedea dacă se poate re
face în timp util".

Duminică, după o perioadă 
de refacere, selecționații au (Continuare In pag 2—3)

Fotbaliftii greci in tradiționala fotografie de la sosire

ții, foarte valoroasă, a fotba
lului nostru. Sper ca și spec
tatorii din București să apre
cieze calitățile unor fotbaliști 
ca Livatinos, Kuis, Damanakis, 

'Balis — reprezentanții „noului 
val", puternic recomandați de 
comportările în echipele lor de 
club. Iată și motivul pentru 
care i-am preferat unor inter
naționali mai vechi ca Mavros, 
Kudas sau Delikaris. Sper ca 
expediția bucureșteană să ne 
ajute în intențiile noastre. Asta 
însemnează nu numai un joc 
bun. ci si un rezultat mulțu
mitor. Vă închipuiți cit ar 
conta el pentru sprijinul ac
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Campionatul mondial de hochei (grupa B)

AZI SI MIINE, MECIURI DECISIVE 
ÎN SERIILE PRELIMINARE

GALAȚI, 19 (prin telefon). 
Se apropie de sfirșit întrece
rile din seriile preliminare ale 
grupei B a Campionatului 
Mondial de hochei pe gheață. 
Etapa a 3-a a competiției a 
avut darul să lămurească — 
parțial — situația în această 
întrecere echilibrată și de foar
te bună valoare tehnică. S-au 
detașat formațiile R. D. Ger
mane (ceea ce era, dealtfel, de 
așteptat) și a Olandei, care 
constituie marea surpriză a a- 
cestui turneu gălățean, atît de 
agitat. Echipa României, aflată 
într-o formă mai slabă decît 
era de așteptat după volumul 
pregătirilor efectuate, a între
cut, aseară, Ungaria și acum 
își joacă sansa pe... propria 
crosă. urmînd să întîlnească.

făcut un antrenament. Ieri a 
început lucrul în plin : dimi
neața. ședință intensă de pre
gătire pe stadionul Steaua ; 
după-amiază, alt antrenament 
de solicitare pe stadionul Di
namo. Noutățile lotului, față 
de ultima convocare, aceea 
pentru testul cu „olimpicii", 
sînt revenirea lui Marcu și 
convocarea lui Lucuță — soli
citat ca rezervă pentru postu
rile de fundași laterali. I-am 
întîlnit pe „tricolori" în ves
tiarul de la Steaua. Se co
menta etapa de campionat. Cel 
mai vesel, Boloni. Cristian po
vestea despre duelul cu ata- 
canții lui Matelanu. Craiove- 
nii regretau că n-au fost în 
stare să continue cursa de scor

Eftlmie IONESCU 
Gheorghe NERTEA

țiunii noastre de remaniere" — 
a încheiat antrenorul Panagu
lias, după care ne-a prezen
tat lista celor 16 jucători de
plasați la București : portarii 
Kelessides (Olympiakos), Con- 
stantinou (Panathinaikos). ju
cătorii de cîmp Gunaris 
(PAOK), Iosefidis (PAOK), Fi- 
ros (Aris), Ravusis (AEK), 
Xanthopoulos (Heraklis),
Kusulakis (Heraklioss), Livati
nos' (Panathinaikos), Kuis (A- 
ris), Damanakis (PAOK), Ga- 
lakos (Olympiakos), Kostikos 
(AEK), Balis (Aris). Anastopou- 

(Continuare in pag. 2-3)

învingătoare, aseară, în fața Ungariei (8—4), echipa 
României aspiră la calificare în turneul primelor patru
miercuri, selecționata R. D. 
Germane, intr-un meci decisiv.

Iată scurte relatări de la 
partidele de luni :

ROMANIA - UNGARIA 
8-4 (6-1, 1-3, 1-0)

însetată de a-si rotunji gola
verajul (în cursa contracrono- 
metru cu Austria), echipa noas
tră a început în forță acest 
meci, făcînd o primă repriză 
de mare spectacol si — ceea

Cronici și comentarii de 
Radu URZICEANU, Călin 

ANTONESCU fi Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Antal (nr. 8), in prim plan, cu spatele, ii pasează lui Tureanu 
(nr. 6), dar liderul echipei noastre va rata șutul. Fază din me
ciul de aseară România — Ungaria (8—4) Telefoto : AGERPRES

După turneul internațional „Centura dc aur"

COMPORTARE PROMIȚĂTOARE 
A BOXERILOR ROMÂNI

• A fost stabilit lotul pugiliștilor noștri pentru C.E
• Aprecieri favorabile asupra prestației arbitrilor-jude- 

cători
Duminică, la Palatul sportu

rilor și culturii din Capitală, 
s-a tras cortina peste încă o 
ediție (a VIII-a) a prestigio
sului turneu internațional de 
box „Centura de aur". Ca si 
în anii precedenți, competiția a 
fost onorată de prezenta unor 
sportivi valoroși din 12 țări, 
unele dintre ele cu o frumoasă 
tradiție în sportul cu mănuși. 
Cei 132 de concurenți. multi 
dintre ei laureați ai marilor 
competiții de anvergură (tur
nee olimpice, campionate mon
diale sau continentale), au lup
tat cu ardoare pentru victorie, 
oferind miilor de spectatori 
care au umplut zilnic tribu
nele meciuri frumoase, specta
culoase.

Fără îndoială, delegațiile Cu
bei și Uniunii Sovietice au fost 
cele mai puternice dintre invi
tate. în rîndurile lor numă- 
rîndu-se pugiliști valoroși ca 
Jorge Hernandez, Jesus Sollet, 
Jose Gomez, Sixto Soria. Teo- 
filo Stevenson (Cuba) — actuali 
sau foști campioni mondiali si 
olimpici —, Iurii Prohorov, 
Sura Deleaev, Turi Sarapov 
(U.R.S.S.).

Totuși, comparativ cu anii 
trecuti, trebuie să recunoaștem

PROGRAMUL DE ASTAZI
Ora 13,30 i Norvegia —
R.P. Chineza
Ora 17,00 : Ungaria — Dane-
marca

CLASAMENTE
SERIA 1

1. Olanda 3 3 0 0 1*- 8 0
2. Norvegia 3 2 0 1 10—12 4
3. Japonia 3 10 2 17-13 2
4. Elveția 3 10 2 9—14 2
5. R.P. Chineză 2 0 0 2 7-15 0

SERIA A Iha
1. R.D.G. 3 3 0 0 26- 3 6
2. România 3 2 10 19-12 5
3. Austria 3 111 11-17 3
4. Ungaria 3 0 0 3 9-22 0
5. Danemarca 2 0 0 2 2-13 0

că de data aceasta participarea 
de peste hotare a fost mai pu
țin numeroasă — 61 de spor
tivi —, de la startul concursu
lui absentînd o serie de boxeri 
valoroși (obișnuiți oaspeți al 
„Centurii de aur") din Vene
zuela, R.P.D. Coreeană. Unga
ria. Polonia, precum si repre
zentanții unor țâri din Africa, 
pugiliști care au dat mai multă 
culoare edițiilor trecute. Dacă 
valoarea turneului din acest an 
s-a menținut la o cotă accep
tabilă, aceasta se datorește în 
primul rînd participării boxe
rilor amintiți din Cuba sl 
U.R.S.S. în plus, prezenta ine
dită a pugiliștilor japonezi, al 
căror stil de luptă — meii pu
țin cunoscut boxerilor euro
peni — a constituit pentru 
sportivii noștri un prilej de a 
acumula experiență și de a 
trage învățăminte.

Numărul mare de concurenți 
români (pentru care turneul a 
reprezentat principalul criteriu 
de selecție în vederea partici
pării la campionatele europene

Mihai TRANCĂ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)



ÎNOTĂTORII - NUMAI 5 RECORDURI (de seniori) 
LA HUNEDOARA, DAR TIMPUL NU ESTE PIERDUT...
Ediția recent încheiată a campionatelor naționale 

de înot în bazin (25 m) acoperit nu a fost prea 
bogată în recorduri. E drept, juniorii, dar mai 
ales copiii (în frunte cu cei din Baia Mare) au 
stabilit cîteva zeci de performanțe remarcabile 
pentru bazin scurt, dar seniorii nu au adus ta
belei decît cinci corecturi, patru în probele mas
culine și unul singur în cele feminine. Ipoteza unei 
stagnări în rezultate nu poate fi respinsă deocam
dată, dar trebuie să ținem cont de o serie de ele
mente importante.

Este vorba, în primul rînd, de programarea com
petiției cu două săptămâni mai devreme ca de o-

în cadrul campionatelor naționale de 
la Hunedoara, F.R. Natație a organizat 
o frumoasă festivitate, cu prilejul re
tragerii din activitatea competițională a 
maestrei sportului Anca Miclăuș, mul
tiplă campioană națională și balcanică, 
medaliată cu bronz la Universiada de 
la Sofia (1977).

bicel (anul trecut, recordurile au fost înregistrate 
de la 1 aprilie) ; cu alte cuvinte, 14 zile de an^ 
trenament mai puțin, ceea ce contează efectiv pen
tru intrarea în formă maximă a sportivului. Apoi, 
majoritatea sportivilor — ne referim îndeosebi la 
cei din loturile reprezentative — au ca principal 
obiectiv pentru acest sezon meciul cu Polonia, 
programat exact peste 14 zile. Dealtfel, antrenoa
rea Cristina Șoptereanu, apreciind evoluția eleve
lor ei la Hunedoara, declara : „Se știe că cele mai 
multe înotătoare s-au antrenat insuficient în lunile 
de toamnă. în ianuarie, am găsit sportivele dina- 
moviste cu multe kilograme în plus și a trebuit 
să iau totul de la zero. S-a muncit foarte mult, 
dar timpul a fost prea scurt. Cred că Ia meciul cu 
Polonia vor reuși mai mult*.

Datorăm cititorilor cîteva explicații în plus asu
pra evoluțiilor lui Carmen Bunaciu. Campioana 
noastră a înotat la Hunedoara intr-o singură fi
nală (100 m spate Tn 63.41) și a mai făcut o ten
tativă reușită la 200 m spate (2:13.94), rezultat care.

conform deciziei juriului, i-a adus și al doilea ti
tlu, finala fiind programată duminică, în timp ce 
Carmen se afla în drum spre Minsk. Ambele re
zultate sînt cele mai bune performanțe mondiale 
pînă la această oră, dar ele nu reflectă adevăratele 
posibilități ale recordmanei, care viza în acest con
curs rezultate în jurul a 62.5 sec șl 2:12,5. în ceea 
ce o privește pe Irinel Pănulescu, ploieșteanca a 
înotat destul de reținut după operația de apen
dicită din luna februarie, iar antrenorul el M. 
Mitrofan așteaptă cifre mai valoroase abia în 
aprilie.

îmbucurătoare sînt, într-o oarecare măsură, evo
luțiile orădenilor H. Neagrău și L. Szakadati. Pri
mul. cu 4:06,21 la 400 m liber, a obținut cel mai 
valoros rezultat (832 p) al probelor masculine, iar 
la 1500 m (16:21.26) a corectat un record vechi de 
6 ani. L. Szakadati, cel mal în formă dintre spa- 
tiști, a confirmat calități deosebite și dacă se va 
pregăti în continuare cu seriozitate el va ajunge 
curând în elita europeană. Remarcabil, și în același 
timp un exemplu pentru sprinterii mai tineri, este 
și faptul că. la 25 de ani. Zeno Oprițescu a înotat 
100 m liber în 52 63 sec. El promite, la meciul cu 
Polonia, să devină primul înotător român care 
parcurge „suta* în mai puțin de 52 de secunde !

Mariana Paraschiv (6 titluri) a fost singura dintre 
înotătoare (exceptînd-o pe Bunaciu) care a rea
lizat performanțe competitive pe plan european 
(2:22,24 la 200 m mixt și 4:59.81 Ia 400 m mixt). 
Dinamo vis ta începe să se maturizeze, dar de La 
ea se așteaptă mai mult. Tn fine, o remarcă și 
pentru Octana Mladin (14 ani), cea mal tânără cam
pioană. aflată în evidentă ascensiune.

Adrian VASIUU

Au fost alcătuite echipele naționale de înot care, 
în zilele de 31 martie și 1 aprilie, vor întâlni la 
Pulawy, selecționatele Poloniei : Zeno Oprițescu, 
Mihai Mandache, Flavius Vișan, Horațiu Neagrău, 
Octavian Mladin, Ladislau Szakadati, Alexandru 
Szabo, Ionel Luca, Horia Lucaciu, Valeriu Buzatu, 
Ștefan Mitu, Andrei Linteanu la băieți și Irinel 
Pănulescu, Daniela Georgescu, Mihaela Costea, 
Carmen Mihăilă, Carmen Bunaciu, Mariana Pa
raschiv, Camelia Hoțescu, Ligia Anastasescu, 
Octana Mladin, Carmen Alexe, Edith Kugliș la fete.

COMPORTARE PROMIȚĂTOARE A BOXERILOR ROMANI
(Urmare din pag 1)

de la Kdln) — alături de cei 
sus-amintiti — a contribuit la 
ridicarea valorii competiției.

In aceste condiții, cele șapte 
centuri cucerite de pugiliștii 
români reprezintă o realizare 
substanțială, care trebuie apre
ciată ca atare. Referindu-ne la 
comportarea fruntașilor spor
tului cu mănuși din tara noas
tră trebuie să spunem că multi 
dintre ei au demonstrat că se 
află pe drumul cel bun către 
forma sportivă pe care trebuie 
să o obțină la începutul lunii 
mai. la confruntările continen
tale. In rîndul celor care au 
arătat o evidentă revenire pe 
linia bunei valori sportive se 
află multiplul nostru campion 
Simion Cuțov, Teodor Dinu, 
Florian Livadaru, Costică Chi- 
racu și Valentin Vrînceanu. Un

fapt îmbucurător îl oferă saltul 
valoric constatat în evoluțiile 
unor boxeri ca Daniel Kadu, 
Ion Boboc, Titi Cercel, Ion Bu- 
dușan, Vasile Girgavu, Marcel 
Sirba, Dumitru Micu, sportivi 
care au dat noi speranțe teh
nicienilor noștri In vederea 
participării la apropiatele cam
pionate europene si chiar în 
perspectiva Jocurilor Olimpice 
de la Moscova.

Chiar dacă performantele bo
xerilor români nu sînt mult 
superioare celor din edițiile 
trecute, trebuie avut In vedere 
faptul că întrecerile au fost 
echilibrate si s-a permis o 
reală apreciere a potențialului 
actual al sportului cu mănuși 
din țara noastră și prin contri
buția arbitrajelor. Oficialii 
invitați la turneul de la 
București — la recomandarea 
forului nostru de specialitate 
— au cîntărit mult mai bine

evoluțiile combatanților, con- 
semnînd (constatare demnă de 
toată lauda) pe buletinele de 
punctaj victoria celor mai 
buni.

★
într-o ședință a Colegiului 

central de antrenori a fost 
propus spre aprobarea Birou
lui federal următorul lot re
publican pentru campionatele 
europene : Ion Boboc (semi- 
muscă). Daniel Kadu (muscă), 
Teodor Dinu si Ionel Panaite 
(cocoș). Titi Cercel (pană), Dra- 
gomir Ilie si Paul Căpriceanu 
(semiusoară), Simion Cuțov 
(ușoară). Ion Budușan (semi- 
mijlocie). Vasile Gîrgavu (mij
locie mică), Valentin Silaghi 
(mijlocie). Georgică Donici (se
migrea). Ion Cernat si Dumi
tru Micu (grea). Valentin Vrîn
ceanu (supergrea).

SPORTIVI DIN DOUĂ GENERAȚII ASPIRĂ
LA TRICOURILE REPREZENTATIVEI DE TENIS DE MASĂ

Campionatul republican Individual de seniori la 
tenis de masă a avut în acest an un start ceva mai 
puțin aglomerat, asociațiile și cluburile manifes- 
tînd o atenție selectivă și înscriind sportivi care, 
după părerea lor, aveau ceva de spus la această 
competiție. Așa cum ne-am obișnuit de d-oUtrei 
ani, în semifinale am întâlnit — la senioare — pe 
Maria Alexandru (Progresul Buc.), alături de re
prezentantele echipei campioane, C.S. Arad, iar la 
seniori pe jucătorii formației de mulți ani cam
pioană — C.S'.M. Cluj-Napoca și pe Teodor Gheorghe 
(Universitatea Craiova).

Dacă recentele campionate ale juniorilor au de
monstrat că, la această vârstă, dominanta. o con
stituie fetele, la cele de seniori băieții s-au do
vedit la un nivel mai bun, cu un joc mai apro
piat 'de cerințele actuale, variat și în forță, țesut 
pe o canava deasă de procedee și mijloace tactice. 
Statu-quo la dublu mixt, unde Maria Alexandru, 
apărătoarea, a știut să pregătească mingi pentru 
trăgătorul stîngaci Teodor Gheorghe. Frații Zsolt 
și Iosif Bohm n-au mai constituit dublul bătăios 
de anul trecut, ei începând mai greu competiția 
și cedînd în finală unui cuplu de jucători maturi 
— Șerb an Doboș! și Ștefan Moraru, acesta din 
urmă văzîndu-și în sfîrșit împlinit visul de a de
veni campion într-o probă. La dublu senioare. 
Liana Mihuț și Eva Ferenczi au obținut, cum era 
de așteptat, titlul. Proba de simplu a încoronat o 
jucătoare experimentată — Maria Alexandru șl un 
tânăr care confirmă performanța de anul trecut — 
Zsolt Bohm.

Felicitîndu-I pe campioni și pe antrenorii lor — 
Ella Constantin eseu (respectiv Stan Die), Paneth 
Farkas, Emil Prokopecz și Virgil Bălan, să mutăm 
reflectorul pe problema care ne preocupă cel mai 
mult și anume stadiul de pregătire a membrilor 
lotului pentru campionatele mondiale care bat la 
ușă. Așa cum ne declara antrenoarea federală, au 
plăcut mal ales finalele fetelor și cele ale băie
ților, în această ordine. Semifinalele — încheiate 
toate cu 3—0 — au fost mal puțin disputate decît 
la precedentul campionat, mai puțin spectaculoase, 
adică fără răsturnări de situații care să ateste mo
bilizări de resurse, îndeosebi psihice. Se poate 
spune — cum nuanța Ella Constantinescu — că 
stăm bine, dar încă nu foarte bine î Valorile s-au 
departajat mai ușor decît am fi crezut, datorită,

mai ales — ni s-a explicat — unei stări de obo
seală. Pentru sportivele de la C.S. Arad (Mihuț, 
Ferenczi, îndeosebi) antrenorul E. Prokopecz a 
motivat oboseala prin desele participări la con
cursuri interne și internaționale și. mai ales, la 
jocurile din cadrul Cupei campionilor europeni, 
în care au ajuns pînă în finală. Dar, cum se spu
nea pe bună dreptate, cînd nu se participă la 
multe competiții se reclamă lipsa de jocuri iar 
cînd se participă... Cum o fi mai bine ?

Evoluția în finală a Măriei Alexandru și a lui 
Z. Bohm a produs o puternică impresie, lăsând 
să se vadă că ei sînt principalii piloni ai lotului 
nostru. S. Doboși a jucat sobru, mai sobru ca 
oricînd, total angajat, iar Teodor Gheorghe a 
probat un evident progres, s-a arătat mai sigur 
pe el. Ambii sportivi reprezintă promisiuni vrednice 
de crezare. Ar urma iosif Bohm și, cu un mare 
semn de întrebare, Cristinel Romanes cu — ceva 
mai activ în ultima vreme.

In ce le privește pe senioare, după o îndelungată 
evoluție oscilantă, cel mal adesea spre polul 
negativ, Liana Mihuț lasă să se întrevadă un revi
riment și o mare ambiție de a s>e impune din 
nou. Eva Ferenczi — inegală și ea în ultima vre
me — a mers crescendo la Tg. Mureș, și numai 
căderea din setul trei al finalei de simplu (cunos
cuta și insurmontabila ei deconectare) i-a umbrit 
prestația. Maria Păun, urmașă de drept, într-o 
ordine scontată, a decepționat nu numai prin 
penibila înfrângere suferită în fața micuței Olga 
Nemeș (0—3), ci și prin lipsa forței de joc care o 
impusese cândva. Se pare că antrenorul A. Arde
leana poartă întreaga răspundere pentru trista per
formanță de a fi transformat-o așa de repede, 
dintr-o jucătoare bătăioasă într-o jucătoare 
blazată.

Desigur, nu este ora formei maxime, dar la 
tenis de masă, ca și la cel de câmp, valoarea con
stant ridicată nu este numai o cerință, ci șl o po
sibilitate. Antrenorii celor două grupe și îndeosebi 
antrenoarea federală E. Constantin eseu ne asigură 
că este suficientă vreme pentru retușuri, sco
pul planificării atât de timpurii a campionatelor 
individuale fiind tocmai acela de a arăta ce mal 
e de făcut atunci cînd se mal poate face încă ceva.

Mircea COSTEA

ASTĂZI, LA C. C.A.
In continuarea ciclului „Mari sportivi ai României răspund 

întrebărilor dumneavoastră", astăzi, Ia orele 19, in sala de 
spectacole a Casei Centrale a Armatei, va avea loc o întîl- 
nire cu maestrul emerit al sportului Emilian Cristea. Prezintă 
Cristian Țopescu.

ASTAZI — ULTIMA ZI LA 
PRONOEXPRES. După cum s-a 
mai anunțat recent, la flecare 
tragere obișnuită Pronoexnres din 
acest an au fost atribuite auto
turisme „Dacia 1.300", alături de 
numeroase ciștiguri substanțiale 
tn numerar. Tragerea de mîine, 
21 martie 1979, vă oferă sl dv. po
sibilitatea de a vă număra prin
tre marii ciștigători, bineînțeles

CAMPIONATE • COMPETI
MIOARA HATURA - 1,63 m LA ÎNĂLȚIME, 
PERFORMERA „CUPEI C.S.Ș. ATLETISM"

Concursul dotat cu .Cupa Clu
bului sportiv școlar de atletism", 
desfășurat ta sala „23 August" 
din Capitală, a reunit juniori m 
din Bacău, Craiova, Dorohol, Ga
lați, Sibiu și din București. Cea 
mai bună performanță a între
cerii a realizat-o Mioara natură 
(C.S.Ș. 1 Galati), care a realizat 
1,63 m la Înălțime. Cupa — ofe
rită ocupantei primului loc ta 
clasamentul pe echipe — a re
venit C.S.Ș.A. București, care a 
totalizat 100 p. Pe locurile ur
mătoare: 2. Șc. gen. 190 Bucu
rești 64 p, 3. tac. 2 București 
U p.

Primii clasați : BĂIEȚI : 50 m 
plat : 1. V. Alianțe (Viitorul) 6,4 ; 
2. V. Oatu (Viitorul) 6.4 ; 3. C. 
Lăcraru (C.S Ș.A.) 6,4 ; 50 m.g. : 
L C. Pușcaș (tac. 2) 7,5 ; 2. V.

Oatu 7,6 ; lungime : 1. G. Băra 
(Șc. gen. 16 Sibiu) 6,05 m : 2. M. 
Bolog (C.S.S.A.) 6.04 m ; Înălți
me : 1. R. Sîrbu (C.S.Ș.A.) 1,72 m; 
2. G. Băra 1,72 m ; greutate : 1. 
S. Turbă (C.S.Ș.A.) 13,2S m ; 2.
C. Marcu (Șc. gen. 190) 12,23 m ; 
prăjină : 1. V. Allonte 3.30 m : 
2. C. Strătica 3,00 m ; FETE : 50 
m plat : 1 D. Nedelcu (Șc. gen. 
190) 6,7; 2. G. Răducanu (C.S.Ș.A.) 
6,8 ; 3. F. Hera (Șc. gen 190) 6,8 ; 
50 m.g. : 1. A. Grecu (tac. 2) 7,9 : 
2. M. Voica (tac. 2) 8.0 ; lungime: 
1. D. Nedelcu 5.46 m ; 2. C. Pe- 
tricanu (Viitorul) z5,29 m ; Înăl
țime : 1. M. Hatură (C.S.Ș. 1 Ga
lați) 1,63 m ; 2. O. Niff (Șc. gen. 
169) 1,60 m ; greutate : 1. A. Bre- 
zeanu (C.S.Ș.A.) 8.55 m : 2. M.
Lăture (C.S.Ș. 1 Galați) 8,42 m. 
(Andi VILARA — coresp).

>1

Sâmbătă după-amiază șl dumi
nică dimineață, cei mai buni ci
cliști din țară au participat la pri
ma cursă pe etape a anului, com
petiție organizată de clubul spor
tiv Voința. S-a alergat intr-o 
cursă pe circuit (pe str. Câmpinia
— în prima zi) și într-o pro
bă de fond (pe șos. București
— Alexandria — în ziua a doua) 
pe un timp însorit, dar cu vînt 
puternic. S-a fugit, deci, în con
diții grele, pe... gustul tehnicie
nilor federației, care tocmai doreau 
să-i vadă pe băieți la lucru, 
„biciuiți“ de rafale de vînt, așa 
cum se întâmplă deseori, primă
vara, în etapele „Cursei Păcii*.

La seniori, în etapa a doua a 
competiției, hotărîtoare în alcă
tuirea clasamentului general, s-a 
alergat două treimi din etapă în 
pluton compact. Abia pe ultima 
parte a cursei, ila insistențele re

VASILE TEODOR CÎȘTIGĂ 
CUPA VOINȚA" LA CICLISM

petate a lui M. Romașoanu (Di
namo), talonat îndeaproape de 
colegul său de echipă VI. Hie 
(câștigătorul etapei pe circuit), de 
V. Teodor, I. Cojocaru și tânărul
V. Radu (ultimii doi de la 
Steaua), se sparge coeziunea plu
tonului. Cei cinci vor pedala în 
forță pînă în apropierea liniei de 
sosire, cînd VI. Ilie sparge și 
rămâne să-și schimbe bicicleta. 
La sprint câștigă, fără drept de 
apel, V. Teodor căruia îi revine 
astfel și cursa pe ansamblul ei. 
în clasament l-au urmat M. 
Romașoanu, V. Radu, I. Cojocaru,
VI. Iile. Iată și câștigătorii ce
lorlalte categorii : P. Comă nici 
— Voința Ploiești (juniori mici) ; 
G. Florea — Olimpia (juniori 
mari), L Terheșiu — Olimpia (se- 
micurse). (Gheorghe ȘTEFANES- 
CU).

IN „CUPA DE IARNA", 
TINERII MOTOCROSIȘTI LA ÎNĂLȚIME I

„Cupa de iarnă* la motocros, 
competiție aflată la a doua edi
ție, și-a derulat duminică ulti
mele secvențe pe traseul de pe 
Valea Răcădăulul, de la margi
nea orașului Brașov. întrecerile, 
desfășurate in organizarea (bună) 
a clubului sportiv Steagul roșu, 
a reunit motocrosiști de toate ca-

ÎNTRECERILE ETAPEI DE

tegorlffle din Ploiești, Cîmpina, 
Cîmpulung Muscel, Sf. Gheorghe, 
Tg. Mureș, Zăr-nești, Tg. Jiu, Bra
șov și alte centre.

Ultima etapă (a iV-a) a reliefat 
progresul unor tineri alergători 
(P. Titilencu, Fr. Fodor, D. Livlu, 
I. Mărgărit, Al. Ilieș, I. Tase, V. 
Lepădata ș.a.). care au reușit să

VARĂ A „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

De la startul „Crosului Primă
verii" se aude vocea profesoru
lui Grigore Gherasim : „Fiți ga
ta pleacă !“ Aleargă fetițele de 
8—10 ani. „Hai, Ștefania ! Hai, 
Ștefania — o încurajează 
mulțimea micilbr spectatori pe 
Ștefania Mocanu de la Școala 
generală nr. 10, fetita mărun
țică, tunsă băiețește, care s-a 
și instalat în frunte si apoi cîș- 
tigă detașat. La handbal, băieții 
de la Șc. gen. 3, cu Vaîericâ 
Pintilie în poartă, conduc în 
întîlnirea cu Șc. gen. 2. Pinti
lie „prinde tot“. „Și el și tai- 
că-său au muncit aici, la ame
najarea terenurilor, de la în
ceput și pînă la sfîrșit" — ne 
spune prof. Gheorghe Stan.

Lăsăm crosul în plină des
fășurare, lăsăm întîlnirea de 
fotbal cu invitații din Baba- 
dag — elevii Clubului sportiv 
școlar — la pauză, renunțăm 
si la frumoasele schimburi de 
mingi de pe terenurile de te
nis și plecăm spre Liceul pe
dagogic. Aici, în curte, se des
fășoară aprinse întreceri de 
handbal, conduse de profesoara 
de educație fizică Iordana Jipa 
și tînărul profesor de... fran
ceză Valeriu Dăscălescu. „Var 
lerică nu lipsește niciodată de 
la acțiunile sportive. Ne este 
de mare ajutor"... I se spune 
Valerică pentru că pare... un 
băiat din clasele mari. în sala 
de gimnastică plutesc acordu
rile unei melodii de Ciprian 
Porumbescu. si-n legănările ei. 
pe mocheta purpurie, eleva A- 
lice Pîppa, campioană jude
țeană la gimnastică, Iși exe
cută exercițiul. Pe banca de 
așteptare, micuța Luminița Da
mian are emoții. îi va veni 
rîndul peste cîteva minute. „Este 
primul ei concurs, ne spune 
prof. Olimpia Voicu. Azi s-a 
sculat de la 5 dimineața, să 
nu cumva să întîrzie..."

La Liceul industrial nr. 4 
ziua a început cu o amplă ac
țiune de muncă patriotică. 
S-au măturat curțile, s-a făcut

curățenie generală, băieții au 
săpat gropi pentru plantat 
pomi, iar cînd am ajuns noi a- 
colo se finisau straturile pentru 
primele flori. O echipă de „spe
cialiști", sub conducerea prof. 
Mihai Nicolae, acoperea cu 
vopsea proaspătă aparatele de 
pe terenurile de sport (este 
una dintre cele mai complexe 
și mai frumoase baze sportive 
școlare pe care le-am văzut). 
„Duminică vom da startul în 
„Daciada" de vară — preci
zează directorul Aurel Mihai
— $i vrem ca evenimentul să 
aibă un cadru pe măsura im
portanței sale". Aflăm că în 
timp ce colegii lor muncesc 
la școală, echipele de handbal
— băieți și fete — iși dau 
concursul la programul de 
competiții organizate în noua 
sală a sporturilor.

Trecem pe la stadionul 
„Delta", unde prof. Mircea To- 
polschi conduce un program de 
ștafete combinate, în deschide
rea întîlnirilor de fotbal ale 
zilei, apoi coborîm spre Du
năre. Pe oglinda lacului Ciu
perca o flotilă de ambarca
țiuni a ieșit în larg. Prima ie
șire din această primăvară, 
„Vînt bun la pupa" sportivilor 
tulceni. în cursa lor sub ge
nericul „Daciadei" de vară I

I P I SM
Cea de a doua reuniune a a- 

nului ne-a oferit un spectacol de 
certă calitate, alergările, în ma
joritatea lor, oferind întreceri 
disputate, cu sosiri strânse (în- 
tr-una din ele. „Premiul Aiud*, 
fiind necesară consultarea foto
grafiei) și substanțiale amelio
rări de valori, aproape toți con- 
curenții fugind în progres față 
de prima lor evoluție publică. 
Performera zilei a fost de diata 
aceasta formația antrenorului N. 
Gheorghe, care, personal, a rea
lizat trei spectaculoase victorii 
(Jitaru, Galera, Tîrpu), ratând-o 
de puțin (Melodic) pe a patra. 
..Alarmat* de ..sprintul* formației 
N. Gheorghe. campionul .,en ti
tre* și lider actual G. Tănase, a

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cu condiția de a participa. CINE 
JOACA ASTĂZI — MÎINE POA
TE CÎȘTIGA ! O MAI MULTE 
BILETE — MAI MULTE POSIBI
LITĂȚI DE A OBȚINE AUTO
TURISME SAU IMPORTANTE 
CÎȘTIGURI IN NUMERAR I
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AMPIONATE
Lsținut, în arena competițională. înscriin-
pnenea, du-se printre principalii anima-

cate- tori ai curselor.
ptore te 
ocupa- REZULTATE : juniori mici — 
tehnice 1. E. Moașa (St. r. Bv.), 2. F.
lor ta- Pop (IRA Tg. Mureș), 3. P.
le du- Schmidt (Poiana Cîmpina) ; ju-
ii Eu- niori mari — 1. V. Lepădatu (St.
puțului r. Bv.), 2. I. Tase (Mușcelul C.

Moa- Lung), 3. F. Calboreanu (Torpe-
îhmidt. do Zărnești) ; tineret — 1. P. Ti-
bacrați, tileneu (Torpedo), 2. Fr. Fodor
etape, (Electro Sf. Gheorghe), 3. Al. Hieș

vizită* . (Torpedo) ; seniori — 1. E. Mtil- 
Emest ner (Torpedo), 2. A. Ionescu

Llexan- (Poiana), 3. E. Laub (Electro Sf.
și Ion Gh.). Primele locuri în clasamen-
Aurel tele generale au fost ocupate de

tă ab- P. Schmidt cu 30 p. V. Lepădatu
cident, cu 29 p. Fr. Fodor cu 77 p și E.
intrare Mulner cu 81 p.

NE RAPIDUL TOT IN DIVIZIA B ?

CURSA CONTINUA... MIINEI
I
I
I
I
I

• Lotul A: 6,87.
Io continuare, datori

PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET

Ici din babll încă un an în „B"). S-au 
Lpiona- remarcat, de la învingători, Ste-
secun- riade, Zolla, Alexandru, Butică
udatele șl Ioniță, iar de la învinși M. Po
pul de pescu și Chițigoi. Arbitraj foarte 
Datorul bun : M. AJbuț—A. Dinicu. (A.B.). 
pi care Alte rezultate ale etapei : mas- 
rîndul culin : Farul — Electra Buc. 2—3,

celor Progresul Buc. — Steaua II 3—0,
| care Progresul Brăila — Petrolul PI.
[minică o—3, Constructorul Brăila — Me-
Iplină), talul Suceava 3—0, Dinamo Brăi-
fa. din la — PECO PI. 3—0, C.F.R. Buc.
Ltales. — Relonul Săvinestl 3—0 (nepre-
I Elec- zentare), Metalul Hunedoara —
ce nu C.P.L. Arad 3—2, Motorul Baia
într-o Mare — Didactica Zalău 3—0,

Ire (Ia Voința Alba Iulia — Oțelul Or.
bchide- dr. P. Groza 3—0. Electro putere
teaua) ? Craiova — SARO Tîrgovlște 3—0 :
au ră- feminin : C.S.S. Suceava —Voința

ar fi Buc. 1—3, C.P.B. — Calculatorul
hoc de Buc. 3—0, Spartac Buc. — Univ.
Calcu- Buc. 0—3. I.T.B. — Prahova PI.
'acest 1—3, Bralconf Brăila — Flacăra

JScolae r. Buc. 1—3, Voința Craiova —
in'eli- Dacia Pitești 3—2. Albatros Cons-

mereții tanța — G.I.G.C.L. Brașov 2—3,
ții ei, Metialotehnlca Tg. Mureș—Corvi-
r-3. 9) nul Deva 3—0, Voința Miercurea
tuntea Ciuc — Olimpia Oradea 3—1. Pe-

mult nidlina II Iași — Ceahlăul P.
b pro- • Neamț 3—1.

BERT SI IOSIF TISMÂNAR - 
LpA a' ll-a A „CUPEI F.R. POPICE"

I
I
I
I
I
I
I
I
I

de situat : C. Stamatescu (Gloria
ervatâ Buc.) 1702 (877—825), I. Hosu (E-
kcl-usiv lectromureș Tg. Mureș) 1702
lionale (884—818) și Al. Naszodi (Auriii
apa a Baia Mare) 1675 (853—822). 
(v oința
(<• , pe . în partida reprogramată din 
Labeta etapa I a returului campionatului 
f Tis- Diviziei A (m), Rafinorul Ploiești 
primei a dispus de Petrolul Teleajen 
[ ocu- Ploiești cu 5860 — 5699 p d î

Foia- ÎN DIVIZIILE A
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DE BASCHET, 
PUNCT FINAL LA BĂIEȚI, 

CLARIFICĂRI LA FETE
După locurile turneului de la

Tg. Jiu, clasamentul final al
ca mpion aiului 
chet masculin
1. Dinamo
2. Steaua
3. I.C.E.D.
4. Farul
5. „U“ Cj.-Np.
6. C.S.U. Bv.
7. Rapid
8. C.S.U. Sibiu
9. Politeh. Buc.

10. C.S.U Gl.
11. Univ. Timiș,
12. Urbis Buc.

național de bas- 
se prezintă astfel :
46 44 2 5104—3215 90
46 42 4 4291-3360 88
46 28 18 3858—3991 74
44 30 14 4066—3834 74
44 24 20 3768-3650 68
44 23 21 3797—3897 67
44 18 26 3238—3419 62
44 14 30 3504-4118 58
44 13 31 3558-4025 57
44 13 31 3387-3899 57
44 11 33 3617-4188 55
44 7 37 3299—3891 51

I
I

de 
pentru 
reunit, 
voința 

unui 
e, cele 
pținut,

Stan 
pcuri : 
voința 
Ibolya 

802 
două 
s-au

Ultimele două echipe au re
trogradat în Divizia B.

La fete, se pare că disputa 
pentru cucerirea titlului sau evi
tarea pozițiilor „cheie* este în
cheiată. Criș-ul a obținut un a- 
vans de 6 puncte și este greu de 
presupus că îl mai poate pierde; 
C.S.Ș. Ploiești și P.T.T. București 
s-au statornicit pe pozițiile care 
aduc retrogradarea. Clasament :
1. Crîșul 34 29 5 2629-2083 63
2. Rapid 34 23 11 2469-2136 57
3. Univ. Timiș. 34 23 11 2821-2571 57
4. Voința Buc. 34 22 12 2316-2191 56
5. Politeh. Buc. 34 21 13 2590-2279 55
<5. Mobila 34 20 14 2570-2525 54
7. ,.U“ Cj Np. 34 19 15 2838—2544 53
8. Voința Bv. 34 16 18 2520-2496 50
9. Progresul 34 13 21 2242-2315 47

10. Olimpia 34 11 23 2068-2224 45
11. C.S.Ș. PI. 34 5 29 2132-2961 39
12. P.T.T. 34 2 32 1906-2776 35

ORGHE, PERFORMERA ZILEI
leresio- 2. Cornelia. Simplu 2, ordinea 40.
Idlcînd Cursa a 2-a : 1. Hemina (V. Moi-
pținute se) rec. 1:37,2, 2. Turban, 3. Ra
ia sa. mira. Simplu 4, ordinea 22, event
bținut 103, ordinea triplă 317. Cursa a
gători. 3-a : 1. Jitaru (N. Gheorghe), rec.
line de 1:30,7, 2. Surduc. Simplu 4, or-
e din dinea 11. event 27, triplu cîștigă-
na și tor 472. Cursa a 4-a : 1. Hrib (G.
de ta- Tănase) rec. 1:42,0, 2. Tufica, 3.

us, la Organist. Simplu 2, ordinea 18,
pectiv, event 6, ordinea triplă 280. Cursa
pnvln- a 5-a : 1. Olena (V. Moise), rec.
. Cin- 1:34,8, 2. Hotărel. Simplu 5, or

ie suS" dinea 34, event 10, triplu ciștlgă-
capul“ tor 103. Cursa a 6.-a : 1. Galera
isținut (N. Gheorghe) rec. 1:31,5. 2. Dirl-

i Stan. jor, 3. Fiiotim. Simplu 3, ordi-
Irsa 1: nea 7, event 9, ordinea triplă 201.
1:41,6 ; Cursa a 7-a : 1. Tîrpu (N. Gheor-

ebe) rec. 1:31,1, 2. Huria. 3. Si- 
Iistraru. Simplu 3, ordinea 48, 
event 9, ordinea triplă 181. triplu 
cîștigător 92. Cursa a 8-a : 1. Ma- 
crou (G. Ciobanul rec. 1:31,3, 2. 
Haidueel, 3. Balerin. Simplu 3, 
ordinea 43, event 23. ordinea tri
plă 375. Cursa a 9-a : 1. Diva (G. 
Stern), rec. 1:35,5, 2. Melodic.
Simplu 8, ordinea 60, event 20. 
Retrageri : Rin, Efect, Hederic,

Gh. ALEXANDRESCU

a 40 
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Vă prezentăm, si după e- 
tapa a 21-a a Diviziei A, no
tele obținute 
loturilor A și

LOTUL A: 
7 — Tilihoi 8, 
gore 7, Vigu , ______
Dumitru 7, Romilă 8, Boloni 8, 
Iordănescu 6 — Crișan 6. D. 
Georgescu 5. Bălăci 6, Cămă- 
taru 6, Marcu 8. MEDIA : 6,87.

Nu au jucat Sameș și A. Ra
dulescu.

LOTUL OLIMPIC : Coman 9 
— M. Zamfir 7, Ștefănescu 6, 
Nicolae 7, Ivan 6, Purima 6 — 
Stoica 7, Augustin 5. 
nescu 6, Bărbulescu 7 
Grigore 6, Radu II 6, 
D. Nicolae 6. MEDIA: i

Nu au jucat Bucu și
Componenții lotului 

făcut — după cum se 
un salt calitativ, de 
în etapa trecută, la 
cea de simbătă.
„olimpicii" au înregistrat o scă
dere de la 6,75 la 6,50. Global, 
mediile sînt însă modeste. Un

de domponenții 
olimpic. Iată-le : 
Cristian 9, Lung
Dinu 7, B. Gri-
6, Lucuță 6 —

In

Iovâ-
- FI.

Stan 7, 
6,50.
Cîrstea.
A au 

vede — 
la 6,25 
6,87 în 
schimb.

aspect comun la cele două lo
turi : notele mici primite de 
cei care alcătuiesc comparti
mentul ofensiv, cu o singură 
excepție — craioveanul Marcu 
(nota 8). O comportare bună 
au avut-o portarii Coman și 
Cristian, notați cu 9.

Clasamentul selecționabililor, 
alcătuit 
primite 
turului, 
partida 
cele 
au 
mai 
luat 
se 
tian 
Cîrstea 7,33; 4, Coman 7.25: 
5—6. Ștefănescu si Bărbulescu 
7,20 ; 7. D. Nicolae 7J0; 8—11. 
Lung. Tilihoi. B. 
Stoica 7.00 etc.

După 5 meciuri, 
media 6,69, iar 
pic 6,80.

Cursa continuă 
București, și joi. 1

După cum am mal anunțat, 
miercuri 21 martie iotul repre
zentativ de tineret, care se pre
gătește pentru meciul retur cu 
formația Turciei, din cadrul pre
liminariilor C.E., va susține, la 
Alexandria (ora 15,30), o partidă 
de verificare cu formația bulgară 
Boiev Vrața (locul 10 in prima 
divizie). La această nouă repe
tiție cu public, înaintea meciului 
de la Izmir (4 aprilie), antrenorii 
V. Mateianu și C. Frățilâ au 
convocat următorii 18 Jucători, 
reuniți ieri, la prtnz, în Capitală: 
Ducadam, Mindrilă — portari ; 
Condruc, Sabău, Borz, Zare, Gh. 
Ion, Andreicuți — fundași ; Va-

manu, I. Mureșan, Țicleanu — mij
locași ; A. Ionescu, Terheș, An- . 
tohi, Cernescu, Oancca și coraștohi, Cernescu, Oancca și Coraș ;
— atacanțl. Al 18-lea, clujeanulI 
Vidican, va sosi azi, _ 1____
de o zi fiind motivată de niște 
examene. Medicul lotului. Mareei 
Georgescu, a constatat că starea 
de sănătate a selecționabililor es
te bună. După-amlază a avut loc 
primul antrenament, urmat de o 
analiză a medului susținut la 
Cîmpina cu echipa R. D. Ger
mane. Formația bulgară Botev 
Vrața, avînd la cîrmă pe antre
norul Vasil Romanov, a sosit ieri 
în Capitală.

întîrzierea '

ULTIMUL RODAJ AL
(Urmare din nan. 1)

decît Pînă la 2—3. Curind. 
cutia generală a alunecat 
partida de mîine. „Chiar 
Iotul A nu a strălucit în__
ciul de verificare, sînt convins 
că mîine vom face alt 1oc“, 
este de părere Sameș. Dinu, 
plin de optimism și de în
credere — ca totdeauna — n- 
firmă : „Sîntem în distribuție 
completă. Trebuie să 
ascensiunea de formă 
cipal obiectiv — 
Spania".

Pregătirile au In 
astăzi, un nou antrenament. 
Dată fiind situația lui Crișan — 
a cărui recuperare este incertă 
așa cum precizam — ieri la 
amiază s-a decis convocarea la 
lot a lui Lucescu. Decanul se
lecționărilor în reprezentativă 
s-a prezentat aseară la lot.

începem 
cu prin- 
jocul cu

program.

pe baza mediei notelor 
in cele 4 etape ale re- 
plus cele acordate în 

— de verificare dintre 
două loturi (menționăm că 
intrat în calcul nu- 
jucătorii care au evo- 
în cel puțin 

prezintă 
7,60 ; 2. Dumitru 7,50 ;

în calcul 
i care au

3 meciuri), 
astfel: 1. Cris-

3.

Grigore si

Lotul A are 
lotul olim-

— mîine, la 
la Pitești.

TRICOLORILOR"

ȘTIRI...
• STEAUA

SOFIA, 
echipa 
susține 
servind _ _ __
formației oiimpice a Bulgariei,
• ȘI REPREZENTATIVELE DE 

JUNIORI JOACA IN BULGARIA. 
Selecționatele de juniori I si n ale 
României susțin astăzi, la Sofia, 
două întilniri cu caracter de ve
rificare in compania reprezenta
tivelor similare ale Bulgariei.
• O ECHIPA BRAZILIANA — 

LA BUCUREȘTI. Cunoscuta for
mație Santa Cruz, din Recife, ca
re, nu de mult, a întrecut cu 4—0 
reprezentativa olimpică a Ceho
slovaciei, va evolua în țara noas
tră în ziua de 30 martie, în com
pania unui adversar 
desemnat.
• REPREZENTATIVA 

CA A CEHOSLOVACIEI 
UN NOU JOC ÎN TARA NOAS
TRĂ. In ziua de 3 aprilie, „o- 
limpicii** cehoslovaci vor evolua, 
iarăși, în țara noastră, în. com-

ȘTIRI...
EVOLUEAZĂ LA

Ieri a plecat în Bulgaria 
Steaua București. Ea va 
miercuri un meci amical, 

drept Bparring-partner

ȘTIRI... știr;

încă ne-

OLIMPI- 
SUSȚINE

pania selecționatei similare a 
ROMÂNIEI. Meciul se va desfă
șura, se pare, la Pitești.
• REPREZENTATIVA DE JU

NIORI A R. D. GERMANE va 
juca în țara noastră în zilele de 
28 și 30 martie, cind va intikni 
selecționatele de juniori ale 
României (A și B).
• BRIGADA DE ARBITRI RO

MANI PESTE HOTARE. Meciul 
revanșă din „Cupa U.E.F.A." 
M.S.V. Duisburg — Honved Buda
pesta va ti condus de Nicolae 
Rain ea, ajutat de Vasile Tătar și 
Romeo Stincan.
• MIERCURI, O NOUA ETAPA 

In „CUPA F.B.F.". Mîine slnt 
programate noi jocuri în faza a 
doua a „Cupei F.R.F.". Se vor 
disputa următoarele partide : 
Universitatea Craiova — A.S.A. 
Tg. Mureș și C.S. Tîrgoviște — 
Olimpia Satu Mare. Al treilea joc 
oare urma să se dispute (Politeh
nica Iași — Steaua) a lost aml- 
nat. Meciurile vor Începe la ora 
14,30, pentru a se da posibilitate 
jucătorilor și antrenorilor să vi
zioneze, pe micul ecran, repriza 
a n-a a partidei amicale Romă-

dacă 
me-

„Tricolorii" înaintea antrenamentului de ieri de pe stadionul Steaua 
Foto : Vasile BAGE AC

REZULTATELE ETAPEI A XVII-a
• Fruntașele C.S. Botoșani, E- 

nergia Gh. Gheorghiu—Dej, Pan
durii Tg. Jiu, Strungul Arad și 
Carpați Mirșa — învinse • Letea 
Bacău a revenit pe primul loc in 
seria a II-a • Flacăra Moreni s-a 
detașat de BOVA Roșiori, avind 
acum 6 puncte avans • Scorul e- 
tapei : DEMAR Mărășești — 
Oituz Tg. Ocna 7—0 • C.F.R. 
Craiova a dștigat derbyul seriei 
a vn-a.

SERIA I
Danubiana Roman — C.S. Bo

toșani 2—0 (0—0), Forcsta Fălti
ceni — Șiretul Bucecea 4—1 (2—0), 
TEPRO Iași — Zimbrul Suceava 
1—1 (0—0), Metalul Botoșani — 
C.F.R. Pașcani 2—0 (1—0), Avîn- 
tul Frasin — Metalul Rădăuți
1— 0 (0—0), Unirea Săveni — La
minorul Roman 0—1 (0—1), Cris
talul Dorohoi — A.SA. Cîmpu- 
lung Moldovenesc 3—0 (1—0),
Doma Vatra Dornel — Nicolina 
lași 3—0 (0—0).

Meciul Unirea Săveni — Me
talul Botoșani, din etapa a XTV-a 
(pe teren 2—0), care fusese omo
logat cu 3—0 pentru Metalul, a 
fost reomologat de către Comisia 
de apel a F.R.F., menținîndu-se 
rezultatul de pe teren.

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a XVII-a : L C. S. 
BOTOȘANI 2S p (42—5), 2. CJ’.R. 
Pașcani 22 p (26—21), 3. Cristalul 
Dorohoi 21 p (36—23)... Pe ulti
mele : 16. Unirea Săveni 9 p 
(10—70), 16. TEPRO iași
8 p (14—30).

SERIA A D-a
Minerul comâneștl — Energia 

Gh. Gheorghiu—Dej »—1 (0—1),
Aripile Bacău — I.M. Piatra 
Neamț 0—0. C.S.M. Borzeștl — 
Partizanul Bacău 0—2 (0—l),Hu- 
șana Huși — Bradul Roznov 1—1 
(1—1), Rulmentul Bîriad — Con
structorul Vaslui 0—0, Petrolul 
Moineștl — Letea Bacău 0—0, Ci
mentul Blcaz — Cetatea Tg. 
Neamț 3— (1—0), DEMAR Mără
șești — Oituz Tg. Ocna 7—0 (4—0).

Pe primele locuri : L LETEA 
BACAU 26 p (35—11), 2. Energia 
Gh. Gheorghiu—Dej 26 p (30—10), 
3. Partizanul Bacău 24 p 
(30—14)... pe ultimele : 15. Ceta
tea Tg. Neamț 11 p (14—28), 16. 
Oituz Tg. Ocna 4 p (11—43).

SERIA A HI-a
Unirea Focșani — C.S.U. Galați

2— 0 (1—0) Ancora Galați — Di
namo CPL Focșani 0—0, Olimpia 
Rm. Sărat — Foresta Gugești 
2—1 (2—0), carpați Neholu — Pe
trolul Bălcol 1—0 (0—0). Petrolul 
Berea — Avîntul Urzicenl 2—0 
(1—Oj, Petrolistul Boldești — Oțe
lul Galați 0—0, Met aloes port Ga

lați — Prahova Ploiești 1—1 
(0—1). Chimia Buzău — Lucea
fărul Adj ud 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 28 p (39—7), 2. Dinamo 
Focșani 27 p (36—8), 3, Prahova 
Ploiești 24 P (45—13), 4. C.S.U. 
Galați 24 p (27—10)... pe ultimele:
14. Petrolul Berea 16 p (24—39),
15. Luceafărul Adjud 10 p (11—40),
16. Metalosport Galați 9 P (13—45).

SERIA A rv-a
Voința Constanța — Cimentul 

Medgidia 0—3 (0—0), Dacia Uni
rea Brăila — CHmpex Constanța 
1—0 (0—0) — s-a jucat la Mă- 
cin, Electrica Constanța — Uni
rea Tricolor Brăila 1—3 (1—1),
Arrublum Măcin — Granitul Ba- 
badag 1—0 (1—0), Tractorul Vizlru
— Pescărușul Tulcea 3—0 (2—0),
I.M.U. Medgidia — Victoria Tăn- 
dărel 5—1 (4—0), Șoimii cerna
vodă — Azotul Slobozia 1—0 
CL—0), Marina Mangalia — Unirea 
Eforie 1—2 (0—2).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 26 p (31—12), 2. 
Unirea 'Tricolor Brăila 23 p (38— 
18), 3. Pescărușul Tulcea 23 p 
(37—23)... pe ultimele : 14. Chlm- 
pex Constanța 9 p (18—24), 1£. 
Tractorul Vizlru 9 p (18—47). 16. 
Arrubium Măcin 8 p (19—55).

SERIA A V-a
T.M. București — Victoria Le- 

hllu 5—0 (2—0), Petrolul Bolin-
tin Vale — Abatorul București 
3—0 (2—0), Electronica București
— Mecanica fină București 2—0 
(0—0), Luceafărul n București — 
Celuloza Călărași 0—1 (0—0), Au
tomatica București — Automeca- 
nlca București 1—0 (0—0), Vîscoza 
București — Flacăra roșie Bucu
rești 0—1 <0—1). Sirena București
— Unirea Tricolor București 0—1 
(0—11, Tehnometal București — 
I.C.S.I.M București 0-0. Voința 
București — Luceafărul I Bucu
rești 3—0 (Luceafărul s-a retras 
din campionat).

Pe primele locuri : L T„M.B. 29 
p (41—17), 2. Unirea Tricolor 26 p 
(31—14), 3. Mecanica fină 26 p
(25—14), 4. Celuloza 25 p (25—12) 
... pe ultimele : 16. Victoria Le- 
hliu 10 p (15—40), 17. Luceafărul 
n 9 p (18—45).

SERIA A Vl-a
Flacăra Automecanica Moreni — 

Electronlstu1 Cartea de Argeș 3—0 
(2—0), ROVA Roșiori — Progre
sul corabia 1—1 (1—1), Dlnamo 
Alexandria — Chimia Găeștl 3—0 
(2—0), Dacia Pitești — Cimentul 
Fienl 0—1 (0—B, Cetatea Tr. Mă
gurele — Recolta Stolcăneștl 0—1 
(0—0), Răsăritul Caracal — Con
structorul Pitești 0—0, I.O.B, Balș
— Petrolul Videle 4—2 (2—1), Me-

OASPEȚII GRECI AU SOSIT
(Urmare din pap. 1)

los (Panathinaikos), Nikolidis 
(AEK). Din parcurgerea listei ț 
se vede clar că o serie de ! 
cluburi — PAOK, Aris, Hera- I 
klis — dau un grup numeros / 
de selecționați, diminuînd pro- j 
porția, de obicei favorabilă, ce
lor trei cunoscute cluburi a—' 
teniene : Panathinaikos. Olym- 
piakos, AEK. Este tocmai sem
nul renovării lotului, subliniată 
de antrenorul Panagulias. I 

Oaspeții fac în această dimi
neață un antrenament pe sta
dionul Steaua, după care vor. 
anunța formația de începere a 
Partidei de mîine. t

A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
talul Mija — Progresul Pucioasa 
3—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 23 p (43—8), 2. ROVA 
Roșiori 23 p (28—11), 3. Progresul 
Pucioasa 21 p (31—21)... pe ulti
mele : 15 Electronistul Curtea de 
Argeș 12 p (14—27), 16. Cetatea 
Tr. Măgurele 11 p (20—30).

SERIA A VH-a
C.F.R. Craiova — Pandurii Tg. 

Jiu 2—0 (0—0), Forestierul Băbeni
— Minerul Vulcan 2—1 (1—0),
Progresul Băllești — Construc
torul Craiova 2—2 (1—2), Gloria 
Drobeta Tr. Sev. — Metalurgistul 
Sadu 1—1 (0—1), Minerul Motru
— Metalul Rovinari 3—1 (1—0), 
Constructorul Tg. Jiu — Chimis
tul Rm. Vilcea 4—0 (2—0), Lotru 
Brezoi — Dlerna Orșova 2—0 
(1—0), Unirea Drăgășani — Mi
nerul Lupeni 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. PAN
DURII TG JIU 27 p (51—16), 2. 
C.F.R. Craiova 25 p (29—11), 3.
Minerul Lupeni 21 P (35—18), 4. 
Dlerna Orșova 21 p (31—23)... pe 
ultimele : 15. constructorul Tg.
Jiu 13 p (21—28), 16. Forestierul 
Băbeni 12 p (12—41).

SERIA A VHI-a
Vulturii Textila Lugoj — Meta

lul Bocșa 2—0 (1—0), C.I.L. Blaj
— Unirea Sînnicolau Mare 0—0, 
Știința Petroșani — Minerul Ora- 
vjța 6—1 (3—1), Unirea Tomnatic
— Electromotor Timișoara 3—0 
(2—0), C.F.R. Simeria — Metalul 
Oțelu Roșu 1—0 (0—0). ICRAL 
Timișoara — Metalul Hunedoara
1— 1 (1—0). Unirea Alba Iulia — 
Qloria Reșița 3—0 (1—0), Lami
norul Nădrag — Minerul Ghelar 
1—1 (0—0).

Pe primele locuri : L VUL
TURII LUGOJ 23 p (32—14), 2.
Unirea Sînnicolau 22 p (26—16). 
8. Unirea Tomnatic 20 p (30—1T>... 
pe ultimele : 15. C.F.R. Simeria 
13 p (15—25), 16. CJ-L. Blaj 13 p 
(13-24).

SERIA A IX-a
Voința Oradea — Strungul Arad

2— 1 (2—0), Bihoreana Marghita
— Oțelui Or. dr. Petru Groza
5—0 (2—0). Rapid Arad — Tehno- 
frig duj-Napoca — nu s-a dis
putat Minerul Bihor — Unirea 
Dej 1—2 (0—2) — s-a Jucat la 
Marghita, Minerul Sunculuș — 
C.F.R. Constructorul Arad 0—0. 
Tricolorul Beiuș — Recolta Sa- 
lonta 0—1 (0—0), C.M. Ouj-Na-
poca — Metalul Alud 1—0 (0—0), 
Victoria meu — Sticla Arieșul 
Turda 1—o (0—0).

Pe primele locuri : L STRUN
GUL ARAD 24 p (33—9), 2. Bi
horeana Marghita 23 p (30—11), 
3. Sticla Turda 22 P (26—12)... pe 
ultimele : 15. Minerul Sunculuș

13 p (11—22), 16. Minerul Bihol'
12 p (1'9—32).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Rapid 

Jibou 1—1 (1—0), Minerul Baia < 
Sprie — Victoria Cărei 3—1 (2—1), 
Bradul Vișeu — Minerul Bba- 
Seinl 1—1 (1—0), Oașul Negrești
— Minerul Rodna 3^-0 (3—0), Sil
vicultorul Maferu — Lăpușul Tg. 
Lăpuș 2—2 (0—1), CUPROM Baia 
Mare — Armătura Zalău 2—o 
(1—0), Viitorul Gloria Șimleu — 1 
Hebe Sîngeorz Băl 3—3 (2—2);
Minerul Băiuț — Minerul Băita 
4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 24 p (36—12), 2.
Armătura Zalău 21 p (35—19), î. 
Minerul Bălța 21 p (27—20) ... pe 
ultimele : 15. Lăpușul Tg. Lăpuș
13 p (25—34). 16. Viitorul Șimleu 
9 p (17—61).

SERIA A XI-a
Metalul Copșa Mică — Carpați 

Mirșa 2—0 (0—0), Sticla TîrnăvenI
— IMIX Agnita 3—1 (1—0), INTER
Sibiu — Avintul Reghin 2—0 
(1—0), Metalul Sighișoara — Chi
mia Or. Victoria 2—0 (1—0). Con
strucții Sibiu — Foresta Bistrița 
1—0 (0—0), Oțelul Reghin —
Mureșul Luduș 2—0 (1—0), Utila
jul Făgăraș — U.P.A. Sibiu 2—0 
(1—0), Automecanica Mediaș n-a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MIRȘA 24 p (29—13), 2. Metalul 
Sighișoara 20 p (24—9), 3. Chi- 
nSr Victoria 10 p (21—15), 4.'
Utilajul Făgăraș 19 p (16—12)... 
pe ultimele : 13. upa Sibiu 12 p 
(15—21), 14. Automecanica Mediaș 
12 p (10—22), 15. Mureșul Luduș 
11 p (23—27).

SERIA A XH-a
. C.S.U. Brașov — Carpați Sinaia 

1—1 (O—O), I.R.A. Cîmpina —
Viitorul Gheorghenl 0—1 (0—1).
Mobila—Măgura Codlea — Car
pați Brașov 3—0 (0—0), Avintul
Minedu — Torpedo Zărnești 3—1 
(0—1), Minerul Bălan — Progre
sul Odorhei 2—2 (2—1), Izvorul 
Tg. Secuiesc —Tractorul M. Ciuc 
1—1 (0—1). Metrom Brașov — 
Precizia Săcele 1—0 (1—0), Ca-
raimanul Bușteni — Minerul Ba- 
raolt 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
SINAIA 24 p (27—12), 2. Viitorul 
Gheorghenl 23 p (32—12). 3. Me- 
trom Brașov 23 p (34—18) ... pe 
ultimele : 14. Precizia Săcele 13 p 
(13—17), 15. Carpați Brașov 13 p 
(13—27). 16 I.R.A. Cîmpina 7 P 
(13—41).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile res
pective.



Turneul internațional de șah Meciul de tenis România - Belgia în note retrospective

St ÂNUNJĂ UN FINIȘ IA... „FOTOGBAHE* !
Reuniunea de luni dimineață, 

consacrată reluării partidelor 
întrerupte, a fost grea, animată 
si aprigă, aproape ca o 
rundă. Aflat în plină cursă 
pentru cea de a doua notă de 
maestru internațional, Biriescu 
„a stors" la maximum finalul 
(ușor superior) pe care îl avea 
la Stoica, reușind să-1 cîștige 
cu o perseverență demnă de 
toată admirația. Timișoreanul 
are nevoie acum de un punct 
și jumătate (din 3 partide) 
pentru a-și realiza obiectivul.

O nouă și frumoasă victorie 
obține Ovidiu Foișor, cîstigător 
în fata lui Rogulj. în privința 
lui. sîntem datori cu o recti
ficare : sîmbătă dimineața, în 
partida întreruptă cu Lanc. ad
versarul său a avut. într-ade- 
văr, un mare avantaj, dar — 
în momentul depășirii timpului 
de gîndire — jucătorul ceho
slovac se afla, de acum. în
tr-o poziție pierdută. Meritul 
analizei minuțioase a aparținut, 
în bună măsură, secundantului 
lui Foișor, maestrul Traian 
Stanciu.

Celelalte rezultate : Bellon — 
Ghițescu */2—V2, Șubă — 
Bielczyk Va—*/2, Negulescu — 
Subă 'h—Vt, Bielczyk — Haik 
1—0.

Aseară s-a desfășurat runda 
a 13-a.

Continuîndu-și cursa spre 
titlul de maestru internațional 
(de care îl mai desparte a- 
cum */2 de punct), Biriescu în
scrie a doua victorie în aceeași 
zi, cîștigînd cu negrele în fața 
iugoslavului Rogulj. Marele 
maestru Mihai Șubă l-a... exa
minat foarte sever pe tînărui 
•Foișor, care — deși a jucat cu
rajos in acest turneu — n-a 
reușit să treacă „proba" și a

pe 
cu 

re-

pierdut partida la mutarea 40. 
Obosit de întrerupta grea 
care a jucat-o dimineața 
Biriescu, Stoica i-a opus o 
zistență palidă lui Uhlmann.

Fruntașii clasamentului, ma
rii maeștri Taimanov și Cio- 
câltea, au evoluat cu pruden
ță și au remizat cu Lanc și, 
respectiv, Barczay. Același re
zultat s-a înregistrat în întîl- 
nirile Ghițescu — Bielczyk și 
Haik — Negulescu. într-o po
ziție complicată s-a întrerupt 
partida Bellon — Peev.

Cu două runde înainte de 
sfîrșit — aglomerație în frun
tea ’ clasamentului. La primul 
loc aspiră cu sanse 6 jucători. 
Conduce TAIMANOV, cu 8‘/2 p, 
urmat de Ciocâltea, Șubă și Bi
riescu 8 ”
Ion 7 p 
Stoica și 
Rogulj 6

Astăzi.
Facultății de farmacie are loc 
penultima rundă.

(1), Uhlmann 7 p, 
Foișor 6*/2, Barczay și 
P.

de la ora 16, în Aula

Valeriu CHIOSE

Șl 0 VICTORIE POATE Fl PLINĂ DE
O victorie cu 4—1 pare să 

de 
Iar

scutească pe comentator 
orice revenire la subiect. — 
pe cei care au obținut-o, să-i a- 
sigure de justețea căilor alese 
pentru abordarea 
Este poate cazul și 
ceastă relativ ușoară 
a echipei României la 
xelles, în fața belgienilor, pre- 
liminînd o evoluție care se a- 
nunță promițătoare în actuala 
ediție a „Cupei Davis". Cîteva 
precizări sînt totuși necesare.

Ar fi de subliniat. în primul 
rînd, aportul acestui campion 
de super-clasă care este Ilie 
Năstase. Acum, la capătul a 
117 meciuri pentru echipa tă
rii. un record autohton care 
va dura probabil zeci de ani 
ca și al 4-lea rezultat din în
treaga istorie a competiției 
„Cupa Davis" (locul 3 — M. 
Santana 119). ce înseamnă 
prestația unui asemenea jucă
tor, efectivă ca rezultat și mo
bilizatoare pentru coechipier, 
am văzut cu ochii noștri in

întrecerii, 
după a- 
calificare 

Bru-

în sferturile de finală ale „Cupei Davis"

ROMANIA R. F. GERMANIA
PARIS, 19 (Agerpres). — Re

zultatele înregistrate în opti
mile de finală a'le competiției 
internaționale de tenis „Cupa 
Davis" (zona europeană) : Spa
nia — U.R.S.S. 5—0 ; Polo
nia — Finlanda 4—1 ; Austria — 
Republica Arabă Egipt 5—0 ; 
Olanda. — Franța 2—3 ; R. F- 
Germania — Israel 3—2.

După cum s-a mai anunțat,

selecționata României a cîști- 
gat cu scorul de 4—1 meciul 
susținut la Bruxelles cu formau 
ția Belgiei. în sferturile de fi
nală tenismanii români vor în- 
tîlni, în cursul lunii iulie, la 
București, formația RF. Ger
mania.

PATRU LUPTĂTORI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
LA TURNEUL DE LA BRATISLAVA

mai 
nu 
ra- 
„li-

misiunea de a-1 se- 
echipierul nr. 1 nu 
partidele de simplu, 
nemijlocit alături de 
dublu. Element esen-

aceste trei zile de joc. Nu 
avem o „echipă de aur", 
mai dispunem de două 
chete de același calibru în 
nia de foc", e foarte adevărat.
Dar prezenta lui Hie Năstase 
are efect stimulativ și cataliza
tor asupra celui dc al doilea 
jucător, îl face apt de perfor
manță. în cazul de față, Traian 
Marcu. El și-a îndeplinit sa
tisfăcător 
conda pe 
numai în 
ci jucînd 
acesta la
țial, fiindcă două puncte nu 
sînt niciodată suficiente pen
tru victorie în „Cupa Davis*.

Aici trebuie recunoscute și 
meritele actualului căpitan ne
jucător al echipei nqastre, 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Viziru. Fără proce
dee spectaculare, fără ostenta
ție sau experimente făcute in
tempestiv, Gogu Viziru a știut 
să dea lotului de jucători pe 
care-1 are sub comandă acel 
echilibru necesar și acea ca
pacitate de joc decisivă. N-a 
ezitat, procedînd cu pondere 
si clarviziune, să aplice crite
riul totdeauna valabil al se
lecționării jucătorului celui mai 
în formă. A dat prin aceasta 
lui Traian Marcu încrederea 
necesară si a adus astfel re
considerarea De plan general a 
acestui jucător, desigur talentat 
dar prea puțin încurajat pînă 
acum. Fiindcă Traian Marcu

La turneul international de 
lupte libere, încheiat duminică, 
la Bratislava, reprezentanții tă
rii noastre au avut o compor
tare remarcabilă, clasîndu-se 
pe primul loc la patru cate
gorii de greutate. Gheorghe

Rașovan (48 kg), Gheorglie 
Bîrcu (52 kg). Petre Brîndu- 
șan (57 kg) și Lajos Șandor 
(68 kg) au cîștigat concursul, 
iar Aurel Ncagu s-a situat al 
doilea la 57 kg.

★
La Cleveland (Ohio), în se

mifinalele zonei nord-america- 
ne a- „Cupei Davis", selecționa
ta S.U.A. a învins cu scorul de
5— 0 formația Columbiei. în ul
timele două partide de simplu: 
McEnroe — Molina 6—4. 6—3,
6— 2 ; Stockton—Betancour 6—2,
5— 1, 7—5.

în finala zonei nord-ameri- 
cane, echipa S-U.A. va întîlni 
formația Argentinei, care a cîș
tigat la Buenos Aires cu 3—2 
semifinala cu echipa statului 
Chile. în partida decisivă. Jose 
Luis Clerc l-a învins cu 6—2,
6— 2, 6—1 pe Jaime Fillol.

C.M. DE HOCHEI MICROINTERViU

(Urmare din van- 1)
REVELAȚIA CAMPIONATULUI ECHIPA OLANDEI

ce este foarte important — de 
mare eficacitate. Pasele s-au 
legat, combinațiile au reușit si 
golurile au curs. în minutul 18 
scorul era 6—0 în favoarea 
României I (Au marcat : Justi
nian — 2, Axinte, Costea, So- 
lyom și B. Nagy). Formația un
gară. timorată si evident im
presionată de acest iureș, a 
reușit să reducă din handicap 
abia *“ !
mei 
cat.

în
de ioc" al ^chinei noastre s-a 
întors ■'—T”--‘—!: 
români.
atac, au

în ultimul minut al pri- 
reprize, cînd Palia a mar-

treimea a doua „apetitul

împotriva ei. Jucătorii 
preocupați numai de 
neglijat apărarea, per- 

mitînd oaspeților 
contraatac si să 
Meszoly, Farkas 
Al șaptela gol _ 
l-a marcat Olenici.

Ultima repriză a fost, în ge
neral. echilibrată. Echipa Româ
niei a dominat mai mult, dar 
nu a reușit să înscrie decît o 
singură dată prin Solyom, în 
min. 42, ratînd pînă la sfîrșit 
cîteva ocazii favorabile.

Au arbitrat: Tsukumoto (Ja
ponia), Westreicher (Austria) 
și Petersen (Danemarca).^

R.D. GERMANĂ - AUSTRIA 
7-0 (5-0, 2-0, 0-0)

Partida a purtat aspectul u- 
nui joc de-a „șoarecele și pisi
ca", hocheiștii din R. D. Ger
mană dominînd categoric o în
trecere care le-a aparținut în 
totalitate. Ofensiva lor a fost 
netă și continuă, austriecii reu
șind doar rareori să se apropie 
•de poarta lui Hertzig. Scorul 
nu reflectă nici pe departe di
ferența de forțe de pe gheață 
(7—0, în min. 27 !), hocheiștii 
din formația R. D. Germane 
stopînd apoi „motoarele" și 
nedorind, parcă, să marcheze, 
deși ocaziile s-au ivit cu duiu
mul. Au înscris: Radant, R. Pe
ters, Kfihnke. Bielas, Frenzel, 
Braun, P. Dietmar. Au arbi
trat : Fischer (Norvegia), Frei 
(Elveția) și Toemen (Olanda).

să scape pe 
înscrie prin 

și Menyhart.
al românilor

Nu .încape nici o îndoială că, pînă în prezent, reprezentativa Olandei 
poate fl considerată drept „echipa—surpriză" a acestei ediții a C.M. 
(grupa B) de hochei. O neașteptată victorie (4-5) in fața redutabilei 
selecționate nipone și un succes categoric (8—1) în compania viguro- 
șilor hochelști norvegieni — iată motive de a încerca să aflăm citeva 
amănunte interesante despre această formație. Interlocutor : Dummy 
Smith. ..........................
- Hocheiul a înregistrat mari progrese în ultimii ani, in Olanda —

ne spune antrenorul echipei. Acum există patru mari cluburi cu con
diții excelente : Feenstra Heernvereen, campioana țării, Spaarbank 
Groningen, Tilburg și Bischop Amsterdam. Există, de asemenea, ince- 
pind din acest an, și trei formații naționale de juniori, toate cu un 
bogat program competiționai și cu o metodologie de pregătire foarte 
modernă. .
- Cum explicații forma deosebită a echipei ? Ați făcut pregătiri

speciale ? . . . ■
- Nu 1 N-am făcut stagii speciale de pregătire, dar campionatul 

olandez s-a terminat în ziua de 10 martie și după citeva antrenamente 
comune am plecat spre România.
- Cu ce obiectiv ?
- Visul nostru este calificarea la Jocurile Olimpice.

la

NORVEGIA - JAPONIA 
4-3 (0-1, 3-2, 1-0)

Meci extrem de disputat, 
capătul căruia echipa Norve
giei (foarte ambițioasă si dîrză 
în acest joc important pentru 
configurația clasamentului se
riei a Il-a) a obținut o pre
țioasă victorie, pe... linia de so
sire. Partida a fost. în gene
ral, echilibrată. în ultima parte 
— pe fondul unei superiorități 
fizice evidente — scandinavii 
au dominat mai mult si au 
reușit să înscrie golul victo
riei în minutul 58. Cînd mai 
rămăseseră 37 de secunde, ja
ponezii l-au scos pe portarul 
Misawa șl au atacat cu 6 oa
meni, jucîndu-si astfel ultima 
carte în lupta pentru egalare.

ATLETISM • Cursa de marș 
de la Bruxelles a fost cîștigată 
de olandezul De Jong, care a 
parcurs in 24 de ore distanța de 
215,700 km! • Polonezul Mali
nowski a cîștigat crosul de la 
Florența (10 000 m, în 33:16,50).

AUTO • „Raliul Portugaliei* 
(2 655 km) s-a încheiat cu vic
toria finlandezului Hannu Mikko- 
la („Ford Escort*).

handbal • La Bremen. în 
cei de-al treilea meci masculin : 
R.F.G. — U.R.S S. 18—19 (6—12).

HOCHEI • în C.M. (grupa C), 
la Barcelona : Iugoslavia—Franța 
7—5, Bulgaria — Spania 5—4. După 
două etape. în clasament conduc 
Italia și Iugoslavia cu cite 4 p.

Dar rezultatul nu a mai pu
tut fi schimbat. Au marcat : 
Lasamoen (min. 26). Andersen 
(min. 28), Roymark (min. 32) si 
Myhre (min. 59) pentru Norve
gia : Nakamura (min. 6). Hon- 
ma (min.
(min. 34) pentru Japonia. Au 
arbitrat :
Barbu (România) si Schweiger 
(R.

31) și Wakabayashi

Koskinen (Finlanda),

D. Germană).
OLANDA - ELVEȚIA 
5-2 (1-0, 1-1, 3-1)

Un premiu de frumusețe pen
tru această partidă I Au marcat: 
Van Soldt, De Heer (2), Peter- 
nousek, Van der Broek pentru 
învingători, respectiv Lortscher 
și Conte. Arbitri : 
(U.R.S.Ș.), Zsitva 
Wan;

Grigoriev 
(Ungaria), 

Ing-fu (R.P. Chineză).

V»

ÎNVĂȚĂMINTE!»
demonstrează acum că. ajutat 
si bine condus, poate fi un 
membru de bază al echipei 
naționale. Nu „singurul", din
tre cei mai noi. desigur. Suc
cesul său de aici n-ar trebui 
să fie motiv de gelozie pentru 
Dumitru Hărădău sau de descu
rajare 
Dîrzu 
văzut 
bunele 
xelles 
sul colegului lor de echipă, 
pe care l-ar putea oricînd su
plini cînd vor atinge o formă 
de vîrf.

încă vreo cîteva cuvinte de 
post-cronică. Ne-am entuzias
mat pe drept pentru acel meci 
Năstase — Boileau. de adevă
rată „magie" a tenisului. Ber
nard Boileau ? Nu figurează în 
prințele 100 de locuri ale cla
samentului mondial si totuși 
a dat o replică substanțială 
sunercampionului nostru, a fă
cut adesea „mingi" superbe în 
fata lui. Tînărui belgian pare 
să aibă totul pentru a ficu^a 
în primul-plan al marilor com
petiții tenisiste. deși rămîne 

cvasinecunoscut. Cit

pentru tinerii Adrian 
și Liviu Mancaș. I-am 
pe toți aceștia în tri- 
Tenis-Clubului din Bru- 
sincer părtași la succe-

încă un
de greu este să ajungi acolo 
sus. cită muncă trebuie pen- 

; nou, 
pentru 
deopo-

tru aceasta, iată, din 
subiecte de meditație 
jucători si antrenori, i 
trivă. Nu în sens de descura
jare. dimpotrivă, ca stimul 
eficace.

Radu VOIA

NOUL SELECȚIONER IUGOSLAV, MILJANICI,
A PREZENTAT

în prezența

0 ECHIPA TINARA
Miercuri,

35 000 de spectatori, a debutat 
în noua sa funcție selecțione
rul iugoslav M. MiljanicL Dar 
debutul său nu a coincis cu un

a

CAMPIONATE • CAMPIONATE

GRECIA (et 24) : Olympiakos
— Iraklis 4—0 ; P.A.O.K. — pa- 
nionios 5—0 ; Panathinaikos — 
O.F.i. 2—0 ; Egaleo — Arts o—0 ; 
A.E.K. — Ethnikos 5—1. în cla
sament conduce Axis cu 39 p, ur
mată de Olympiakos — 38 p și 
A.E.K. cu 37 p.

IUGOSLAVIA (et 20) : Olimpia
— Steaua Roșie 0—2 ; O.F.K. — 
Velez Mostar 0—1 ; Osijek — Voj- 
vodina 2—0 ; Zelezniciar — Tuzla 
1—0 ; Napredak — Buducnost
1— 2 ; Hajduk Split — Partizan
2— 0 ; Dinamo Zagreb — Zagreb
3— 2. Clasament : 1. Hajduk — 
23 p : 2. Dinamo — 28 p ; 3. Bu- 
ducnost — 27 p.

SPANIA (et. 24) : Sevilla — A- 
tletico Madrid 1—1 ; Santander — 
Gijon 0—2 ; Real Madrid — Bur
gos 4—1 ; C.F. Barcelona — Ath
letic Bilbao 4—3 ; Real Sodedad 
—Zaragoza 4—1. Clasament: 1. Gi- 
jon — 33 p ; 2. Real Madrid — 
32 p : 3. Las Palmas — 29 p.

UNGARIA (et. 21). Csepel — 
Honved 1—1 ; M.T.K. — Vasas 
Izzo 2—1 ; Salgotarjân — Ujpesti 
Dozsa 0—1 ; Ratxa Eto GySr — 
Vasas 0—0 ; Ferencvăros — Du- 
naujvâros 3—1. clasament : 1. 
Ujpesti Dozsa — 32 p ; 2. Ferenc- 
varos — 31 *

rezultat satisfăcător, reprezen
tativa Iugoslaviei fiind între
cută cu 2—1 (2—0) de o selec
ționată propusă <?«• ziariștii 
sportivi. Reprezentativa iugo
slavă a avut următoarea alcă
tuire : Svilar — Hațici, Voro- 
tici — Zajeț. Bogdan, Krsti- 
cevici (Muslin) — Sușici (Ba- 
cota), Trifunovici, Halilhogici 
(Savici), Mirocevici, Surjak (Ja- 
nianin).

După cum se vede, foarte 
mulți tineri, unii dintre ei de- 
butanți în echipa națională 
(Hagici. Vorotici, Krsticevici și 
Janianin), alții cu unul sau 
două meciuri în prima repre
zentativă (Bacota sau Miroce
vici). Zajeț, Muslin, Bogdan 
sau Halilhogici, tineri și ei, 
sînt însă cunoscuți internațio
nali. iar Sușici, Savici, Trifu
novici și, mai ales, Surjak sînt 
de mult timp valori verificate 
în meciuri internaționale grele.

Golgeterul campionatului iu
goslav, atacantul de la Steaua 
Roșie, Savici. intrat în repriza 
a doua, a marcat unicul gol al 
reprezentativei, iar Halilhogici 
a ratat în prima repriză o lo
vitură de la 11 m.

La 1 aprilie, Iugoslavia sus
ține în deplasare meciul cu Ci
pru, din preliminariile C.E.

p ; 3. Honved — 29 p. GH. GLISICI

MIINE, RETURUL IN SFERTURILE DE FINALA
ALE CUPELOR EUROPENE

sînt programateMiercuri
meciurile retur din sferturile 
de finală ale cupelor euro
pene. Iată programul :

C.C.E.: Glasgow Rangers — 
F. C. Koln (în tur 0—1) ; Mal- 

■ mo F. F. — Wisla Cracovia 
(1—2) ; Dynamo Dresda — Aus
tria Viena (1—3) ; Grasshoppers 
Zurich — Nottingham Forest 
(1-4).

CUPA CUPELOR : Banik 
Ostrava — F. C. Magdeburg

(1—2) ; S. K Beveren — In- 
ternazionale (0—0) ; C. F. Bar
celona — Ipswich Town (1—2); 
Servette Geneva — Furtuna 
Dusseldarf (0—0).

CUPA U.E.F.A. : M.S.V. Duis
burg — Honved Budapesta 
(3—2) ; West Bromwich Al
bion — Steaua Roșie Belgrad 
(0—1) ; Hertha — Dukla Praga 
(1—1) ; Borussia Monchenglad- 
bach — Manchester City (1—1).

« TELEX • TELEX ® TELEX ® TELEX •

NATAȚIE • In concursul de 
înot de la Hamburg (bazin de 
50 m) Petra Schneider (R.D.G.) a 
stabilit tin nou record european 
în proba feminină de 200 m mixt 
cu 2:15,75 (v.r. 2:15,35 — Ulriche 
Tauber). Alte rezultate : mascu
lin : 100 m spate — Veraszțo (Un
garia) 59,06 ; 100 m bras — Fe- 
derovski (U.R.S.S.) 1:03,92 ; fe
minin : 200 m liber — Barbara 
Krause.. (R.D.G.) 2:03,3 ; 200 m 
spate — Antje StUle (R.D.G.) 
2:16,88.

PATINAJ • Meciul dintre echi
pele masculine de patinaj viteză

ale U.R.S.S. și Norvegiei, dispu
tat la Kiev, s-a încheiat cu 230 
— 225 p in favoarea gazdelor. 
Cea mai bună performantă a fost 
realizată de campionul olimpic 
Evghenii Kulikov (U.R.S.S.), pe 
500 m cu 38,46.

SCHI 9 „Cupa Mondială" (fe
minin) s-a încheiat cu victoria 
austriecei Annemarie Proll-Moser 
o 243 p, fiind urmată 
Wenzel (Liechtenstein) 
și Irene Epple (R.F.G.) 
A Campionatul mondial 
cu schiurile" de la

de Hannl
— 240 p
— 189 p 
de ..Zbor

________ ____ Plani ca 
(Iugoslavia) s-a încheiat cu vlc-

tar ia surprinzătoare a austriacu
lui Armln Kogler (17 ani), care 
în trei zile de concurs a totali
zat 741,5 (cea mai bună săritură 
a sa a măsurat 169 m). Pe ' ~ 
rile următoare s-au clasat 
Zitzman (R.D.G.) — 736 p și 
Fijas (Polonia) — 704,5 p..

ȘAH -Si înaintea ultimei runde, 
în turneul feminin de la Belgrad 
continuă să conducă Nana Alek- 
sandria. (U.R.S.S.) cu 10 p. Maes- 
tra româncă Gertrude Baiimstark 
se află pe locul opt, cu 5 p.

TENIS ® Finala feminină de la 
Boston: Dianne Fromholtz — Sue 
Barker 6—2. 7—6. 3 In finala
masculină de la Washington: 
Tanner — Gottfried 6—4. 6—4.

locu- 
Axel 
Piotr
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