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| ANUL XXXV - Nr. 9122 | 4 PAGINI - 30 BANI | Miercuri 21 martie 1979 |

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
a avut 
Politic 
P.C.R.

La primul punct al ordinii 
de zi. Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut un raport cu 
privire la situația protecției 
muncii în anul 1978. S-a apre
ciat că măsurile stabilite de 
conducerea partidului privind 
accelerarea introducerii progre
sului tehnic în industrie, agri
cultură si în celelalte ramuri 
ale economiei naționale au de
terminat, și în anul 1978, creș
terea în ritmuri înalte a pro
ducției materiale, precum și 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și activită
ții de protecție a muncii.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că — deși in scădere 
față de anii anteriori — numă
rul accidentelor de muncă se 
menține încă la un nivel ridi
cat. ceea ce impune din partea 
tuturor factorilor de conducere 
din întreprinderi, centrale, mi
nistere și a organelor de con
trol ale Inspecției de stat pen
tru protecția muncii, a organi
zațiilor sindicale să manifeste 
toată fermitatea în ce privește 
mai buna organizare a produc
ției și a muncii, instruirea și 
educarea personalului muncitor 
pentru respectarea normelor de 
protecție _ a muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă, prevenindu-se 
astfel producerea accidentelor 
in producție. Totodată, s-a in
dicat să se acționeze în conti
nuare pentru intensificarea 
controlului preventiv, gospodă
rirea . judicioasă a fondurilor 
financiare prevăzute în scopul 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă si reducerii numărului 
de locuri de muncă cu condiții 
grele, nocive sau periculoase, 
organizării mai raționale a 
proceselor de producție, pentru 
creșterea eficienței propagandei 
Si instructajului în domeniul 
protecției muncii. S-a subliniat, 
de asemenea, necesitatea reali
zării tuturor măsurilor de pro
tecție a muncii înainte de darea 
în folosință a noilor obiective 
de. investiții, . a mașinilor si 
utilajelor și asigurarea pregăti
rii corespunzătoare a persona
lului muncitor.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut și 
adoptat unele măsuri în ve
derea protecției mai bune a 
apelor ca factor natural al me
diului înconjurător, ca element 
de bază pentru viată si des
fășurarea activității social-eco- 
nomice.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, de aseme
nea. unele îmbunătățiri privind 
legislația si activitatea în do
meniile financiar și de plani-

★
în cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
oficială efectuată în țara.noas
tră, între 8 și 10 martie, de 
președintele Republicii France
ze, Valery Giscard d’Estaing.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat deplina aprobare 
și a dat o înaltă apreciere re
zultatelor deosebit de rodnice 
ale convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing, sub
liniind că ele reprezintă o con
tribuție de cea mai mare în
semnătate la dezvoltarea colabo
rării multilaterale, prietenești, 
româno-franceze, la cauza 
cii, securității, înțelegerii 
cooperării în Europa și în 
tne.

întîlnirea dintre cei doi 
de stat a constituit o conti
nuare nemijlocită a dialogului 
româno-francez Ia cel mai înalt 
nivel, care s-a statornicit ca 
o practică din cele mai fertile, 
punînd bazele unei ample con
lucrări între țările si 
noastre.

Comitetul Politic 
relevă cu profundă 
că schimburile de păreri dintre 
președinții 
și Valăry 
desfășurate 
cordialitate 
procă, au 
rința comună de a conferi di
mensiuni tot mai cuprinzătoa
re, un conținut tot mai bogat 
bunelor raporturi româno-fran
ceze.

Hotărîrea ambelor părți de a 
amplifica si aprofunda colabo
rarea dintre România si Franța 
își găsește o pregnantă expre
sie in înțelegerile stabilite de 
cei doi președinți, în documen
tele încheiate la București.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat marea importanță si 
semnificație a Declarației co
mune a Republicii Socialiste 
România șl a Republicii Fran
ceze, semnată Ia încheierea vi
zitei de _______ __ ___
Ceaușescu și Valery Giscard 
d’Estaing, document ce reafir
mă, ca șl Comunicatul comun 
adoptat, voința celor două state 
de a extinde si adinei conlu
crarea dintre ele. atit pe plan 
bilateral, cit sl internațional, 
pe temeiul principiilor indepen
denței si suveranității naționa
le, egalității in drepturi, nea
mestecului tn treburile interne 
si avantajului reciproc, princi
pii ce se impun cu tot mai 
multă vigoare In viata inter
națională.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază In mod deosebit re-

pă-
ȘÎ 

lu-

șefi

popoarele

Executiv 
satisfacție

Nicolae Ceaușescu 
Giscard d’Estaing, 
intr-o atmosferă de 
si înțelegere reci- 

pus in lumină do-

președinții Nicolae

(Continuare tn pag. 2—3)

Astăzi, la ora 16,15, pe stadionul ^Steaua"

MECIUL AMICAL DE FOTBAL 
ROMÂNIA - GRECIA

„Tricolorii” debutează astăzi 
în sezonul internațional, pe 
teren propriu, infruntînd e- 
chipa Greciei, cea care acum 
cîteva luni a obținut la Atena 
singura victorie din palmare
sul fotbalistic româno-grec. 
Jocul de astăzi, deși neoficial, 
are — astfel — o anume în
cărcătură emoțională, Ce și 
numai în sensul revanșei. E- 
chipa noastră, care se pregă
tește pentru meciul cu Spania, 
de la 4 aprilie, va evolua în- 
tr-o formulă mai puțin aștep
tată, ca urmare a faptului că 
doi dintre titularii probabili 
ieri (Crișan și Cămătaru) s-au 
îmbolnăvit de gripă, iar Ior- 
dănescu și Rădulescu sînt ac
cidentați.

La ce ne putem aștepta In 
partida de astăzi ? Ștefan 
Covaci califica acest joc drept 
im „meci revanșă*, care nu 
poate omite perspectiva jocu
lui cu Spania. „Dorim victoria, 
dar ne gîndim și la posibili
tatea de a asigura saltul de 
formă al formației noastre. In 
acest sens, echipa României 
va trebui să joace cu toată 
energia. Ca unul care arn ur-

ROMÂNIA

TIUHOI
DUMITRU

LUCESCU

DINU VIGU
BOLONI

MARCU

I

LUNG
SAMEȘ

BĂLĂCI
D. GEORGESCU

Rezerve : Cristian, B. Grigore, Romilă, Lucuță 5

Arbitri : S. Lukov (centru), D. Pormakov ți C. Zaharov 
(la tușe), toți din Bulgaria.

Meciul va fi televizat (repriza a ll-a) ți transmis ți la radio.

NICOLIDIS 
CU1S 

IOSEF1DIS

GALACOS 
LIVATINOS 

RAVUSIS 
CHELESIDES

DAMANACHIS 
CUSULACHIS 

FIROS GUNARIS
I

Ă\\\\\\\\\\\\\\\^

Rezerve : Constantinou, Xarrtopoulos, Balis, Anastopoulos

GRECIA
mărit meciul Cehoslovacia — 
Spania, sper ca linia întii a 
compartimentului ofensiv să 
creeze, printr-un efort special, 
asemănător unor pivoți, cu
loarele de apariție ale mijlo
cașilor, care să fie principalii 
realizatori ai acțiunilor de a-

tac. Repet, deși un meci ami
cal, vrem să jucăm la victorie 
și să ordonăm echipa. După 
meciul cu Grecia, vom avea 
toate datele necesare fixării 

loan CHIRILĂ

(Continuare în pa o 2— 3)

In seria I. Olanda
turneul

V/

C. M. de hochei [grupa B]

R.D. GERMANA Șl AUSTRIA - DANEMARCA
și Norvegia s-au calificat

fi.al al
telefon).

în
GALAȚI, 20 (prin 

Lucrurile s-au clarificat 
bună măsură la această atît de 
disputată, agitată și plină de 
surprize grupă B a Campiona
tului mondial de hochei pe 
gheată. Victoria norvegienilor 
în întîlnirea de marți cu for
mația R. P. Chineze a hotărît.

Pe meleagurile teleormănene

• La atletism, satele luptă de la egal la egal cu orașele Anual — aproape 5 000

pentru
primelor patru

înainte de sfirșit,cu o etapă
două echipe calificate în tur
neul final de patru : OLANDA 
si NORVEGIA nu mai pot fi

Se joacă pe mize mari acest 
turneu hocheistic de la Galați!

Și acum, scurte amănute de 
la meciurile de marți :

NORVEGIA - R. P. CHINEZĂ 
6-1 (1-1, 0-0, 5-0)

La capătul unui meci echili
brat în primele două renrize.

trec prin „filtrul"... tirului • „Piticii" de azi, „uriașii" de miine la
Cînd am poposit la Alexan

dria, etapa județeană a „Cro
sului tineretului", intitulată 
ad-hoc „Crosul primăverii", 
precum și multe alte compe
tiții sportive treziseră orașul 
mai devreme decît a® obicei, 
astfel că atunci cînd soarele 
s-a arătat în geana răsăritu
lui, drumurile ce duceau spre

sport erau pli-terenurile de 
ne de tineri.

In pădurea ____
urma să se desfășoare crosul 
— soseau reprezentanții sate
lor teleormănene — Ciolă- 
nești, Necșești, Izvoarele, Ră- 
doieștl etc. — ai celor patru 
orașe din județ — Tr. Măgu
rele, Roșiorii de Vede, Zimni-

Vedea unde

Aspecf de la „Crosul primăverii" din pădurea Vedea

cea și Videle —, cît 
municipiului, gazdă a ___ ,___
ției. O uriașă revărsare de ti
nerețe și voioșie inundase a’ei- 
le, poienile. La cele 13 starturi 
ale „Crosului primăverii” 
prezentaseră cîteva sute 
„vîrfuri* ale atletismului 
leormănean, atestînd continua 
ridicare valorică a acestei ra
muri sportive în județ.

— Se așteaptă o confruntare 
aprigă între reprezentanții o- 
rașului Tr. Măgurele și 
din comunele Crîngeni, 
țoape, din Alexandria și 
șiorii de Vede, ne-a spus to
varășul Iulian Stancu, secre
tarul C.J.E.F.S. Teleorman. 
Cei din Turnu au un mare 
absent, pe Marian Mocanu, 
care a ocupat locul V la Cro
sul Balcanic desfășurat la 
Priștina, în Iugoslavia. E încă la 
București, la lot. Dar antre
norul Toma Vrîneeanu are și 
alți semifondiști de excepție. 
Ion Bratu, antrenorul concu-

de tineri
judo
și cei ai 
competi-

se 
de 
te-

cei 
Vîr- 
Ro-

Sever NORAN

(Continuare în pag 2—3)

O combinație între 
tul căreia ultimul 
tilnirii România —

frații Bela și Zoltan Nagy (nr. 21) la capă- 
va înscrie, stabilind scorul 
Ungaria, disputată luni

final (8—4) al în- 
Foto: I. MIHĂICA

de rezulta-aiunse. indiferent 
tele rundei de mîine (n.r. as
tăzi). în schimb, situația ră- 
mîne incertă și încordată în 
seria a Il-a preliminară, for
mațiile României si Aus+riei 
continuîndu-și pasionanta cursă 
contra... golaveraj. Deocamfa'ă. 
avantajul este de partea re
prezentativei noastre (+ 7, față 
de —6 cît are Austria). Jocu
rile din ultima zi a nrlW- 
nariilor vor hotărî și aici cele 
două echipe care urmează să 
continue lupta pentru primele 
locuri.

Conform regulamentulu". sînt 
luate în considerație rezulta
tele din serii. Câștigătoarea 
competiției promovează în 
grupa A a C.M., primele 4 cla
sate se califică in turneul de 
hochei al J.O. de la Lake Pla
cid din 1980, iar ultimele * re
trogradează în grupa C a C.M.

au obținu* o vic-norvegienii ... _....... _
torie meritată, pentru faptul că 
au fost mai proaspeți

1. OLANDA
2. Norvegia
3. Japonia
4. Elveția
5. R.P. Chînerâ

Seria
1. R D G.
2. România
3 Austria
4. Danemarca
5. Ungaria

CLASAMENTE
Seria I

3
4
3
3
3
H-a
3 3 0
3 2 1
3 1 1
3 1 0
4 0 0 4 10-25 0

a

si mai

/

3 
3 
i
i 
o

o 
1
2
2
3

19- 8
16— 13
17- 13
9-14
8-21

6
6
2
2
0

0 
0
1

26- 3
19-12
11-17

6
5
3

2 5-14 2

Au marcat:deciși în final.
Janscn (2). Sethereng, Johan
sen (2). Mohlberg pentru în-

Cronici și comentarii de 
Radu URZICEANU, Călin 

ANTONESCU ți Romeo VILARA

(Continuare in vag. a 4-a)



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
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(Urmare din paa. 1) 

zultatele obținute în sfera rela
țiilor economice, precum si re
centele înțelegeri convenite de 
cei doi președinți, care deschid 
perspective deosebit de bune 
cooperării româno-franceze, ea 
urmind să se dezvolte în do
menii de vîrf ale industriei si 
tehnicii, ca si în forme noi, de 
înaltă eficientă, cum ar fi so
cietățile mixte pentru produc
ție si comerț, inclusiv pe terțe 
piețe.

în acest sens, a fost eviden
țiată însemnătatea protocoalelor 
încheiate cu prilelul vizitei, ele 
asigurînd un cadru larg coope
rării în domeniile : industrie! 
de autovehicule ; electronicii si 
informaticii ; aeronauticii ; teh
nicii audiovizuale, precum si 
cooperării economice. A fost 
subliniată, de asemenea, preo
cuparea Komâniei si Franței 
de a dubla pînă in 1980 schim
burile comerciale față de 1975.

A fost evidențiat, totodată, 
interesul ambelor părți de a 
spori, substanțial, atît sub a- 
speet cantitativ, cit și calitativ, 
schimburile pe tărîm cultural, 
științific și tehnic, de a apro
funda si extinde cunoașterea 
reciprocă a valorilor materiale 
și spirituale create de cele două 
popoare, în vederea unei mai 
strînse înțelegeri și apropieri 
înlee de.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat, în același timp, în
semnătatea deosebită a schim
bului de păreri între cei doi 
președinți în probleme actuale 
ale vieții internaționale, care 
a scos în evidență convergența 
de opinii într-un șir de dome
nii esențiale ale politicii mon
diale.

O deosebită importanță au 
aprecierile celor doi șefi de stat 
eu privire Ia necesitatea de a 
se intensifica eforturile pentru 
dinamizarea transpunerii inte
grale în viață, ca un tot nnitar, 
a prevederilor Actului final de 
la Helsinki, pentru adoptarea 
onor măsuri practice și efici
ente de încetare a cursei în
armărilor convenționale si nu
cleare, de dezangajare militară 
și dezarmare, fără de care nu 
pot fi concepute pacea și se
curitatea pe continentul euro
pean si în lume.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază hotărîrea celor două 
țări de a conlucra tot mai ac
tiv pe plan extern, dc a acțio
na pentru continuarea și conso
lidarea cursului destinderii, 
pentru soluționarea diferende
lor dintre state prin mijloace 
pașnice, pe calea tratativelor 
între părțile direct interesa
te, fără amestec din afară, pen
tru înlăturarea folosirii forței 
sau amenințării cu forța din 
viața internațională, realizarea 
dezarmării, instaurarea unei 
noi ordini economice mondia

le, edificarea unei securități 
reale pe continentul european, 
pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, care să a- 
sigurc pacea, independența și 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni.

Aprobînd in unanimitate do
cumentele și înțelegerile, con
venite cu prilejul vizitei,. al 
convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valery 
Giscard d’Estaing, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit mă
suri corespunzătoare pentru a- 
plicarea lor în viață, pentru 
dezvoltarea tot mai intensă, pe 
multiple planuri, a relațiilor 
dintre România și Franța, din
tre popoarele noastre, în fo
losul și spre binele lor, al 
cauzei progresului, înțelegerii și 
păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat, de asemenea, des
pre vizita oficială de priete
nie întreprinsă în țara noastră, 
între 18 și 20 martie, de pri
mul ministru al Republicii Ele
ne, Constantin Caramanlis.

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat totala aprobare 
față de rezultatele fructuoase 
ale vizitei și a dat o deosebită 
apreciere convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Constantin 
Caramanlis, încheiate cu deplin 
succes, moment important în 
extinderea colaborării multila
terale dintre România și Gre
cia, care reconfirmă hotărîrea 
ambelor părți de a amplifica 
și aprofunda relațiile tradițio
nale de bună vecinătate și co
operare dintre cele două popoa
re ce trăiesc în același spațiu 
geografic, animate de senti
mente de prietenie și respect 
reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat că un rol decisiv în e- 
voluția pozitivă a raporturilor 
româno-eiene l-au avut întîl- 
nirile Ia nivel înalt, tot mai 
frecvente în ultimii ani, care 
au dat un puternic imbold co
laborării economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre 
cele două țări, precum și con
lucrării României și Greciei pe 
plan internațional.

Comitetul Politic Executiv 
șî-a exprimat profunda satis
facție că președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Con
stantin Caramanlis au ajuns, 
în cadrul convorbirilor purta
te, în aceste zile, la București, 
Ia înțelegeri comune privind 
intensificarea colaborării ro
mâno-eiene, prin folosirea mai 
largă a multiplelor posibilități 
oferite de economiile celor două 
țări. Hotârîrîle și măsurile con
venite cu acest prilej prevăd 
noi acțiuni de cooperare intr-o 
serie de domenii importante, 
ale producției materiale, creș
terea și diversificarea schimbu
rilor comerciale, dezvoltarea și 
mai intensă a colaborării pe

tărimul științei, învățămîntului 
și culturii, precum și in alte 
sfere de activitate.

Comitetul Politic Executiv 
consideră că extinderea și în
tărirea relațiilor româno-eiene 
constituie o contribuție de sea
mă la afirmarea raporturilor 
de bună vecinătate și colabo
rare în Balcani — expresie a 
intereselor și aspirațiilor pro
funde ale popoarelor din aceas

tă regiune, factor însemnat în 
edificarea unui climat de se
curitate, cooperare și pace în 
Europa Și în lume. Comitetul 
Politie Executiv relevă cu sa
tisfacție concluziile dialogului 
româno-clen Ia nivel înalt cu 
privire la necesitatea trans
formării Balcanilor într-o zo
nă a păcii, bunei vecinătăți, în
crederii și colaborării bazate pe 
principiile egalității și respec
tului reciproc, a soluționării 
problemei cipriote pe calea tra
tativelor, astfel. îneît să se a- 
sigure conviețuirea pașnică în
tre cele două comunități, in
tegritatea și independența Ci
prului.

Ampla trecere în revistă a 
situației internaționale actuale 
a reliefat, totodată, hotărîrea 
celor două țări de a conlucra 
tot mai strîns pe plan extern, 
de a acționa pentru soluționa
rea justă a problemelor comple
xe care confruntă omenirea, 
pentru eliminarea surselor de 
încordare și conflict din dife
rite zone ale globului și re
zolvarea diferendelor dintre 
state numai prin mijloace paș
nice, pentru generalizarea pe 
arena mondială a principiilor 
egalității în drepturi și respec
tării independenței fiecărei na
țiuni, pentru lichidarea sub
dezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice internaționa
le, pentru dezarmare și în pri
mul rînd pentru dezarmarea 
nucleară, fără de care nu pot 
fi concepute pacea și securita
tea în Europa și în lume.

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat înțelegerile și conclu
ziile la care s-a ajuns cu. pri
lejul vizitei, al convorbirilor 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Constantin Caramanlis și a 
stabilit măsurile necesare pen
tru realizarea, în cele mai bu
ne condițiuni, a obiectivelor de 
colaborare și cooperare prevă
zute, pentru extinderea și în
tărirea continuă a relațiilor ro
mâno-eiene, corespunzător as
pirațiilor celor două popoare și 
sentimentelor de prietenie tra
dițională care le unesc.

★
Comitetul Politic Executiv 

a hotărit convocarea plenarei 
C.C. al P.C.R. la data de 29 
martie a c.

Comitetul Politic Executiv 
a soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

Al doilea tur al campionatului de polo

DINAMO Șl RAPID ÎN URMĂRIREA 
NOULUI LIDER - VOINȚA CLUJ-NAPOCA

S-a consumat primul tur al unul 
campionat de polo de-a dreptul 
pasionant. Pe rind, Dinamo, Cri- 
țul șl Rapid s-au perindat la 
conducerea plutonului, dar după 
ultima, etapă la cîrmă a trecut 
Voința Cluj-Napoca. Oriclt am 
căuta în istoria nu prea agitată 
a edițiilor precedente ale acestui 
campionat, de la perioada de do
minare a echipei timișorene 
ILSA (1946—1951) nu ne mal amin
tim ca, la finele unui tur, pe po
ziția de lider să fi intîlnit o for
mație provincială, locurile de 
frunte fiind îndeobște «contate de 
C.C.A. (actualmente Steaua), Di
namo sau Rapid.

Așadar, „7“-le fraților Claudiu 
șl Radu Rusu abordează „runda" 
a doua a competiției — turneul 
clujean, care începe astăzi și se 
încheie duminică — cu un punct 
avans față de cele două eterne 
rivale, reprezentantele Capitalei, 
Dinamo șl Rapid. Un avantaj mi
nim deocamdată, care ar putea 
crește în zilele ce urmează avind 
In vedere că echipa antrenată de 
A.rcadie Sarkadi va beneficia de 
atuul prețios al propriului bazin. 
Voința, așa cum dealtfel antici
pam și la startul actualei ediții, 
a devenit un colectiv matur, în 
care frații Rusu (golgeteril team- 
ului), S. Scurei, L. Sebok. I. Pop, 
C. Gyarfas șl mai tinerii Colcefiu 
și Dezmirean, pină mal ieri com
ponent! al naționalei de juniori, 
tin morțiș să demonstreze că po
loni clujean poate deveni real
mente o forță, un centru care să 
alimenteze (așa cum a făcut-o, 
e drept, mal timid. M Ici «mi

trecuți) continuu loturile repre
zentative. Echipa este tot mal so
lid sprijinită de toți factorii cu 
răspundere ai sportului din acest 
oraș, iar rezultatele unei pregă
tiri superioare nu au întirziat să 
apară. Voința a jucat cu multă 
dezinvoltură partidele cu Dinamo 
și Rapid, 1a București, obținînd 
o victorie (6—5) și plerzînd la li
mită (5—6) în cea de a doua În
tâlnire, Iar la Oradea, a cărei 
echipă locală constituie realmente 
o adevărată revelație a campio
natului, clujenii au atacat în stil 
de campioni, obținînd un succes 
net (9—5).

Dinamo și Rapid, care asigură 
în continuare majoritatea com- 
ponențildr lotului reprezentativ, 
au demarat mai greu, surprinse 
parcă de replica neobișnuit de 
viguroasă a Voinței șl Crlșului 
(chiar și Progresul București a 
avut momente de joc bun de-a 
lungul primului tur). Avertizate 
acum de perspectivele actualei 
ediții, nu ne îndoim că atît for
mația campioană, cit șl cea fe
roviară vor asalta puternic pozi
ția liderului, încercând să mate
rializeze experiența lor superioa
ră de concurs. Dar, pentru a pu
tea întrece la această oră „7“-le 
Voinței, ele trebuie să evolueze 
la nivel maxim.

Cu alte cuvinte, turneul ce ur
mează in bazinul de pe malul 
Someșului anunță o luptă îndir- 
jită. Să sperăm că ea se va în
cadra și mai departe în limitele 
fair-play-ulul șl că arbitrajele vor 
fi In continuare la înălțime, 
îmbucurătoare este d forma ma

nifestată pină în prezent de cei 
afiati în vederile selecționerilor. 
Numărul lor (șl in special al ti
nerilor) crește mereu șl mai mult 
ca sigur că pină la 2 aprilie, cind 
„tricolorii" se vor reuni pentru 
viitoarele turnee internaționale, 
misiunea antrenorilor reprezenta
tivei (Paul Niculescu șl Iuliu 
Capșa) nu va fi deloc ușoară, 
Iar de felul cum aceștia vor apre
cia forma actuală a jucătorii or 
fruntași va putea șl echipa na
țională să profite de creșterea 
evidentă a nivelului campionatu
lui republican.

Turneul clujean începe astăzi, 
cu partidele Crișul — Rapid (7—5 
în primul tur), C.N. ASE — Di
namo (5—14) și Voința — Progre
sul (10—9).

A. VASIL1U

Campionatul de rugby după trei etape

STEAUA -R.C. GRIVIȚA ROȘIE,
UN NOU DERBY ?

(

Trei etape reprezintă, desigur, 
puțin tn viața unui campionat, 
astfel că ne vine destul de greu 
să emitem de pe acum judecăți 
de valoare. Șl, totuși, dte nu s-ar 
putea spune despre acest al 62-lea 
campionat de rugby ? Iată, pină 
acum trei echipe neînvinse ; dar 
dintre ele doar două luptă pen
tru titlu (Steaua șl Grlvița Ro
șie), deoarece a treia (Universi
tatea Timișoara) participă la tur
neul de... consolare, candldînd, 
Împreună cu C.S.M. Sibiu, la șe
fia grupei a doua.

Ce fapte relevante putem re
tine din disputa celor opt parti
cipante la competiția de elită, 
care, In final, va conferi mult 
invidiatele tricouri de campioni ? 
Mai intii că STEAUA are un XV 
bine pus ia punct, probabil cel 
mai bun In acest moment, ro
bust, mai cu seamă la nivelul 
Înaintării (cu totul remarcabilă 
evoluția liniei a doua : Postolachi 
— Piritea, pe care umil s-au și 
grăbit s-o... pensioneze din lotul 
reprezentativ !). Din păcate, ste- 
liștii joacă „tn salturi", acuzînd 
o neînțeleasă și prematură obo
seală. Poate-i doar o chestiune de 
ritm, care se va corecta pe par
curs. Ei bine, tocmai din acest 
motiv, al ritmului, considerăm că 
lupta pentru titlu este Încă de
parte de a se fi încheiat. JA
RUL, cu ai său ultim 32—0 (!) cu 
Rapid, ne amintește că este me
reu redutabil și că îșl va vinde 
scump pielea (a se citi titlul). 
Reconstrucția echipei se face din 
mers, cuplul Naca — Dragomi- 
rescu avlnd în acest sens o sar
cină grea, dar nu imposibilă. 
Surortnde plăcut, desigur, pre
zența (din nou) în disputa pentru 
întâietate a GRIVIȚEI ROȘII, ca
re, la cîrmă cu doi iscusiți timo
nieri (Morarii și Demian), este 
capabilă să depășească condiția 
unui lot destul de modest șl să 
câștige (tactic, mal ales) în fața

CLASAMENTE LA ZI
1. STEAUA 3 3 0 0 86—18 9
2. Grivița Roșie 3 3 0 0 46—34 9
3. Dinamo 3 2 0 1 53-28 7
4. Știința Petr. 3 2 0 1 42-38 7
5. Farul 3 1 1 1 50-24 6
6. Polit. lași 3 0 1 2 12-70 4
7. Sportul! stud. 3 0 0 3 29-56 3
8. Rapid 3 0 0 3 12-62 3

9. Univ. Timișoara 3 2 1 0 27- 6 8
10. C.S.M. Sibiu 3 2 0 1 25-18 7
fi. Rulmentul 3 2 0 1 16- 9 7
12. Știința CEMIN 3 1 1 1 11-11 6
13. Polit. Cj.-Nap. 3 1 0 2 10-13 5
14. Midia Năvod. 3 1 0 2 15—21 5
15. C.F.R. Brașov 3 1 0 2 13-28 5
16. Minerul G.H. 3 0 2 1 8-19 5

celor mai buni. Meciul de sîm-
bălă, Steaua — Grivița Roșie, de
vine, prin această prismă, un 
adevărat derby. DINAMO, cu doar 
o înlrîngere la Steaua (6—10), nu 
este nici ea în afara cursei spre 
supremație. Se cuvine doar . ca 
personalitățile echipei (Dărăban, 
Paraschiv, Nica etc.) să joace mai 
colectiv și atunci totul va fi po
sibil. ȘTIINȚA Petroșani încheie 
plutonul postulantelor la podium. 
De la ea așteptăm confirmarea 
unei comportări superioare și pe 
teren advers, deoarece campiona
tul nu se reduce la jocurile pe 
teren propriu ! POLITEHNICA 
Iași. SPORTUL STUDENȚESC și 
RAPID par a nu ține pasul cu 
cei mai buni, rolul lor reducin
ci u-se, deocamdată, la & încurca 
socotelile...

Dimitrie CALLIMACHi
• Recent s-a deschis un nou 

curs de arbitri la București. Prin
tre particjpanți : Petre Veluda, 
Emil Neagu, Victor Marinescu, 
Petre Barbu, Valeriu Sabău. Se 
așteaptă încă înscrieri la F.R.R. 
Bravo, Comisiei municipale și Co
legiului central 1 Dar, ce facem 
cu provincia ?
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PE MELEAGURILE TELEOF
(Urmare din paa. 1)

renților din Vîrtoape, a avut 
în 1978 cinci finaliști în re
prezentativa județului pentru 
„Cupa U.J.C.AP".

In timp ce discutam, startu
rile se dădeau în flux conti
nuu. Primii învingători s-au 
apropiat de masa juriului. 
Profesorul Matei Nedelea, din 
Cringeni, iși îmbrățișează e- 
levii : Constantin Lungan a 
sosit pe primul loc la copii II 
(în ciuda numelui, Lungan e 
un... ghemotoc), iar Constan
tin Budea — primul loc la 
copii I.

— Budea e cel mai bun din 
clasă, ni-1 prezintă profesorul. 
La noi, la Crîngeni, învăță
tura și sportul merg mină în 
mină.

De masa juriului s-au apro
piat două fetițe. Sint din Cer- - 
.venia: Elena Nîculăîță a sosit 
prima la categoria copii I, iar 
Luminița Mihăilă — pe locul 
III. Luminița e premianta cla
sei, iar la sport a ocupat lo
cul secund la tenis de masă 
pe județ. Reporterul e din nou 
în situația de a consemna fe
ricita simbioză invățătură- 
sport.

★
Părăsim pădurea Vedea și 

împreună cu prof. Haralambie 
Ionescu, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S, Teleorman, facem o 
vizită la poligonul de tir. Pe 
„paturile" de tragere — elevi 
din școlile generale ale orașu
lui. Se concentrează, ochesc și 
trag. înapoia lor se află o 
mulțime de colegi, care păs
trează o liniște desăvîrșită. în 
curtea poligonului sint zeci și 
zeci de fete și băieți.

— Incepînd cu anul 1976 am 
inițiat o vastă acțiune de se
lecție, ne spune tovarășul Io
nescu. Sîntem, deci, la a treia 
ediție. Azi trec prin „filtru" 
clasele 7 ți 8 din Alexandria. 
Ceea ce vedeți aici se petrece 
și la Roșiorii de Vede, Zim- 
nicea, Tr. Măgurele. In fie
care duminică testăm 120 de 
tineri. Anual — aproape 5 000.

Aflăm că, sub conducerea 
antrenorilor Gh. Corbescu 
(pistol) și Virgil împungerouă 
(pușcă), Teleormanul s-a în
scris în circuitul secțiilor de 
tir cu rezultate notabile In 
campionatele interne și inter
naționale. Juniorul Ștefan 
Biolan este campion balcanic, 
Marian Mihai a obținut rezul
tate bune la „Cupa de iarnă", 
ca și Marian Dobrică și Nicu- 
șor Baboi. în campionatele re
publicane, proba la 10 m ju
niori II, Niculina Matei a ob
ținut titlul de campioană, iar 
cu Viorica l’uciumandea și 
Florica Crantea — titlul pe 
echipe.

★ o
...Plecăm de la poligonul de tir spt 

și ne oprim la sala sporturi- ț>r< 
lor. Deși nu este încă finisa
tă, sportivii au început să fo- pe 
losească unele încăperi pentru cal 
antrenamente la lupte și 35 
judo. fel

Intrăm în sala unde peste - <j>a 
20 de copii se antrenează sub rie 
conducerea lui Marian Bă- să.
descu. Printre cei mici, un pr<
băiețaș de... trei ani. Alți „pi- coi 
tici“ fac încălzirea. sal

— Deși judo este un sport tis
nou în județul nostru, ne spu- rai

EXCURSII... EXCURS!
Cu prilejul

DF.REA DE

BUCUREȘTI

e

sărbătoririi zilei d
TURISM, HOTELE

organizează

PE MICUL ECRAN
MIERCURI 31 MARTIE, ora 

11,40 : c.M. de hochei (grupa 
Bj, Olanda — R. P. Chineză 
(transmisiune directă de la Ga
lați a reprizelor a Ii-a și a 
IH-a ; comentator — Călin 
Antonescu) ; ora 17,15 : Fot
bal, România—Grecia (trans
misiune directă de la stadio
nul Steaua a reprizei a doua ;

comentator — Cristian Topes- 
cu) ; ora 22,05 : C.M. hochei 
(grupa B), România — R. D. 
Germană (rezumat).

JOI 22 MARTIE, ora 16 : 
Fotbal, echipa olimpică a 
României — F.C. Sochaux 
(transmisiune directă de la 
Pitești : comentator — Eftl- 
mle Ionescu),

Construcțiile din Mara- 
nureș și Oaș.

Ansamblul sculptural rea
lizat de C. Brâncuși Ia 
Tg. Jiu.

Zona Porților de 
ale Dunării.

Realizările secial-cultu- 
ralc contemporane.

Monumentele de > 
feudală din Moldova.

Ref

Aceste obiective turistice, 
ca și numeroase altele vor 
fi întîlnite și vizitate în 
timpul excursiilor pregătite 
pentru dv.

Filialele de turism din Bd.

deleev nr. 14, Bd. 1848 nr. 4, Bc

Calea Griviței nr. 140

VĂ AȘTEA
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în sfînșit, alte două meciuri „li
niștite" : „U" Cluj-NapoCa—C.S.M. 
Suceava șl Steaua — Viitorul Ba
cău (sala Floreasca, ora 17).
ALTE DOUA RECORDURI 

LA HALTERE 
CORECTATE 

DE VASILE GROAPA 
(STEAUA)

„Cupei Steaua" la 
și a întîlnirii dintre 

București și formația po- 
Flota Gdynia, sportivul 
Vasile Groapă, în ascen- 

continuă de formă, a co- 
alte două recorduri ale 
la categoria grea-ușoară 

_ ■ ..-------- și 192,5
kg la „aruncat". Vechile recor
duri, care-i aparțineau, erau de 
345 kg, respectiv 190 kg. De no
tat că V. Groapă (care a cîntă- 
rit cu 6 kg sub limita categoriei) 
înregistrează un progres de 5 kg 
in numai două săptămîni !

Echipa Steaua a cucerit trofeul 
(fiind urmată în clasament de 
formațiile Rapid șl Olimpia) șl 
a dispus de Flota Gdynia cu 8—2.

La sfîrșltul acestei săptămîni, 
capitala U.R.S.S. vă găzdui „Ma
rele premiu " ' ’
La această 
ploare au 
halterofilii
I. Angheluță și Șt. Kreicic.

Cu prilejul 
haltere 
Steaua 
ioneză 
român 
dență 
rectat 
țării _  ___
(100 kg): 350 kg la „total' 
kg la

al orașului Moscova", 
competiție de am- 
făcut deplasarea și 
români Gh. Maftei,

DA PATINAJULUI ARTISTIC
,ionel des- 
i Sofia, a 
patinatoare 
lgaria, Ce- 
a. Italia,
Germania, 

ănfa. Spa- 
U.R.S.S.), 

zenit Eka- 
Lar Viorica 
Ol 11 (din 
băieți, pe 

î. FUlpow- 
•in Gafen- 
lin S «xn-

pen- 
pro-

>lican 
s fost
Lre pe pa-

tinoarul acoperit din Galați, în 
zilele de 31 martie și 1 aprilie, 
în luna aprilie vor mai avea Ioc 
alte două manifestări ale .artiș
tilor gheții" : „Cupa F.R.P." — 
rezervată copiilor I șl H șl spe
ranțelor (7—8 aprilie) și „Cupa 
Romăniei" — rezervată juniorilor 
I și II șl seniorilor (21—22 apri
lie).
• Campioana națională la ca

tegoria’ copil II fete este Andrea 
Kinga Szllâsi de la C.S.M. Ciuj- 
Napoca, ciștigătoarea de anul 
trecut a „Cupei F.R p.". Micuța 
patinatoare clujeană, la cei 11 
ani ai ei, mal deține în palma
res primul loc și în concursul 
republican al speranțelor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

GRECIAMECIUL AMICAL ROMANIA
(Urmare din pag. 1)

definitive a lotului restrîns 
pentru partida cu Spania, in
clusiv jucătorii din lotul olim
pic, din rîndul cărora, după 
cum se știe, candidează, cu 
puteri egale cu ale titularilor 
de astăzi, Coman, fundașul 
Zamfir, Ștefănescu, eventual 
un mijlocaș. Dar, despre asta 
mai tirziu. Important e să ob
ținem victoria asupra Greciei, 
după o evoluție care să a- 
nunțe imediata antecameră a 
formei sportive maxime".

Revăzînd formația, consta
tăm că ea reprezintă un „11“ 
cu experiență, singurii jucă
tori mai puțin rodați fiind 
craiovenii Lung și Tilihoi. în 
aceste condiții, vrem să cre
dem că „tricolorii" vor face 
un joc bun, în compania unei 
echipe grecești tinere, dar că
reia tehnicienii îi acordă 
credit

un
deplin în duelul (consi-

derat ca fiind de pe acum cîș- 
tigat) cu numele sonore Deli- 
karis, Mavros sau Kudas.

După încheierea antrena
mentului pe -care l-au efectuat 
ieri după-amiază pe terenul 
Steaua, antrenorul Panagulias 
ne-a comunicat „ll“-le pe care 
vi l-am prezentat în 
pagină. Revenind la 
noastră, să menționăm faptul 
că liderul selecțiilor noastre, 
Lucescu, a fost chemat la lot 
în urma indisponibilităților a- 
nunțate, Să notăm că 
norul Gheorghe Staicu a fost 
plăcut impresionat de 
făcut de Lucescu in 
echipei sale, Olimpia, sîmbătă 
trecută.

în jocul de astăzi, dincolo 
de materializarea dorinței de 
victorie a „tricolorilor", ; 
tăm cu interes evoluția 
tehnico-tacticâ. împotriva 
echipe iuți și avintate, 
este aceea a Greciei.

prima 
echipa

antre-

jocul 
fața

aștep- 
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PARTIDA Nr. 303
• lUCfSCU 68 selecționări; Dinu 66
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EUGEN HOLTIER - 
CEL MAI BUN TIMP 
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La Slănic-Prahova s-au înche
iat duminică întrecerile campio
natului republican de mlcromo- 
dele. Lansările delicatelor apara
te zburătoare — care nu depă
șesc greutatea de un gram — 
au fost efectuate într-una din 
uriașele „săU de cristal" ale ve
chii saline. Competiția, ajunsă la 
a 29-a ediție, s-a bucurat în acest 
an de o bună participare : 52 de 
sportivi reprezentînd 9 asociații șl 
cluburi sportive din 7 județe ale 
țării, ceea ce reprezintă dublu 
față de anul trecut. Din păcate, 
au lipsit reprezentanții unor ju
dețe cu tradițlj în aoest sport, ca 
Arad, Bacău, Suceava șl Cluj. 
Majoritatea sportivilor au venit 
bine pregătiți, cu modele de un 
înalt nivel constructiv, ceea ce a 
contribuit la obținerea unor re
zultate bune. In mod deosebit 
trebuie remarcați aeromoddiștii 
din județele Galați (antrenor : 
Nlcu Bezman) și Mureș (antre
nor : Francîsc Boldni), care, ‘ 
frunte cu cei dod campioni 
Cornel Mangaiea, la juniori, 
Constantin Weber, la tineret 
au obținut numai locuri bune 
clasament. De asemenea, este de 
remarcat evoluția bucureșteonului 
Eugen Holtier (asociația sportivă 
Grivița Roșie) care a realizat cel 
mai bun timp al concursului : 
70 minute șl 27 secunde. REZUL
TATE : 
Comei 
55,38, 2. 
Mureș) 
(C.S.U. .. ___  . ______
1. constantin Weber (C.S.U Ga
lați) 56,28, 2. Constantin Pintilie 
(Oțelul Galati) 49,37, 3. Tudorel 
Avramescu (Oțelul Galați) 47,34 ; 
seniori — 1. Eugen Holtier 70,27,
2. Aurel Popa (Voința Tg. Mureș) 
67,11. 3. Aurel Morar (Voința Tg. 
Mureș) 65,54. Pe echipe : juniori 
— 1. C.S.U. Galați, 2. Voința Tg. 
Mureș, 3. Textila Păulești ; tine
ret — 1. Otelul Galați, 2. C.S.U. 
Calați, 3. Știința Sighișoara ; se
niori — 1. Voința Tg. Mureș. 2. 
Oțelul Galați, 3. C.S.U. Galați.

în

și
în

individual juniori — 1. 
Mangaiea (C.S.U. Galați) 
Laszlo Boroș (Voința Tg. 
54,49, 3. Dan Amorăriței 
Galați) 46,07 ; tineret —

Ion HOABÂN
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Echipa națională susține as
tăzi meciul nr. 303, cel de-al 
17-lea în compania reprezen
tativei elene. Prima confrun
tare dintre fotbaliștii români 
Si greci s-a consumat cu a- 
proape o jumătate de secol in 
urmă, mai precis la 25 mai 
1930, la București. „Tricolorii" 
au cîștigat atunci cu 8—1, scor- 
record si azi.

Palmaresul echipei noastre 
In compania oaspeților era ima
culat pînă la sfirșitul anului 
trecut cînd, la Atena, la 13 
decembrie, ea a pierdut cu 
2—1. în rest. 10 victorii (cele 
mai mari scoruri : acel 8—1 
din 1930 și. mai recent, 6—1 
în 1977, ambele la București) 
și cinci egalități (cele mai pre
țioase : 2—2 la Atena și 1—1 
la București, ambele în 1969, 
hotărîtoare pentru prezenta se
lecționatei României la turneul 
final al C. M. din Mexic).

în vederea jocului de azi au 
fost selecționați următorii 19 
jucători : Lung (Universitatea 
Craiova) — debutant. Cristian 
(F. C. Argeș) — de 5 ori in
ternational A, portari ; Tilihoi 
(Univ. Craiova) — debutant, 
Dinu (Dinamo) — 66, Sameș 
(Steaua) — 24, B. Grigore (Sp. 
studențesc) — 3. Vigu (Steaua)
— 22, Lucuță (Dinamo) — de
butant, fundași ; Dumitru 
(Steaua) — 54. Iordănescu
(Steaua) — 52, Boloni (A.S.A.)
— 30, Romilă II (Politehnica 
Iași) — 16. Bălăci (Univ. Cra
iova) — .25, mijlocași ! Crișan 
(Univ. Craiova) — 28. Dudu 
Georgescu (Dinamo) — 36, Că- 
mătaru (Univ. Craiova) — 2, 
Marcu (Univ. Craiova) — 16, 
Voicilă (Rulmentul Alexandria)

— 2, Lucescu (Corvinul) — 68, 
atacanti. Deci 6 jucători de la 
Universitatea Craiova, 4 de la 
Steaua. 3 de la Dinamo și cite 
1 de la F. C. Argeș. Sp. stu
dențesc, A.S.A., Politehnica 
Iași și Corvinul, Divizia B a- 
vînd reprezentantul său prin 
jucătorul Rulmentului Alexan
dria.

Se remarcă prezenta jucăto
rilor 'cu cel mai mare număr 
de selecții din istoria fotbalu
lui nostru : Lucescu. urmat de 
Dinu, care revin în echipa na
țională după o destul de lungă 
Întrerupere. Lucescu a debutat 
în reprezentativă la 2 noiem- 
rie 1966, în meciul România — 
Elveția (4—2) și a evoluat ul
tima dată 
lor" la 5 
nos Aires . _ „
nia 2—0). iar Dinu a primit 
acolada de international la 1 
mai 1968, la Linz (Austria — 
România 1—1) si revine in na
țională după aproape 18 luni.

Așadar, azi meciul nr. 303. 
Iată palmaresul naționalei 
noastre :

302 125 73 104 527—491

în rîndul „tricolori- 
aprilie 1978, la Bue- 
(Argentina — Romă-

„CUPA DINAMO“,
LA JUNIORI

com- 
ște- 

jocu-

Pe terenul n al 
plexului sportiv din șos. 
fan cel Mare s-au disputat . 
rile ediției a doua a competiției 
de juniori dotată cu „Cupa Di
namo". iată rezultatele înregis
trate : Steaua — Progresul Vul
can 1—0 (1—0), Dinamo — Rapid 
3—1 (1—0). In finală s-au întEnit, 
așadar, Dinamo șl Steaua. Echi
pa antrenată de Constantin Fră- 
țilă a cîștigat cu 2—0 (2—0). In 
partida pentru locurile 3—4, P.a- 
pld a Învins Progresul—Vulcan
cu 1—0 (1—0). Printre jucătorii 
remarcați s-au numărat Gltlan, 
Ghinea și cîrjan (Dinamo), Ml- 
hăilescu (Steaua), Jugaru (Pro
gresul Vulcan) și Marta (Rapid).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CONTINUA SUCCESELE LA

O loto
• Mai multe bilete — mai 

multe șanse de a ciștiga !
• Astăzi și mline sint ULTI

MELE ZILE pentru procurarea 
biletelor.

Agențiile Loto-Pronosport vă 
oferă șl bilete gata completate.

Seria marilor succese realizate 
de la începutul acestui an la tra
gerile obișnuite Loto a fost con
tinuată de participanta Marioara 
Mărgineanu din București, care 
la tragerea din 9 martie a.c. a 
obținut un autoturism „Dacia 
1 300“ pe un bilet achitat 100%. 
în acest fel, numărul autoturis
melor atribuite în scurta peri
oadă menționată a ajuns la 12, 
fără a mai vorbi de mult mal 
numeroasele cîștiguri substan
țiale în numerar. Așadar, un 
bilanț pe cit de bogat pe atît 
de grăitor în privința avantajelor 
oferite de tragerile obișnuite 
Loto. Vreți să vă numărați șl 
dv. printre fericiți! câștigători 7
• Participați la tragerea Loto 

de vineri 23 martie 1979 1

★
Tragerea pronoexpres de as

tăzi, 21 martie 1979, se desfășoară 
la ora 16,30 in sala ciubului 
greșul din București, str. 
Staloovici nr. 42 ; panoul 
numerele cîștigătcare va fi 
vizat la ora 18,05.

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

Categoria 1 
variante 25% 

categoria

Pro-
Dr. 
cu 

tele-

CONCURSULUI 
DIN 18 MARTIE 
1979

(13 rezultate) : 17
a 14.887 lei.
2 ; __________

921,75 variante a 944 lei.
Categoria 3 (11 rezultate) : 6.898 

variante a 68 lei.

(12 rezultate)

DINU, căpitanul formației
„ÎN PRIMUL RiND

ECHIPA NAȚIONALA
— Cum te simți, 

nule, in momentul 
care îmbraci, în 
tate de căpitan, tricoul 
nr. 67, după o lungă pe
rioadă de absență ?

— Am așteptat mult ar 
cest moment. Am lucrat in
tens in această iarnă, am 
ținut să mă impun în jocu
rile din Bulgaria și. dacă 
vreți, am făcut unele efor
turi și pentru a reveni cit 
mai repede de pe urma 
traumatismului din meciul 
cu F. C. Baia Mare.

— Cum simți echipa ?
— E un meci de palma

res. fără îndoială, dar gin- 
durile noastre se îndreaptă 
automat spre meciul cu Spa
nia. Am văzut jocul Ceho
slovacia — Spania la tele
vizor și am înțeles unele lu
cruri. Am reținut în primul 
rînd faptul că spaniolii au o 
foarte nuternică linie de 
mijloc Vilar — Del Bosque 
— San Jose — Asensi. care 
manevrează cu dezinvoltură 
pentru vîrfurile Santillana 
și Dani. Dintr-un punct de 
vedere, acest meci cu ~ 
cia este binevenit, 
rece formația elenă 
mănă. temperamental, 
înțeles la un alt nivel teh- 
nico-tactic. cu echipa Spa
niei. Iată si motivul pentru 
care acest test cu Grecia

trebuie să ne determine să 
pasăm foarte exact (și cît 
mai 
larii 
care

iute). în vederea anihi- 
cvartetului spaniol de 
vorbeam.

— Ce planuri ai ?
Planurile unui fotba- 
depind de echipa lui

77

Gre- 
deoa- 

sea- 
bine-

list
si în primul rînd de echipa 
națională. în ceea ce 
Privește, cred că mai 
un cuvînt de spus nu 
mai în acest sezon, 
convins că si coechipierii 
mei. mai ales cei apropiați 
ca vîrstă. vor să demon
streze acest lucru...

mă
am 
nu- 

Sînt

ZILE PLINE" IN PROGRAMUL
DE PREGĂTIRE A

De luni dimineața, lotul <j- 
limpic al tării noastre se află 
reunit la Pitești, unde Joi, de 
la ora 16,00, va întîlni, într-o 
partidă de verificare, echipa 
franceză din prima divizie 
F. C. Sochaux.

Pentru .olimpici", luni si 
marți au fost „zile pline" de 
activitate. Luni, programul a 
cuprins un antrenament, o șe
dință de analiză a meciului de 
Săptămina trecută, cu Iotul A,

Azi, la Alexandria

LOTUL DE TINERET - BOTEV VRAJA (Bulgaria)
Acest eveniment sportiv in

ternational stirnește în ora- 
țul Alexandria un interes deo
sebit. în ciuda faptului că par
tida are doar un caracter de 
verificare pentru reprezenta
tiva noastră de tineret, înain
tea meciului oficial de la Iz
mir. Dealtfel, organizatorii a- 
preciază că stadionul pe care 
divizionara B Rulmentul Iși 
dispută meciurile de campio
nat va fi arhiplin.

Pregătirile tinerilor noștri 
fotbaliști au continuat marți 
în Capitală, urmînd ca în di
mineața zilei de azi să se facă 
deplasarea cu autocarul spre 
Alexandria, unde se va disputa 
jocul cu formația bulgară Bo-

' rața. Aici. In jurul orei 
10, pe stadionul 
ducerea tehnică 
întreg lotul, o 
de pregătire.

La ora 15,30,_______ _____
cel Buzea. ajutat de’ localnicii 
FL Rizea și I. Dinu, va chema 
în teren următoarele formații 
probabile : LOTUL DE TINE
RET : Ducadam — Borz, Con- 
druc, Sabău. Gh. Ion — A. Io- 
nescu, Vidican, I. Mureșan — 
Cernescu. Terheș. Antohi. BO
TEV VRAȚA : Arsov — Pen- 
kov, Malgianski, Toșcov, Ku- 
novski — Petkov I, Goranov, 
Petkov II — Panov, Anghelov, 
Venkov. (S.T.).

Municipal, con- 
va. efectua, cu 
ultimă ședință

arbitrul Mar-

LOTULUI OLIMPIC
si un program de recuperare* 
mai ales că unii jucători s-au 
resimțit după partidele de 
sîmbătă, din campionat. Marți 
s-au efectuat două antrena
mente : dimineața — cu carac
ter fizic.; după-amiază — teh- 
nico-tactic, în cadrul căruia a 
avut loc și un meci-școală, cu 
echipa de juniori a lui F. C. 
Argeș. Pregătirile sint conduse 
de către FI. Halagian (a cărui 
stare de sănătate s-a amelio
rat) și I. Marica, coordonați 
de responsabilul tehnic al 
F.R.F., C. Drăgușin.

După cum se știe, lotul con
vocat inițial a fost următorul : 
Coman, Bucu, M. Zamfir, Ște- 
fănescu, Nicolae, Cîrstea, Ivan 
n, Purima, Stoica, Augustin, 
Iovănescu. Bărbuiescu. FI. Gri- 
gore. Radu II, Stan și Doru 
Nicolae. Stoica si Purima, însă, 
s-au înapoiat la cluburile lor. 
fiind indisponibili pentru par
tida de ioi din cauza acciden
tărilor suferite sîmbătă. în lo
cul lor au fost chemați Koller 
si Beldeanu. Și Bărbuiescu a- 
cuză o ușoară accidentare, dar 
medicul lotului. FL Brătilă, 
speră să-l facă apt pentru me
ciul de mîine pe mijlocașul 
teștean.

Echipa franceză F. C. 
chaux este așteptată să - 
sească astăzi în Capitală, de 
unde, ioi dimineața, iși va 
continua drumul, cu autocarul, 
la Pitești. (Al. C.).

Di-

So-
so-

• în timpul primei 
reprize a meciului 
Steaua — U.T.A., arbi
trul N. Raab a dus mi
na, la un moment dat, 
la buzunarul cu carto
nașe, cu intenția de a 
scoate un .galben* 
pentru un jucător ară
dean. Dar n-a apucat 
să-și realizeze intenția 
pentru că s-a văzut pur 
șl simplu Împiedicat de 
Leac, care, simțind pe
ricolul, l-a apucat pe 
arbitru de mină, lm- 
plorîndu-l să renunțe la 
sancțiune. Și N. Raab, 
surprins și impresio
nat, a renunțat.

• Tălnar a fost de
posedat de balon ta 
preajma careului (Glo
ria — Dinamo 0—0). A 
simulat fault, s-a arun
cat .ca în bazin" șl l-a 
păcălit pe arbitrul I. 
Rus, obținînd o lovitu
ră liberă nemeritată. 
Peste 2 minute a pro
cedat la fel. dar arbi
trul n-a mai căzut în 
cursă. Mal tirziu, a si
mulat un accident grav. 
A fost scos pe brațe 
de pe teren, ca apoi să 
reintre șl să alerge ca 
o... căprioară. Cineva 
spunea că, în compa
rație cu simulările Iui 
Tălnar, Năsturescu a

fost un... dulce copil. 
• Excepțională adeziu
nea publicului buzoian 
pentru fotbal. Nici unul 
din cei 20 000 de spec
tatori (din stadionul 
arhiplin) nu s-a clintit 
cînd a venit ploaia în 
rafale, înaintea parti
dei. La fed au procedat 
și celelalte mii. care 
ascultau meciul în stra-

.nemulțumit" de la tri
buna a doua era desti
nată astfel să lovească 
ta cinste, în corectitu
dine. • După meci, in 
vestiarul gazdelor. Vio
rel Mateianu ni se des
tăinuia : „M-a supărat 
faptul că Argeșul a a- 
pclat sistematic la fo
cul la ofsaid. Dar și 
mal mult m-a supă-

dă. la difuzoare, ca șl 
cei de pe terasa blocu
lui Învecinat. Numai că 
aceștia — dteva sute — 
erau expuși la un real 
pericol de îmbulzeala 
de pe terasa de la... 
etajul VIII. Organizato
rii, excelenți prin mă
surile luate pe stadion 
și în preajma lui, ar 
trebui să aibă în vede
re riscurile „tribunei ad- 
hoc" de pe blocul turn.
• Foarte atent tușie- 

rul Gheorghe Jucan 
oare, sîmbătă. a sem
nalizat, prompt, poziți
ile de ofsaid ale băi- 
mărenflor. Sticla arun
cată spre el de un

rai..; neputința jucăto
rilor mei de a-1 con
tracara". • Florin Ha
lagian, înainte de meci: 
.Ce n-aș da să știu jo
cul Încheiat cu o remi
ză*. Tot... el, după min. 
90 : .Ah, bara Iui... 
Radu II. N-am s-o uit 
multă vreme... Azi, cu 
două puncte, aveam 
titlul In buzunar".
• La sfirșitul meciu

lui A.S.A. Tg. Mureș— 
Universitatea Craiova, 
antrenorul echipei oas
pete, Valentin Stăneseu, 
recunoștea cu obiectivi
tate : .Așa cum am ju
cat astăzi, nu puteam 
emite nici o pretenție

pentru un rezultat fa
vorabil". Cu mult fair- 
play, el i-a felicitat 
călduros pe jucătorii și 
antrenorii formației mu
reșene pentru victoria 
obținută, adresînd tot
odată cuvinte de apre
ciere și brigăzii de ar
bitri conduse de bucu- 
reșteanul Fr. Coloși. • 
Crainicul sportiv Dan 
ștefănescu, medic de 
profesie, a efectuat 
sîmbătă, la Tg. Mureș, 
cea de ă 254-a transmi
sie a sa pe calea unde
lor.
• Două din golurile 

marcate de Muscelul 
Cîmpulung în confrun
tarea sa 
Oltul St. 
etapa de 
Diviziei 
semnate . _ 
formației. Marian 
pescu. Faptul în sine 
nu ar constitui o sur
priză, fiind recunoscu
tă capacitatea de fina- 
lizator a fostului divi
zionar A. Altceva ni se 
pare spectaculos și 
semnificativ. Ambele 
puncte au fost înscrise 
prin același procedeu 
tehnic și din același 
loc. cu „exteriorul", di
rect din corner. (P. 
MATEOIU, coresp.).

victorioasă cu
Gheorghe, in 

duminică a 
B, au fost 

de căpitanul 
■' " Po-



Turneul internațional de șah Azi, o partidă importantă, de mare interes

TOTUL ÎN ULTIMA RUNDĂ!
Nici runda a 14-a, penulti

ma, a Turneului internațional 
de șah al României nu a reu
șit să clarifice situația din 
acest concurs foarte echilibrat, 
probabil unul dintre cele mai 
disputate tn istoria celor 18 
ediții ale competiției.

Aseară, fruntașii clasamentu
lui s-au suspectat, uitîndu-se 
mai mult la... mesele vecinilor 
decît ale lor, făcînd o rundă 
evident „diplomatică". Aproape 
simultan, au fost consemnate 
rezultatele de remiză în parti
dele Bielczik — Taimanov, 
Stoica — Ciocâltea și Biriescu
— Șubă.

Afectat evident de eșecul din 
ultimele runde, marele maes
tru Uhlmann a jucat foarte 
energic împotriva maestrului 
internațional Peev. izbutind să 
realizeze singura partidă deci
să a rundei. Marele maestru 
spaniol Mellon n-a avut răb
dare să continue un final su
perior de turnuri și pioni cu 
Barczay, acceptînd remiza.

S-au întrerupt partidele Ne- 
gulescu — Ghițescu, Foișor — 
Haik și Lanc — Kogulj, care
— împreună cu întîlnirea 
Bellon — Peev — se vor re
lua astăzi dimineață.

PATRU TINERI LUPTĂTORI 
ROMÂNI - VICTORIOȘI 

h TURNEUL DE LA BUDAPESTA
La turneul internațional de lupte 

libere Memorialul „Bokodi Mi- 
haly“ rezervat juniorilor și în
cheiat duminică la Budapesta, re
prezentanții țării noastre au avut 
o frumoasă comportare, patru 
dintre ei clasîndu-se pe primele 
locuri la categoriile respective. 
Este vorba despre Marin Risipitu 
(52 kg), George Pe«re (60 kg), 
Traian Marinescu (65 kg) și Con
stantin Mârăscu (81 kg). Juniorii 
bulgari au ocupat primul loc la 
două categorii, iar reprezentanții 
țării gazdă (mai multi sportivi la 
fiecare categorie) au cîștigat con
cursul la patru categorii. Dintre 
ceilalți tineri luptători români, 
Aurel Scarlat (75 kg) s-a situat 
pe locul doi, iar Vasile Pop (48 
kg) si Vasile Diaconu (70 kg) au 
ocupat poziția a treia la catego
riile respective.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI [grupa B]
(Urmare din vaa. 1)

vingători, respectiv Hsiang 
Schu-ching.

Au arbitrat : Schweiger
(R.D.G.), Petersen (Danemarca) 
ți Zsiiva (Ungaria).

PROGRAMUL DE ASTAZI
Ora 10,30 : Olanda — R. P. 
Chineză
Ora 13,30 : Austrie — Danemarca 
Ora 17,00 : Japonia — Elveția
Ora 20,00 : România - R.D. 
Germană

DANEMARCA - UNGARIA 3-1 
(1-0, 0-1, 2-0)

Meci disputat cu maximă în- 
dîriire. deoarece el decidea o 
echipă direct retrogradată. Da
nezii au deschis scorul în min. 
10 prin Moeller, într-un mo
ment de superioritate (4—3) pe 
gheață. Echipa Ungariei a reu
șit să egaleze în repriza 
secundă (Kereszti — min. 35), 
dar în ultima parte a jocu
lui superioritatea formației Da
nemarcei a fost evidentă, ea 
reușind să concretizeze de 
două ori. în min. 53 (Nilsen a 
speculat o ieșire inoportună a 

In clasament, înaintea ulti
mei runde, continuă să condu
că TAIMANOV cu 9 p, urmat 
de Ciocâltea, Șubă și Biriescu 
cu 8*/2 p, Uhlmann 8 p, Ghi
țescu si Bellon 71/, p (I), Stoica 
7 p, Foișor 6*/2 p (1), Barczay 
6*/j p, Kogulj 6 p (1), Bielczik 
6 p Negulescu si Haik 51/, p 
(1), Cane 4 p (î), Peev 3'/, 
P (1).

Astăzi, de la ora 16, in Aula 
Facultății de farmacie (fostă 
I.P.G.G.), din str. Traian Vuia, 
se joacă ultima rundă, care 
programează partidele : Tai
manov — Negulescu, Ciocâltea 
— Uhlmann, Șubă — Lanc, 
Haik — Biriescu, Bellon — 
Bielczik, Peev — Barczai, Ghi
țescu — Foișor și Rogulj — 
Stoica.

Valeriu CHIOSE

TRĂGĂTORI ROMÂNI 
LA CAMPIONATELE 

INTERNATIONALE 
ALE MEXICULUI

O delegație de trăgători ro
mâni, alcătuită din Comeliu Ion, 
Dan Iuga (pistol viteză), Lau- 
renfiu Pop (pistol liber) șl Iile 
Codreanu (pușcă liberă) va par
ticipa, între 1 sl * aprilie, la 
campionatele internaționale de tir 
ale Mexicului, competiție de pres
tigiu a celor mal buni tlntașl din 
cele două Amerlel.

FOTBALIȘTII NOȘTRI JUNIORI ÎNVINGĂTORI LA SOFIA
SOFIA, 20 (prin telefon). La 

Sofia s-au disputat marți par
tidele dintre selecționatele de 
juniori ale Bulgariei și Româ
niei. Prima întâlnire a opus e- 
chipele de perspectivă ale celor 
două țări și s-a încheiat cu sco
rul de 2—0 (0—0) în favoarea 
gazdelor, prin golurile marcate 
de Dragolov (min. 60) și Miro
nov (min. 68). Pe stadionul 
„Vasil Levski", în nocturnă, au 
jucat selecționatele U.E.F.A. 
Victoria a revenit juniorilor 

portarului Balogh, pînă atunci 
foarte bun) si în min. 60, cind 
a înscris Matsen.

LA MANTINELĂ
• Cei mal grei Jucători : 97 kg

— Allen Pluymers (Olanda), Erik 
Popescu (Komânla).
• Pînă acum au fost acordate 

două șuturi de penalitate, tn 
meciurile Japonia — RA Chine
ză (la scorul de 5—2 pentru ni
poni. pe care Itoh l-a ratat) și 
Olanda — Elveția (la scorul de 
2—1 pentru olandezi, pe care el
vețianul Conte nu l-a fructificat).
• Cei mai tineri jucători la Galați : Mihai Popescu (România) — 

născut în 1960, Frank Proske, Detlef Radant șl Harald Kfihnke 
(R.D.G.), Henk Hille șl Harrie Heumen (Olanda) — născuțl în 1959; 
cei mal vîrstnici hocheiști : Osamu Wakabayashi (Japonia) — năs
cut în 1944, Dezso Szeles (Ungaria) și Thor Martinsen (Norvegia) 
— 1943, George Beternousek (Olanda), Albert Muhr (Ungaria), Jurg 
Iaggi și Roland Dellsperger (Elveția) — 1947.
• Cel mal înalț! Jucători : 194 

cm — Dick de Cloe (Olanda), 
192 cm — Erik Pedersen (Nor
vegia), 190 cm — lohan Toren 
(Olanda), Klaus Schroder
(R.D.G.), Jesper Hvlid și Bo 
UggerhoJ (Danemarca), Silvester 
Starlbacher (Austria). Echipe 
(din 20 de Jucători) cu sportivi 
de peste 180 cm înălțime : Olan
da — 18, Danemarca — 14, Un
garia — 12, Austria — 11, Nor-

S.C. MAGDEBURG - H. C. MINAUR BAIA MARE
IN SEMIFINALA „CUPEI CUPELOR11 LA HANDBAL MASCULIN

programat la 31 martie, la Baia nare• Meciul retur este
MAGDEBURG. 20 (prin te

lefon). Aici. la Magdeburg, 
unde miercuri (n.r. azi) va a- 
vea loc una din cele două se
mifinale ale „Cupei cupelor" 
la handbal masculin, am fost 
întîmpinatl de o iarnă vio
lentă : de duminică ninge, iar 
mercurul termometrelor a 
coborît pînă la —5. chiar —10 
grade, în timp ce Elba și-a 
ieșit din matcă, cărînd cu sîrg 
mari sloiuri de gheată. Dar 
handbalul are marele avantaj 
că se joacă în sală...

Meciul dintre Sport Club 
Magdeburg si Handbal Club 
Minaur Baia Mare — socotit 
veritabilă finală a acestei e- 
diții a „Cupei cupelor" — este 
așteptat aici cu interes enorm. 
Biletele de intrare au fost vîn- 
dute cu 10 zile în urmă, astfel 
că sala Otto von Guericke va 
fi la ora 17,30 (18,30 ora Româ
niei) arhiplină, foarte multi 
dintre iubitorii sportului de aici 
regretînd că tribunele nu bot 
găzdui mai mult de 1 500 de 
spectatori.

H. C. Minaur se află de luni 
la amiază în Magdeburg. 
Echipa pregătită de Lascăr 
Pană a întreprins un turneu în 
Iugoslavia (22—21 si 19—20 cu 
Zelezniciar Niș, 20—16 cu Rad- 
nicki Kraguevat și 30—21 cu 
Spartakus Budapesta), sosind 
aici bine pregătită pentru în- 

români cu 2—1 (2—1). Au mar
cat Kurdov (min. 5), respectiv 
D. Zamfir (min. 21) și Turcu 
(min. 23). în final, Geolgăua 
ratat două imense ocazii de a 
majora scorul. Selecționata ro
mână a prezentat următoarea 
formație : Nițu—Pop, Iovan, 
Mărginean, Rednic — Geolgău, 
Ilie, Păunescu (min. 75 Costes- 
cu) — D. Zamfir, Turcu (min. 
79 Ralea), Suciu.

T. HR1STOV

Au arbitrat : Toemen (O- 
landa), Frei (Elveția), Wang 
Ing-fu (R. P. Chineză).

— Renzo Holzer (Elveția), 92 kg 
Pedersen (Norvegia) și Mihai

• Echipa Japoniei are ca an
trenori pe Hitoshl șl Osamu Wa- 
kabayashi. In timp ce primul 
conduce de la bancă, al doilea 
este și jucător activ, poate cel 
mal bun hocheist al echipei sale. 
De notat că Osamu este înalt 
doar de 1,66 m.

vegia și Elveția — 10, R.D.G. — 
7, România — 5, Japonia — 4, 
R.P. Chineză nici unul. Cel 
mai scunzi jucători : 160 cm — 
Tsutomu Hanzawa (Japonia), 
165 cm — Werner Schilcher (Aus
tria) 166 cm — Minora Misawa, 
Satoru Misawa șl Osamu Waka- 
bayashi (Japonia), Olivier Anken 
(Elveția). Echipe cu jucători sub 
170 cm : Japonia — 7, România 
— 3, Austria — 2, R.P. Chineză. 
R.D. Germană și Elveția — cite 1.

tîlnirea cu formația din loca
litate. Băimârenii au făcut 
luni și marți antrenamente în 
sala Otto von Guericke, nefiind 
prea entuziasmați câ aceasta 
este îngustă, iar terenul de joc 
mărginit de o mantinelă ca la 
hochei. Lascăr Pană ne-a co
municat următorul lot de ju
cători pe care îl va întrebuința 
in meciul de mîine (n.r. azi) : 
Belu și Kail (portari), Palko, 
Chircu. Avramescu, Răzor. O- 
ros, Nicolae Voinea, Măricel 
Voinea. Panțîru, Mironiuc si 
Boroș. Din păcate, Panțîru este 
încă suferind (o criză de scia
tică), iar Măricel Voinea a ră
cit și este sub îngrijire medi
cală. Adversarii cîștigătorilor 
„Cupei României" au încheiat 
săptămîna trecută campionatul, 
ocupînd locul TI. după S. C. 
Leipzig. Antrenorul Klaus Mie- 
ner va întrebuința în acest

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ IA POPICf
• Tragerile la sorți pentru C.E. de Juniori • Ediția *73 a C.C.E 
se va desfășura după un nou sistem, propus de federația 

română de specialitate
Zilele trecute a avut loc la 

Augsburg (R. F. Germania) — 
locul de desfășurare a ediției 
’79 a campionatelor europene 
de popice pentru juniori —șe
dința Prezidiului Federației In
ternaționale de Popice, la care 
a participat și Ladislau Szocs, 
secretarul F.R.P., președintele 
Comisiei tehnice a forului in
ternational. Principalele pro
bleme ale ședinței au fost: 
organizarea campionatelor eu
ropene de juniori (tineri pînă 
la 23 de ani), tragerea la sorți 
pentru intrarea pe piste în 
probele pe echipe si perechi si 
modul de desfășurare a „Cu
pei campionilor europeni" edi
ția 1979.

C. E. de juniori se vor des
fășura la Augsburg, in perioa
da 19—26 mai. la „Bundess- 
portzentrum", o sală cu 14 pis
te de material plastic. Se vor 
folosi popice si bile de plastic, 
iar ridicarea popicelor se va 
face cu instalație automată cu 
șnur. Tragerile la sorți pen
tru intrarea Pe piste (echipe 
si perechi) au stabilit ca for
mațiile noastre să fie pe po
ziția a doua — la băieți (după 
Italia) si a treia — la fete (du
pă Iugoslavia și R.F.G.). La 
perechi, sportivii români au 
tot locurile doi (dună R.F.G.) 
la băieți și (după Ungaria) la 
fete. Sînt înscriși popicari din 
10 țări.

„CURSA CELOR DOUĂ MĂRI"
Competiția ciclistâ „Cursa ce

lor două mări", Tireniană și 
Adriatică, s-a încheiat la San 
Benedetto del Tronto (Italia) cu 
succesul rutierului norvegian 
Knut Knudsen, urmat la numai 
o secundă de italianul Giuseppe 
Saronni.

Ultima etapă, desfășurată con- 
tracronometru individual, a re
venit lui Knudsen, înregistrat 
pe distanța de 18 km cu timpul 
de 23:29,0 — medie orară : 
45,991 km. 

meci 7 internaționali A ai R. D. 
Germane : Villand Schmidt (de 
74 de ori în echipa națională). 
Gunther Dreibordt. Ernst Ger
lach. Reiner Schutte. Ingold 
Wiegert, Hartmut Kruger și 
Udo Rothe. Doi dintre eî — 
Dreibordt si Gerlach — sînt 
încă în convalescență (după 
accidentele suferite în campio
nat). dar mai mult ca sigur 
că vor juca în ambele partide 
cu Minaur. Anunțînd că 
meciul va fi arbitrat de cuplul 
danez Christianssen — Woelk 
si că returul acestei semifinale 
se va disputa la Baia Mare, 
încheiem corespondența noas
tră despre acest eveniment 
sportiv care se va desfășura 
miercuri în sala din Magde
burg și care va fi transmis in 
direct la radio pentru ascultă
torii din țară.

Hristache NAUM

In privința desfășurării edi
ției 1979 a întrecerii echipelor 
campioane din țările continen
tului (C.C.E.), Prezidiul a ac
ceptat propunerea Federației 
române de popice ca. atît la 
femei, cît si la bărbați, compe
tiția să se dispute într-un tur
neu final (acest sistem s-a fo
losit oină acum doar la femei). 
Astfel, echipele participante se 
vor reuni în perioada 16—18 
noiembrie la Szeged (Ungaria), 
jucînd cîte două tururi. După 
primul tur. vor continua lupta 
pentru titluri Primele patru 
clasate, care vor disputa fina
la. cîstigătoare fiind acele e- 
chipe (femei și bărbați) care, 
în cele două tururi, vor realiza 
cel mai mare punctai.

STENMARK ÎNVINGĂTOR 
IN 13 CURSE... DAR LUSCHER 
CiȘTIGÂ „CUPA MONDIALĂ"

TOKYO, 20 (Agerpres). — 
Concursul internațional de schi 
de la Furano (Japonia), ulti
mul din cadrul „Cupei Mon
diale". s-a încheiat cu o probă 
masculină de slalom uriaș cls- 
tigată de suedezul Ingemar 
Stenmark. cu timpul de 2:58,59, 
secondat de elvețianul Heini 
Hemmi — 3:00,15. Cu această 
victorie, Ingemar Stenmark, în 
vîrstă de 23 de ani, devine 
primul schior din lume care 
termină învingător, într-un 
singur sezon. în 13 curse din 
„Cupa Mondială".

In clasamentul final al com
petiției. în proba de slalom u- 
riaș. Ingemar Stenmark a ocu
pat primul loc. cu 125 p. fiind 
urmat de elvețianul Peter 
Luscher — 104 p După cum 
s-a mai anunțat „Cupa Mon
dială" a fost cucerită la ac
tuala ediție de Annemarie 
Proell-Moser (Austria) — la 
feminin și de Peter Luscher 
(Elveția) — la masculin.

Borts Kulaghin : „MI-AR TREBUI UN JUCĂTOR 
CA DORU TUREANU 1“

Aflat în aceste zile la Galați, cu echipa de hochei a Danemarcei, 
reputatul tehnician sovietic BORIS KULAGHIN, participant, în calitate 
de antrenor șef al selecționatei U.R.S.S., la 5 campionate mondiale 
(pe care echipa sa le-a și cîștigat I) și ta 3 ediții ale Jocurilor Olim

pice, ne-a fost interlocutor :
— De cînd antrenați echipa Danemarcei ?
— In primul rînd, o precizare : eu sînt doar consilierul federației 

daneze, ocupindu-mă de organizarea hocheiului in această tară și de 
îmbunătățirea metodologiei de pregătire a copiilor și juniorilor. După 
încheierea grupei B mă întorc acasă, undo voi antrena, probabil, una 
din marile formații moscovite.

— Ce impresii aveți despre aceasta întrecere a grupei B ?
— Un nivel tehnic foarte bun. întrecerea este dominată, cred, de trei

echipe: Germană, România și Olanda. Echipa dv. este foarte
tinârâ și se pierde rapid, uneori. Are un portar bun (n.n. Vasile Mo
rar) și o primă garnitură de elitâ (n.n. este vorba de cvintetul Gali, 
Antal, Axinte, Tureanu și Costea). In timp ce echipa R.D. Germane joa
că in stilul său cunoscut, iar selecționata României are aproape aceeași 
maniera ca și la Viena, reprezentativa Olandei practica un hochei de 
stil canadian.

— Care dintre Jucătorii de aici credeți oă or putea evolua într-una 
din marile formații europene ?

“ Bieles și D. Peters din echipa R.D. Germane și Doru Tu rea nu din 
formația României. Desigur, ar mai putea fi și alți tineri pe care eu 
încâ nu i-am observat. Mi-ar trebui un jucător ca Doru Tureanu.

— Cum vl se pare organizarea î
— Foarte bună. Echipele au la dispoziție condiții excelente, organi

zatorice și tehnice.

s TELEX • TELEX
CĂLĂRIE • „Cupa Mondială- a 

programat la Dortmund o probă 
de obstacole, în care victoria a 
revenit austriacului Hugo Simon 
(^.Gladstone"), urmat de vest- 
germanul Gert Wiltfang („Ro
man"). Englezul David Broome 
(,,Sportsman") a ocupat locul 5.

FOTBAL • La Konakry. în 
meci contînd pentru prelimina
riile Campionatului Africii, Gui
neea — Camerun 3—0 (2—0) • La 
Bogota, în meci amical: Atletico 
National — cosmos New York 
2—0 (1—0).

HOCHEI • în C.M. (grupa C), 
la Barcelona : Iugoslavia —
Coreea de Sud IS—b. Italia — 
Spania 10—1, Franța — Australia 
9—3, Bulgaria — Anglia 4—2. în 
clasament conduc neînvinse e- 
chipele iugoslaviei și Italiei cu 
cîte 6 p.

SCHI • Slalomul special din 
cadrul concursului de La Cour
chevel (Franța) a revenit italia
nului Marco Tonazzi. în clasa-

• TELEX • TELEX O TELEX • TELEX ®
meniul general al „Cupei Eu
ropei", dup-ă 9 concursuri, con
duce Jarle HaLsnes (Norvegia) — 
122 p. • Proba feminină de 20 km 
de la Strbske Pleso (Cehoslo
vacia) a fost cîștigată de Vero
nika Hesse (R.D.G.) în lh 05:10,4. 
In proba masculină de 10 km 
cehoslovacul Beran s-a clasat 
primul cu 45:58,46 • La Siktlv- 
kar au început întrecerile cam
pionatelor unionale de schi-fond. 
In prima probă — cursa femi
nină de 10 km — victoria a re
venit multiplei campioane olim
pice și mondiale Galina Kulakova 
— 33:22,07.

SCRIMA • Concursul de sa
bie de la Londra a fost cîștigat 
de englezul Jim Phil, care l-a 
întrecut în meci de baraj cu 5—3 
pe vest-germanul Jorg Volk
mann.

ȘAH • în prima rundă a 
turneului de la Bialystok (Po
lonia), Aurei Urzică a remizat 
cu polonezul Romulad Grom- 

bcewski, iar Volodea Vaisman a 
pierdut partida cu Eduard Me- 
duna (Cehoslovacia). • Turneul 
feminin de la Belgrad a fost 
cîștigat de Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) cu IO1/, p, Gertrude 
Baumstark (România) a ocupat 
locul 9 cu 5 p.

TENIS • La Christchurch 
(Noua Zeelandă), în finala zonei 
asiatice a „Cupei Davls“, Australia 
a învins cu 3—2 formația Noii 
Zeelande. în ultimele două par
tide : Edmondson — Simpson 
6—3, 6—2. 6—4 ; Pa run — Alexan
der 7—5, 6-1—3, 6—3 • în finala 
turneului feminin de la Ogando 
(Florida): Kathy Jordan (S.U.A.) 
— Regina Marsikova (Cehoslo
vacia) 4—6, 6—1, fr—4. • în pri
mul tur al turneului de la New 
Orleans : Jimmy Connors —
John Sadri 5—7, 6—3,6—0 ; Tom 
Gullikson — Jeff Borowiak 6—3, 
6—3 ; Tomas Smid — John Lloyd 
6—0, 6—3.
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