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La invitrsfia președintelui

NICOLAE CEAUSESCU
7

IERI Â ÎNCEPUT VIZITA

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI VA I

PREȘEDINTELUI'PORTUGALIEI,
ANTONIO RAMALHO EANES

La invitația președintelui 
Republicii Socialiste România» 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii Portu
gheze, generalul Antonio Ra- 
malho Eanes, împreună cu 
doamna Maria Manuela Ra
malho Eanes, a sosit, miercuri, 
în Capitală, într-o vizită ofi
cială în țara noastră.

întîlnirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Antonio Ramalho Eanes 
ț- nou și important moment 
în cronica tradiționalelor rela
ții de prietenie și colaborare 
româno-portugheze, bazate pe 
afinitate de origine comună și 
de cultură, pe aspirațiile co
mune de pace și progres — 
constituie o continuare a dia
logului fertil, la nivel înalt, 
care s-a stabilit între Româ
nia și Portugalia, în folosul și 
spre binele ponoarelor noastre, 
al cauzei păcii, securității și 
cooperării în Europa și în 
lume.

Vizita șefului statului portu
ghez, convorbirile care vor 
avea loc sînt menite să 
impulsioneze relațiile de piie- 
tenie și colaborare român )-p >r- 
tugheze în cele mai diferite 
domenii de activitate, să in
tensifice conlucrarea dintre cele 
două țări pe planul vieții in
ternaționale pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de pace. progres 
social și prosperitate ale tu
turor popoarelor, pentru cons
truirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Ceremonia sosirii inalților 
oaspeți a avut loc pe aeropor
tul internațional Otopeni, îm
podobit sărbătorește.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Antonio Ramalho 
Eanes și doamna Maria Ma
nuela Ramalho Eanes au fost 
întîmpinați cu cordialitate do 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de to
varășa Elena Ceaușescu. Cei 
doi șefi de stat și-au strîns 
mîinile cu căldură. La rîndul 
lor, tovarășa Elena Ceaușescu

și doamna Maria Manuela Ra- 
malho Eanes și-au strins mîi- 
nile cu multă prietenie. .

Mii de bucureșteni, aflați pe 
aeroport, au salutat cu căldură 
pe cel doi președinți, 
clamat îndelung pentru 
voltarea prieteniei dintre 
poarele român și 
Cei prezenți șî-au 
deplina satisfacție pentru noul 
dialog la nivel inalt româno- 
portughez menit să adauge 
noi valențe prieteniei tradi
ționale dintre cele două po
poare, să impulsioneze colabo
rarea dintre țările și popoare
le noastre, în folosul lor reci
proc, al cauzei păcii, securită
ții și cooperării in Europa și 
în lume.

In această atmosferă însufle
țită, cei doi președinți au pă
răsit aeroportul într-o mașină 
escortată de motocicliști.

Aceeași atmosferă a domnit 
de-a lungul traseului străbătut 
de coloana oficială. Mii de 
bucureșteni au salutat cu căl
dură pe șefii celor două 
state.

La Piața Șcinteii, in cadrul 
unei scurte ceremonii, pri
marul general al Capitalei, 
Gheorghe Pană. a inminat 
președintelui Republicii Portu
gheze cheia orașului.

Numeroși cetățeni 
ovaționează pe cei 
ședin(i, exprimînd 
iele de prietenie și 
leagă popoarele român și por
tughez.

La Palatul Primăverii — 
reședința rezervată inalților 
oaspeți — președinții Nicolae 
Ceaușescu și Antonio Ramalho 
Eanes, tovarășa 
Ceaușescu și doamna 
Manuela Ramalho Eanes 
întreținut într-o atmosferă de 
caldă cordialitate.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Portugheze, ge-

au a-
< dez- 

po- 
portughez. 
manifestat

aplaudă, 
doi pre- 
sentimen- 
stimă care

Elena 
Maria 

s-au
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O victorie netă a fotbaliștilor noștri

ROMÂNIA
A 303-a confruntare interna

țională a reprezentativei noas
tre de fotbal, susținută ieri pe 
stadionul Steaua. în compania 
naționalei Greciei. își propunea 
să fie. pe de o parte, o intil- 
nire de palmares. urmărind 
victoria și. deci, revanșa dună 
eșecul suferit la 13 decembrie 
anul trecut, la Atena (1—2), pe 
de altă parte, era un fel de 
repetiție generală. în vederea 
meciului cu Spania, de la 4 
aprilie, atenția fiind îndreptată, 
in acest caz. firesc. îndeosebi 
asupra conținutului jocului și a 
gradului de omogenitate a echi
pei, pe toate planurile.

Cum a răspuns meciul cu 
Grecia acestor două obiective 
principale și ce concluzii pot fi 
trase după un astfel de test, 
inspirat programat, după păre
rea noastră, cu două săptămini 
inaintea importantei partide din 
cadrul campionatului Europei 
cu echipa lui 
rindu-ne. mai 
propriu-zis. la 
ieri, va trebui 
victoria a fost 
clară, meritată și tonifiantă, 
spune. în perspectiva jocului 
cu Spania. ..Tricolorii" au ata
cat ceva mai mult, au fost su
periori tactic adversarilor lor și 
și-au valorificat plusul de ex
periență competițională. Impor
tant, de asemenea, de subliniat 
este și faptul că toate cele trei 
goluri ale reprezentativei noas
tre au fost consecința unor 
faze spectaculoase și ale unor 
execuții tehnice frumoase. Ele 
au pornit de fiecare dată (fie 
că au fost din acțiune — ca in 
cazul golurilor 1 și 3 — fie că 
au fost lâ momente fixe — ca 
in cazul golului 2) din centrări 
de pe extremă, element de teh
nică bine valorificat atît de 
Marcu. cît mai ales de Lucescu, 
ambii în bună dispoziție de joc.

Kubala ? Refe- 
întii. la meciul 

adversarul 
să spunem 

cit se poate

ile 
că 
de 

am

Balcanic „START LANSAT
AL SEMIFONDIȘTILOR NOȘTRI ÎN NOUL SEZON
Bilanț <il record la Crosul

Desfășurat pe cîmpia Ko
sovo, lingă Priștina, cu parti
ciparea atleților din toate ță
rile balcanice — inedită fiind, 
din acest punct de vedere, pre
zenta la cros a alergătorilor 
din Albania — cea de a 
XXIV-a ediție a Crosului Bal
canic 
lor și fondiștilor români obți
nerea unui succes fără prece
dent în istoricul competiției : 
cîștigarea a 8 titluri din cele 
10 decernate. Așadar, un pro
centaj de victorii de 80%, demn 
de un „mare maestru", care 
întrece precedentul record de 
7 victorii, deținut tot de cro- 
șiștii români de la edițiile din 
1974 (Velenje) și 1975 (Băile 
Felix). Un succes aproape to
tal. care ar fi putut fi si mai 
categoric, gîndindu-ne că re
prezentanții noștri au pierdut

Următoarea ediție în România
al tineret 

singur

a prilejuit scmifondiști-

9-lea titlu — echipe 
pentru numai un 

punct 1
Este adevărat că de 

mativ 5—6 ani ne-am < 
ca alergătorii români 
mine Crosul Balcanic, 
ceasta dată, 
pășite 
rioare. iar în afara victoriilor 
individuale si pe echipe există 
si alte elemente care întăresc 
supremația sportivilor noștri : 
la fiecare din probele ciștigate, 
în afara învingătorului încă un 
atlet român s-a aflat pe po
diumul de premiere, iar în 
cursa senioarelor — poate cea 
mai dificilă a priori, dată fiind 
valoarea echipei Bulgariei (Peh- 
livanova, Iaținska, Ceavdarova)

aproxi- 
obișnuit 
să do- 
De a- 

însă. au fost de- 
toate realizările ante-

DIVA St IANSEAZA VIGUROS
IN ELITA GIMNASTICII ROMANEȘTI

5

Interviu cu MlHAI BĂNULESCU, director al Școlii gene
rale nr. 7 cu club de gimnastică

Cu șapte luni în urmă, rela
tam în ziarul nostru despre 

' ampla acțiune de selecție în
treprinsă în județul Hunedoara 
pentru depistarea celor mai 
bune gimnaste din zonă, apte 
să figureze printre elevele Șco
lii generale nr 7. din Deva, 
școală cu club de gimnastică 
și atletism. Subliniam atunci 
că antrenorii emeriți Marta și 
Bela Karoly, împreună cu alți 
tehnicieni, au trecut prin fil
trul verificărilor peste 10 000 
de fetițe de vîrstă preșcolară

și școlară, alcgind dintre aces
tea 240, care, din septembrie, 
învață și fac gimnastică, bene
ficiind de cele mai bune con
diții, în cadrul Școlii generale 
nr. 7 din Deva. O vizită re
centă la această școală ne-a 
relevat aspecte interesante, 
motiv pentru care l-am rugat 
pe directorul Mihai Bănulescu 
să ne ofere unele amănunte

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2—3)

GRECIA 3-0 (2-0)

Minutul 84 : Dudu Gcorgcscu înscrie a! treilea gol, fructificind 
Foto : Dragoș NEAGUexcelenta centrare a lui Lucescu

Sâ nu uităm insă că deși 
adversarul echioei noastre de 
ieri, reprezentativa Greciei, a 
dovedit o mare tenacitate și 
vigoare fizică, calități caracte
ristice dealtfel fotbalului elan, 
și care a încercat să suplineas
că lipsurile tehnice cu o mai 
mare mișcare în Teren — nu 
ne-a creat totuși probleme deo
sebite. așa cum. mai mult ca 
sigur, o vor face fotbaliștii spa
nioli. Dc aceea, este normal, am 
spune, ca evoluția echipei noas-

tre in jocul cu Grecia să o 
raportăm la partida din 4 apri
lie și sâ vedem prin această 
prismă și ce anume a nemulțu
mit chiar și în condițiile unei 
victorii mai mult sau mai puțin 
facile. Așa. de pildă, va trebui 
să remarcăm frecvența insufi
cientă a acțiunilor de atac în 
raport cu situația de gazdă a

Mihai IONESCU

(Continuare în nao 2-3)

de hochei (grupa B)

S-A

ECHIPA ROMÂNIEI

IN TURNEUL

PRIMELOR PATRU

CALIFICAT PENTRU J. O

— reprezentantele 
sosit pe primele 
toate echipele noastre 
vedit omogene — la 
ridicat — ceea 
victoriile lor i 
cu punctaje 
lute, cum a 
sau apropiate 
nim. Antrenorul federal pen
tru probele de semifond si 
fond, Dragoș Hadircă, ne spu
nea că se cuvin felicitări nu 
numai campionilor în probele 
individuale, ci tuturor com-

noastre au 
trei locuri >’ 

s-au do- 
un nivel 
făcut ca 
obținute

ce a
să fie 

de poziție abso- 
fost la senioare, 
de punctajul mi

Vladimir MORARU

GALAȚI, 21 (prin telefon). 
Seriile preliminare ale Cam
pionatului mondial de hochei 
(grupa B) s-au încheiat. A- 
bundînd în surprize, actuala e- 
diție a întrecerii a stabilit, to
tuși, pînă la urmă cele mai 
bune 4 formații ale turneului, 
care s-au calificat pentru Jocu
rile Olimpice din 1980. de la 
Lake Placid : R.D. Germană, 
ROMÂNIA, Olanda și Norve
gia. Ele urmează să-și dispute 
primul loc al grupei, care dă 
drept de promovare în seria 
de elită a hocheiului mondial.

Iată amănunte de la par
tidele desfășurate ieri :

R.D. GERMANĂ - ROMÂNIA 
4-3 (2-2, 2-0, 0-1)

Pentru dîrzenia cu care s-a 
jucat, pentru frumusețea faze
lor create la ambele porți, 
acest meci ar merita un pre
miu de frumusețe, el capfivînd 
de la primul angajament

CLASAMENTE
SERIA I

penfru locurile

1. OLANDA 4 4 0 0 29- 8 8
2. Norvegia 4 3 0 1 16-13 6
3. Elveția 4 2 0 2 13-17 4
4. Japonia 4 10 3 20-17 2
5. R.P. Chineză 4 0 0 4 8-31 0

SERIA A ll-a
1. R.D.G. 4 4 0 0 30- 6 8
2. România 4 2 11 22-16 5
3. Austria 4 2 11 15-20 5
4. Danemarca 4 10 3 8-18 2
5. Ungaria 4 0 0 4 10-25 C
• Astăzi., este zi liberă.

Campionatul continuă vineri
?• sîmbâtă cu partidele din
turneele finale 
1—4 și 5—8.

pe cei peste

(Continuare in nao 2—3)

Pasiune, competență, muncă asiduă pentru creșterea viitoarelor 
talente ale gimnasticii noastre, Foto : I. MIHÂICĂ

pînă la sfîrșit
6000 de spectatori. Față de ra
portul de forțe și numărul de 
ocazii de gol, echipa noastră 
ar fi meritat cel puțin un re
zultat de egalitate. în orice 
caz, ea a făcut cel mai bun 
joc al său de pînă acum, evi- 
dențiindu-se portarul Gh. Hu
ța», fundașii Gali și Antal, li
nia Costeă, Tureanu, Axinte, 
precum și Cazacu. Golurile au 
fost marcate în ordine de Ra- 
dant (min. 7), Cazacu (min. 
13), Cazacu țmin. 18), Proske 
(in ultima secundă a minutu
lui 20, gol dubios, deoarece ar
bitrul nu a auzit sirena de în
cheiere a reprizei și a vali
dat punctul egalizator). în re
priza secundă, echipa R.D.G. 
se detașează prin golurile lui 
Miiller (min. 26) și D, PeterS 
(min. 36). In ultima treime, 
echipa noastrp a redus handi
capul printr-un gol splendid al 
lui Tureanu (min. 49). Asupra 
acestui meci vom reveni.

Au condus : Fischer (Norve-

Cronici și comentarii de
Radu URZICEANU, Călin 

ANTONESCU și Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)



CAMPIONATE • COM
„RADIOCMFIÂ" LOTULUI REPREZENTATIV PENTRU C.E. DE BOX

Există toate condițiile ca pugilismul românesc să facă, la Koln, un pas hotărlt pe drumul reafirmării
Programată cu mai mult de o 

lună înaintea campionatelor eu
ropene, actuala ediție a „Centu
rii de aur" i-a adus în ring pe 
aproape toți candidații la titula
rizare în echipa reprezentativă 
ce urmează să participe la în
trecerile continentale de la în
ceputul lunii mai. Evoluțiile lor, 
intr-o companie valoroasă, au 
fost edificatoare pentru tehnicie
nii noștri> care au și alcătuit lo
tul republican. aceste întreceri 
constituind principalul criteriu de 
selecție.

Judecind prin prisma compor
tării pugiliștilor noștri fruntași 
la recent încheiatele dispute, vom 
încerca o scurtă trecere în re
vistă a potențialului boxului ro
mânesc. acum. înaintea confrun
tărilor continentale de la Koln. 
Exprimîndu-ne surprinderea că 
trei dintre cei șapte pugiliști ro
mâni nurtători ai actualelor cen
turi (FI. Lîvadaru, M. Sîrba si 
C. Cliîracu) n-au intrat în vede
rile selecționerilor, în cele ce 
urmează ne vom referi numai la 
perspectivele noilor componenți 
ai lotului nentru C.E.

Semimuscă. La această catego
rie. tînărul Ion Boboc s-a dove
dit a fi singurul. în momentul 
de față, ne care se poate conta. 
R. Cozma, A. Săli, AI. Turei si 
M. Constantin au avut prestații 
inegale, cele mai multe dintre 
ele sub nivelul pretins într-o 
mare comoetitie internațională. 
Chiar și' actualul titular al cate
goriei trebuie să-și îmbunătă
țească substanțial capacitatea de 
luptă sj viteza de execuție în se
riile de lovituri

Muscă. Daniel Radu se află în 
continuare pe o linie ascendentă. 
El practică un box modern, în 
viteză, care impresionează plă
cut atît pe spectatori, cât și pe 
arbitri. Pregăti n du-se. în con
tinuare. cu o și mai mare serio
zitate. el va putea aspira la con

sacrarea sa cu ocazia campiona
telor europene de seniori.

Cocoș. Vicecampionul european 
al categoriei. Teodor Dinu, se 
află în revenire de formă. Pre
zența unui contracandidat, Ionel 
Panaite, îl va stimula, sperăm, 
să se antreneze în mod temeinic 
și să-și prepare mai hotărît lovi
turile decisive care-1 pot conduce 
pînă la cea mai înaltă treaptă a 
podiumului.

Pană. Deși a fost învins în fi
nală de cubanezul Jesus Solllet, 
tînărul Titi Cercel rămîne un 
pugilist tenace, curajos, comba
tiv, care mai poate crește in va
loare.

Semiușoară. Judecind după 
comportarea celor doi selecțio
nați (Dragomir Ilie și Paul Că- 
priceanu), la ora actuală catego
ria este deficitară. D. Ilie și P. 
Căpriceanu au suferit înfrîngeri 
categorice în fața unor boxeri 
români care n-au intrat în vede
rile selecționerilor ! Antrenorii 
speră, totuși, ca în timpul care 
a mai rămas pînă la C.E. să 
realizeze importante îmbunătă
țiri în capacitatea de exnrimare 
a celor doi selecționați. Deosebit 
de talentat, Ilie face față însă 
cu greu categoriei semiusoară. 
Poate se vor gîndi tehnicienii 
noștri ca pe viitor să-1 urce la 
„ușoară", unde ei își va putea 
pune plenar în valoare calitățile 
superioare de care dispune.

Ușoară. Simion Cuțov poate re
deveni campion continental, cu 
condiția să se dăruiască în timpul 
antrenamentelor si să ducă o 
viață sportivă exemplară. Totul 
depinde numai de el !

Semimijlocie. Ton Budușan a 
dovedit nentru a treia oară că 
este cel mai bun boxer român 
la această categorie. Dar. pentru 
a-și putea valorifica forța lovi
turilor. care i-au adus multe 
victorii Înninfo Ha limits. tehni
ca sa mai trebuie îmbunătățită.

Mijlocie mică. Stilul de luptă 
al lui Vasile Girgavu a produs 
o bună impresie selecționerilor, 
dar el este încă lipsit de expe
riență și nu cunoaște bine lupta 
de la toate distanțele. In schimb, 
Marcel Sîrba (tot un tînăr) s-a 
dovedit mai tenace și a reușit 
să-l depășească pe Deleaev, în
vingătorul lui Girgavu.

Mijlocie. Datorită evoluțiilor 
sale mai bune din alte competi
ții, precum și vîrstei mai mici. 
Valentin Silaghi este considerat 
a fi singura soluție a categoriei. 
Totuși, de data aceasta, compor
tarea sa n-a fost la nivelul pre
stațiilor anterioare. El poate mai 
mult.

Semigrea. Deși învins clar de 
C. Chiracu. G. Donici a fost 
preferat de selecționeri; probabil 
pentru voința și puterea de lup
tă superioare.

Grea. Ultima confruntare din
tre Dumitru Micu și Ion Cernat, 
ambii selecționați la această ca
tegorie, s-a încheiat cu victoria 
categorică a primului. Viitoare 
meciuri de selecție îl vor desem
na pe cel mai în formă înaintea 
competiției continentale.

Supergrea. Valentin Vrlnceanu 
s-a prezentat în progres față de 
ultimele sale evoluții, dînd noi 
speranțe antrenorului său.

în concluzie, dispunem de un 
lot cu sportivi capabili de suc
cese internaționale, care pot con
tribui Ia reafirmarea boxului ro
mânesc chiar la apropiatele în
treceri ale celor mai buni pugi- 
liști europeni. Este nevoie, însă, 
ca pregătirea lor viitoare să fie 
efectuată cu mai multă grijă, 
fără nici o fisură, pentru ca ei 
să se afle. Ia momentul potrivit, 
în cea mai bună formă sportivă.

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

După finalul campionatului național de baschet

SPIRITUL DE ECHIPĂ A DE1EIIMINAT VICTORIA DINAMOVIȘIIIOR
După ce a absentat (doar) un an din fruntea 

ierarhiei echipelor masculine de baschet din țara 
noastră. Dinamo București a redevenit campioană 
națională, performanță pe care o realizează pen
tru a 16-a oară în decursul existenței sale. Dina- 
moviștii au obținut 44 de victorii, au suferit doar 
două înfrîngeri (bineînțeles, în fața eternei ri
vale, Steaua) și au stabilit un record în privința 
coșaverajului : 5104 puncte înscrise (pentru prima 
dată în istoria campionatelor noastre naționale au 
fost înscrise peste 5 000 de puncte !) față de 3 215 
puncte primite, de unde rezultă o diferență de 
1 889 de puncte într-un bilanț extrem de favorabil. 
Căror elemente se datorează cucerirea titlului, 
victoriile la diferențe uneori astronomice, faptul că 
în 37 din cele 46 de partide susținute campionii au 
realizat „suta" ? Desigur, în primul rînd compo
nenței valoroase a lotului și bunelor condiții de 
pregătire asigurate de clubul sportiv Dinamo. 
Dar o pondere importantă au avut capacitatea 
profesională și tactul pedagogic manifestate de 
antrenorul emerit D. Niculescu, despre care nu 
este exagerat să afirmăm că a avut o mare con
tribuție la desăvîrșirea spiritului de echipă, la 
întărirea coeziunii sufletești dintre membrii for
mației. alcătuită din jucători diferențiat! ca vîrstă, 
experiență și valoare. Din punct de vedere 
tehnico-tactic. campionii au avut în 41 *de 
meciuri evoluții „ca la carte", apărarea agresivă, 
intercepțiile, contraatacurile, frecvența ridicată a 
aruncărilor la coș constituind argumente perma
nent folosite. în celelalte 5 întîlniri — cu Steaua — 
s-a adoptat un joc mai prudent, importanța re
zultatelor atingînd o cotă decisivă. Vom mai 
nota că, la fel ca în ultimii ani, Gh. Novac, D. 
Niculescu. V. Popa, M. Chivulescu și D. Geor
gescu au fost piesele de bază în meciurile hotă
râtoare ; Cr. Fluturaș, I. Uglai, L. ivascencu au 
avut și ei un aport considerabil ; G. David, Gh. 
Mihuță, M. Braboveanu și M. Caraion au fost 
prea puțin sau chiar deloc folosiți pentru a li se 
putea acorda calificative (referirile le facem ra- 
portîndu-ne la meciurile cu Steaua ; în celelalte 
partide, randamentul jucătorilor a fost mult mai 
echilibrat).

Pe locul secund s-a clasat fosta campioană, 
Steaua (antrenori: M. Nedef și A. Fodor), care pînă

Ia 3—4 februarie (0—2 cu Dinamo) a fost despărțită de 
fruntașa clasamentului doar de coșaverajul direct, 
datorită în mare măsură jocului bun prestat în 
majoritatea timpului de C. Cernat, Gh. Oczelak, 
V. Zdrenghea, V. Căpușan și T. Tarău. O notă 
specială pentru R. Opșitâru, aflat în mare progres 
și cu perspectiva de a ajunge o valoare interna
țională, cu condiția. însă, să dovedească și de a- 
cum înainte conștiinciozitate, disciplină și putere 
de muncă. La capitolul „punctelor negre", vom 
sublinia fluctuația de formă sportivă a conducă
torilor de joc (N. Pîrșu și A. Netolitzchi au „ca
potat" tocmai în partidele cu Dinamo ; P. Brăniș- 
teanu a fost o deziluzie, el făcîndu-se remarcat 
doar prin... proteste adresate arbitrilor, ba chiar 
prin atitudine ireverențioasă, motiv pentru care 
suportă o suspendare de 4 etape) și lipsa de res
ponsabilitate a jucătorilor în timpul unor meciuri 
considerate ușoare, dar care, pînă la urmă, le-au 
creat probleme (scorurile de 78—68 cu Urbis, 
79—77 și 114—104 cu Universitatea Timișoara, echipe 
care au retrogradat, sînt edificatoare).

Pe locul 3 — cea mai bună performanță a sa în 
Divizia A — echipa I.C.E.D. București, care, la 
numai un an de cînd îl are „la cîrmă" pe fostul 
internațional M. Cîmpeanu, a realizat un salt evi
dent în privința disciplinei de joc și a combati
vității în teren. Jucătorii de bază : P. Grădișteanu, 
D. Chircă, C. Voicu. S. Rotaru și S. Osacenco. 
Sîntem convinși că folosirea cu încredere a tine
rilor jucători înalț! (M. Copileț și M. Logofătu) 
va aduce echipei o creștere valorică.

Cu regret am consemnat neparticiparea la tur
neul final a formației Farul, clasată la încheierea 
returului pe locul 3. Pentru un centru baschetbar 
listic atît de puternic cum s-a dovedit a fi, de-a 
lungul anilor, orașul Constanța (de unde au ple
cat C. Cernat, L. Ivascencu, R. Tecău, N. Pîrșu, 
D. Dumitru, M. Caraion, actuali sau foști com
ponent! al lotului reprezentativ), este greu de în
țeles cum de nu au fost depistați și selecționați 
jucători cu talie înaltă. Avem, însă convingerea 
că antrenorul Em. Răducanu și ceilalți antrenori 
constănțeni vor trage învățăminte din trista lecție 
din acest an șl se vor strădui pentru evitarea, el 
în viitor.

Dumitru STĂNCULESCU

REZULTATE NORMALE ÎN ULTIMA ETAPĂ 
A ÎNTRECERILOR DE VOLEI

Cu partidele etapei a XXH-a, 
campionatul masculin de volei a 
luat sfîrșit, urmînd ca primele 
patru — Dinamo, Steaua, Explo
rări Baia Mare și Tractorul Bra
șov — să-și dispute titlul îp 
turneul final, programat săpta- 
mîna viitoare, în sala Floreasca. 
De asemenea, în urma rezulta
telor înregistrate în actuala edi
ție, C.S.U. Galați și Universitatea 
Cluj-Napoca au părăsit scena pri
mei divizii. Dar, iată amănunte 
de la partidele acestei ultime 
runde:

STEAUA — VIITORUL BA- 
CAU 3—0 <2, 10, 11). După un 
prim set cîștigat foarte ușor, bu- 
cureștenii au început să exerse
ze felurite scheme tactice, fapt 
care a permis adversarilor să 
echilibreze într-o oarecare măsu
ră jocul, ceea ce și explică sco
rurile mai strînse din următoa
rele două. Steaua a jucat cu gîn- 
dul la turneul final, în timp ce' 
băcăuanii mulțumiți de faptul că 
au rămas în continuare prin
tre divizionarele A. învingătorii 
au utilizat formația : Manole 
(Geană), Macavei, Chifu, Ion, 
Pop, Iuhasz. A condus foarte bine 
cuplul bucureștean M. Nicolau — 
A. Dinicu (Em. F.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO 0—3 (—12, —8, —1). Di
namo viștii au jucat în forță, ne- 
lăsînd în nici un moment adver
sarilor posibilitatea de a se im
pune, deși în primele două se
turi gazdele au încercat să-si ad
judece măcar unul dintre ele. Ar
bitri : A. Dragomir — București, 
I. Rusu — Timișoara. (C. Crețu 
— coresp.).

EXPLORĂRI B. MARE — DELTA 
TULCEA 3—0 (13, 12, 1). Doar 45 
de minute a durat această întîl- 
nire. în care băimărenii au fost

superiori oaspeților. S-au remar
cat: Arbuzov, Marinescu, Ignișka 
de la învingători, respectiv Spinu 
și Stancu. Arbitri : E. Mendel — 
C. Pitaru, ambii din Sibiu. (V. 
Săsăranu — coresp ).

TRACTORUL BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—1 (15, 
13, —8, 13). Meci foarte impor
tant pentru brașoveni care, în 
caz de victorie, se puteau consi
dera calificați în turneul final, 
avînd în vedere că voleibaliștii 
timișoreni și tulceni aveau de 
susținut partide deosebit de di
ficile. Din cauza mizei, jocul nu 
a fost de o factură tehnică și 
spectaculară ridicată, victoria su- 
rîzînd acelei echipe care a gre
șit mai puțin. Și. aceasta a fost 
Tractorul. Arbitri : V. Szakacs — 
B. Mare, V. Voicu — București. 
(P. Dumitrescu — coresp.).

C.S.U. GALATI — SIL VANIA S- 
SILVANIEI 0—3 (—9. —5, —7).
Pentru a se salva de te retro
gradare gălătenii ar fi trebuit 
neapărat să învingă, ca. apoi, să 
încerce imposibilul în fața echi
pei Dinamo, la București. Dar, ei 
nu au reușit să facă nici măcar 
acest prim pas, evoluind slab. în 
acest fel, oaspeții au reușit o vic
torie meritată, de la ei remar- 
cîndu-se Mășcășan, Stancu și 
Strauff. Arbitp: M. Albuț — G. 
Nicolae, ambii din București. (T. 
Siriopol — coresp.)
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

— C.S.M. SUCEAVA 1—3 (15. —8, 
“11, —7) S-au detașat : Popa si 
Dobre de la gazde, respectiv Păș- 
teanu șl Pancu. Arbitri: V. Vră- 
jescu — București, C. Păduraru
— Timișoara. (I. Pocol — coresp.).

• Duminică. în sala Dinamo, 
de la ora 10 30, va avea loc par
tida restanță dintre formațiile 
Dinamo și C.S.U. Galați.
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„CONCURSUL PRIETENIA" LA SCHI ALPIN
La sfîrșitul acestei săptâ- 

mîni. Poiana Brașovului, va de
veni din nou „capitala schiu
lui". începînd de joi, aici vor 
fi prezenti aproape 100 de 
schioare si schiori alpini, din 
șapte țări, care-si vor disputa 
o nouă ediție a „Concursului 
Prietenia". Se află în stațiune 
snortivi si sportive din Bulga
ria, Cehoslovacia R.P.D. Co-

TURNEU INTERNATIONAL 
STUDENȚESC DE ȘAH, 

IN CAPITALA
în sala Institutului de arhitec

tură din str. Academiei nr. 20 
începe astăzi un interesant tur
neu internațional studențesc de 
șah, organizat de clubul bucu
reștean „Politehnica", în colabo
rare cu Ministerul Educației șl 
Invățămîntului. Participă Iz jucă
tori din Iugoslavia, Ungaria, Ar
gentina, Polonia și România.

reeană. Polonia, Ungaria, U- 
niunea Sovietică si România.

După cum se vede, o par
ticipare selectă, cu tineri spor
tivi ce bat la porțile consa
crării în schiul de mare per
formantă.

Postăvarul, îmbrăcat în man
tie albă, oferă condiții exce
lente de concurs. Organizatorii 
au programat Pentru vineri, 
de la ora 10. pe pirtia Lupu
lui, cele două manse ale pro
bei de slalom uriaș, atît pen
tru băieți, cit si pentru fete. 
Duminică, de la aceeași oră. 
pe pirtia Ruia — de sub tele
feric — vor avea loc cursele 
de slalom special. în două 
manse, pentru fete si băieți.

Antrenorii lotului nostru, 
Francisc Bonis si Ion Bogdan, 
vor înscrie în competiție mai 
multi sportivi si sportive, prin
tre care Vili Podaru. Dorin 
Dinu, Florin Vintilă, Erica Co- 
descu, Maria Balazs. Anca M<>- 
raru s.a.

„Cui 
clisml 
tulul I 
progrl 
stanța 
lie. d 
în 8 I 
fond, I 
80 și I 
divid! J 
alergd 
dispui 
Mama]

Fed! 
ne-a I 
firma! 
din b| 
nia ș| 
în țaJ 
zilei q 
mâni I 
alergă] 
și de 
din ld 
cum .] 
cut rJ 
timulu

D

VULCAN BUCUREȘTI - UN PAS SPRE DIVIZIA A 
LA RUGBY

„START LANSAT" AL
(Urmare din pag. 1)

SEMIFONDISTILOR NOȘTRI IN NOUL SEZON> >

în etapa a doua a returului Di
viziei B la rugby s-au înregistrat 
rezultatele : Seria I : Rulmentul 
Alexandria — R.C. Sportul stu
dențesc n 12—10. Ș.N. Oltenița — 
Gloria Buc. 0—18, Vulcan Buc. — 
Olimpia Buc. 12—0 (echipa antre
nată de Alexandru Carnabel a 
făcut nn mare pas spre „bara
jul" pentru Divizia A 1), Petro
chimistul Pitești — Calculatorul 
Buc. 37—6. Aeronautica Buc. — 
Dunărea Giurgiu 0—18 (conduc 
în clasament VULCAN 31 p. Du
nărea 28 p, Olimpia 27 p) ; seria 
a Il-a : Electrotimiș Timișoara — 
Electroputere Craiova 22—0, Glo
ria P.T.T. Arad — Unirea Săcele 
32—0 (la acest scor, arbitrul Gh. 
Huștiu a consemnat retragerea, 
oaspeților de pe teren — aștep
tăm reacția F.R.R. 1) Dacii 
I.P.A. Sibiu — I.O.B. BalȘ 6—15, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Con
structorul Alba Iulda 30—6, Mi
nerul Lupeni — Minerul Live-

zenl 25—3 (în frunte, ELECTRO
TIMIȘ 29 p, C.F.R. 28 p, I.O.B. 
27 p) ; seria a IlI-a : U.R.A. 
Tecuci — Rulmentul II Bîrlad 
0—0, Locomotiva Buzău — C.S.M. 
Suceava 7—0, C.F.R. Suceava — 
Automobilul Galați 6—6 (lider : 
LOCOMOTIVA BUZĂU, CU 28 p) ; 
seria a iv-a : C.F.R. Constanța 
— Rapid C.F.R. Fetești 38—0, 
Pescărușul Tulcea — I.T.C. Con
stanța 19—3, Metalul Mangalia — 
Viitorul Măcin 12—6 (conduc 
CONSTRUCTORUL CONSTANTA 
36 p și C.F.R. 34 p).

(Subliniem încă o dată că ar
bitrii au oblgațla să anunțe in 
timp util (telefonic) F.R.R. des
pre rezultatele partidelor pe care 
le-au condus. Și la ultima etapă, 
unii cavaleri ai fluierului (I. Co
lac, V. Daroș, I. Tomescu, Gh. 
Voinea nu șl-au respectat ele
mentara îndatorire. Poate că 
duminică...).

ponenților echipelor, precum 
si colectivului de antrenori care 
s-a ocupat de pregătirea lor : 
Ion Puică. Emil Grozescu, Ni- 
colae Păiș. Ion Mărgineanu, 
Atila Kalitt, Alexandru Mazilu, 
Alexandru Mîțn. Florica Oțel, 
Gheorghe Pleznilă.

Explicațiile acestui succes de 
excepție sînt. la urma-urmei. 
simple. Pe de-o parte, aten
ția deosebită cu care a fost 
Pregătit Crosul, reprezentată 
de volumul de muncă ieșit din 
comun, seriozitatea si dăruirea 
în antrenamente si în concurs. 
Acestea sînt. de fapt, caracte
ristice ale activității tehnicie
nilor si sportivilor din gru
pele de semifond-fond. care 
explică succesele obținute în 
ultimii ani — la cros, dar în 
Primul rînd pe pistă —. po
ziția fruntașă pe care au cu
cerit-o aceste probe în atle
tismul nostru în competiție cu 
celelalte grupe de probe.

Pe de altă parte, trebuie să 
subliniem existenta unei dife
rente reale — si evidente — 
de valoare la nivelul senio-

rilor si senioarelor între cei 
mai buni alergători români si 
adversarii lor din Balcani. Ilie 
Floroiu, Maricica Puică si Fița 
Lovin, sînt atleți binecunos- 
cuti în arena internațională si 
ei n-au făcut decît să-si re
confirme superioritatea în fata 
unor adversari mai slabi. Ne 
bucurăm. în ceea ce-i pri
vește. mai ales pentru faptul 
că ei se anunță ca buni ves
titori ai apropiatului sezon — 
preolimpic I — de pistă. Alții 
vor fi adversarii, altele — obiec
tivele I

Semnificative sînt victoriile 
iunioarelor si juniorilor. • La 
fete vom nota că actuala edi
ție a adus cea de a 7-a vic
torie românească (la individual 
si pe echipe) -consecutivă, un 
alt record al crosistilor noș
tri I în afara primelor două 
clasate. Eugenia Nicola si A- 
driana Mustață, calități deose
bite a dovedit Maricica Bernea 
(locul 5), care nu a împlinit 
Încă 16 ani 1 La băieți. Gyorgv 
Marko anunță un nou... Flo
roiu. Elevul din Tg. Secuiesc 
a cîstigat detașat. In stil de 
mare campion, terminînd aler
garea cu resurse. Bine îndru

mat în continuare (el. ca si co
legii si colegele de generație), 
poate deveni o valoare auten
tică.

Crosul Balcanic ne-a arătat 
că semifondiștii si fondistii 
noștri au luat un „start lansat" 
în sezonul preolimpic. Să-i aș
teptăm în concursurile pe 
pistă !

în cadrul Congresului bal
canic. desfășurat la Pristina, 
s-a stabilit ca ediția viitoare a 
Crosului Balcanic, a XXV-a 
(jubiliară), să se desfășoare, la 
începutul lunii martie 1980, în 
România (locul va fi fixat de 
F.R.A.).

DUMINICA, UN ATRACTIV 
CONCURS PRONOSPORT. Pen
tru tot mai numeroșii amatori de 
pronosticuri sportive, concursul 
de duminică 25 martie a.c. pre
zintă o atractlvitate sporită. In- 
trucît majoritatea partidelor cu
prinse în program se anunță a 
fi. viu disputate și echilibrate. 
Iată pronosticurile fostului in
ternațional Ion lonescu, actual
mente antrenor al echipei Gloria 
Buzău : 1. Dinamo — Sportul 
stud 1, X ; 2. ,.U“ Craiova — 
F.C. Argeș 1, X ; 3. A.S.A. Tg.

IN CAMPIONATUL DE POLO NICI DE ACEASTĂ DATA 
RAPID NU A PUTUT TRECE DE CRIȘUL...

CLUJ-NAPOCA, 21 (prin tele
fon). Miercuri seara au început 
în bazinul acoperit din locali
tate meciurile celui de al doilea 
tur din cadrul campionatului 
național de polo. în prima parti
dă s-au întîlnit Crișul Oradea și 
Rapid București. După cum se 
știe, în partida de debut a ac
tualei ediții, la București, Crișul 
realizase marea surpriză de a-i 
învinge pe feroviari cu 7—5. Și 
de această dată, echipa antrena
tă de Nicolae Rujinschi nu a 
fost departe de o ispravă asemă
nătoare

Orădenii au înotat din nou 
foarte mult, au pus mare accent

pe contraatac, reușind să aibă 
inițiativa în marea majoritate a 
timpului. După 5 minute de joc, 
scorul era 2—0 în favoarea Cri- 
șului. iar în min. 16, orădenii 
conduceau cu 5—2 ! în tot acest 
timp, formația bucureșteană a 
comis dese gafe în apărare, iar 
în atac. Olac și Slavei au fost 
practic inexistenți. De subliniat 
că între minutele 7. și 19 Rapid 
nu a înscris nici un gol. Spre 
final. „7“-le orădean. poate prea 
sigur de victorie, nu a mai ata
cat cu aceeași convingere, a in
trat în jocul de uzură impus de 
rapidiști și a pierdut întregul a- 
vantaj, formația bucureșteană
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Mureș — Steaua X ; 4. F.C. Baia 
Mare — Corvinul 1 ; 5. S. C. Ba
cău — Chimia Rm. V. 1 ; 6.
„Poli" Tim. — „Poli" Iași 1 ; 7. 
Gloria — Olimpia 1 ; 8. Jiul — 
F.C. Bihor 1 ; 9. U.T.A. — C. S. 
Tîrgo-viște 1 ; 10. Lazio — mter- 
nazionale 1, X ; 11. Torino — 
Juventus 1. X, 2 ; 12. Perugia — 
Roma 1 ; 13. Verona — Fioren
tina X, 2.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 21 

MARTIE 1979

EXTRAGEREA I: 32 5 4 43 14 26
EXTRAGEREA a II-a : 11 28 24 

45 40 30

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.138.892 LEI. din care 189.532 lei, 
report Ia categoria 1 și 22.998 Iei, 
report la categoria 2.
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reprezentativei noastre Si cu 
valoarea adversarului intilnit. 

IExceptînd perioada de timp cu
prinsă între min. 46 și 60. cind 
tricolorii s-au impus de o ma- 

Inieră categorică, în rest a exis
tat un sensibil și surprinzător 
echilibru în ceea ce privește I numărul acțiunilor ofensive. In
al doilea rînd. să menționăm 
lipsa de periculozitate a maio- 
ritătii fazelor de atac, datori- 
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| DE LA LUNG
| Cei 13 „tricolori14 in

O analiză a comportării celor

113 jucători utilizați ieri, efectuată 
pe baza observațiilor cronicarilor 
noștri prezenți la partidă, duce 
la următoarele caracterizări «i

Inote:
Lung a fost solicitat cu ade

vărat numai in a doua repriză. 
A avut — în această parte —

I intervenții sigure, prompte. No
te 7.

Tilihoi are circumstanța ate
nuantă că a intrat în meci după

Iun început de gripă. N-a avut 
contribuția dorită în atac, iar în 
defensivă s-a arătat uneori ezi
tant. Note 5.

IB. Grigore (care l-a înlocuit pe 
Tilihoi în a doua repriză) a ata
cat de multe ori greșit (pentru 
deposedare) și a faultat inutil.

IEste drept a fost utilizat pe un 
post unde joacă foarte rar. Nota 
5

Dinu, reapărut In echipa na-

AZI, LA PITEȘTI, LOTEL
Un interesant meci (amical), 

I astăzi, la Pitești: Lotul olim
pic, care se pregătește pentru 

g jocul de la 18 aprilie, cu re
prezentativa similară a Unga-

ales numărului mare de greșeli 
tehnice (pase și preluări). Re
feritor la acest ultim element 
de analiză, este semnificativ 
faptul că. pe ansamblul meciu
lui cu Grecia, jucătorii noștri 
au greșit 45 de pase și 15 pre
luări din situații simple. au 
executat 20 de driblinguri ne
reușite și complet inutile. Aces
tor supărătoare lipsuri le-am 
mai adăuga greșelile in marcaj, 
temporizarea nejustificată in si
tuații de superioritate numerică 
în atac, imprecizia suturilor la 
poartă. Toate acestea sînt lu
cruri care trebuie să atragă în 
mod deosebit atenția colectivu

LA MARCU... 
note și comentarii 
țională după mai mult de un an 
și jumătate, a venit cu ambiția 
și deosebite putere de luptă care 
n caracterizează. A intervenit de 
multe ori bine, inspirat. Uneori 
s-a hazardat însă In acțiuni de 
deposedare, lăsind descoperit cen
trul defensivei. Nota 7.

Sameș. foarte exact la marcaj, 
ca de obicei, a apărut de citeva 
ori în atac, mărind forța de șut 
a liniei de... specialitate. In cî
teva rînduri. cînd adversarii au 
atacat rapid, a părut descumpă
nit. Nota 7.

Vigu n-a evoluat cu precizia 
obișnuită. Mai cu seamă în a 
doua repriză el a greșit cîteva 
mingi, una dintre ele fiind foar
te aproape de a se transforma în 
gol pentru selecționata Greciei. 
A comis și un gest nesportiv, 
cu totul neobișnuit la el. Nota 5.

Dumitru — excelent în prima 
repriză cînd a condus efectiv jo- 

olimpic - r. c. socmrx
riei, Intîlnește, de la ora 16. 
pe F.C. Sochaux, echipă care 
activează în prima ligă a Fran
ței. Meciul se va transmite la 
T.V.

lui tehnic al naționalei în 
timpul care a rămas pină la 
4 aprilie.

In ce ne privește, considerăm 
că. in ciuda aparentelor, toate 
aceste probleme sînt rezolvabi
le. Cu un Plus de efort in pre
gătire. cu mai multă concentra
re in ioc. multe din deficien
tele semnalate in jocul cu Gre
cia pot fi înlăturate. Exemplul 
dat. la 34 de ani. de Lucescu. 
cel mai bun jucător român si 
de pe teren, ar putea constitui 
o pildă demnă de urmat pentru 
toți comconentn. mai tineri sau 
mai vârstnici, ai reprezentativei 
noastre.

cui are și meritul de a fi des
cins scorul- intervenind cu sigu
ranță la balonul centrat de Mar
ca. în a doua parte, mai puțin 
prezent ta joc. a Ieșit ta eviden
ță prin citeva pase de mare pre
cizie și surpriză. Nota 74-.

Bălăci a muncit foarte mult. 
Nu s-a regăsit insă dedt spre 
sflrșitul reprizei tatii, cind a si 
marcat un gol frumos. Si după 
pauză a produs de citeva ori pa
nică ta apărarea adversă. Nota 7.

Bolont mai șters ta prima re
priză, a apărut mal inspirat și 
mai prezent in acțiuni în a doua, 
cînd a sprijinit mult mai efi
cient atacul. Nota 7.

Lucescu. După un start ezitant, 
care lăsa Impresia că nu se în
țelege. ta combinații, cu Dumitru 
și Tilihoi. a redevenit Lucescu, 
cel din atîtea meciuri mari ale 
echipei naționale. A terminat 
foarte bine. Este coautor la go
lurile doi și trei. A „scos” totul 
din fiecare balon. Nota 84-.

Romilă (l-a înlocuit pe Bălăci) 
a jucat numai 15 minute în care 
a întreprins unele raiduri spre 
poarta lui Constanttaou.

Dudu Georgescu. Ieri s-a văzut, 
dacă mal era nevoie, că cheia 
jocului său se numește Lucescu. 
în final cel doi au realizat a- 
tacun spectaculoase și eficace. 
Repriza tatii ni l-a arătat insă 
neclar ta acțiuni. Nota 64-.

Marcu. Cînd a fost jucat cu 
mingi lungi, așa cum ii convin, 
a semănat panică în careul ad
vers. Mult mal util ta a doua 
repriză. Nota 7.

ASENSI VĂZUT
PRIN „LENTILA NICOLIDIS...

Mai intii o paralelă :
Stadionul Steaua, miercuri 21 septembrie 1977 : România 

— Grecia 6—1.
Stadionul Steaua, miercuri 21 martie 1979 : România — 

Grecia 3—0.
Două partide amicale pregătitoare ale aceleiași întîlniri 

oficiale, cu Spania. în septembrie ’77, echipa României 
avea prima șansă de calificare la Mundialul argentinian, 
șansă pe care ulterior a compromis-o la Madrid (0—2 cu 
Spania) și apoi la București (4—6 cu Iugoslavia). La această 
oră, reprezentativa noastră aie (spun... punctele și clasa
mentul grupei) șansa a doua de calificare în campionatul 
european, obiectivul ei fiind acela de a surnjonta handica
pul său (ca și Spania în ’77/’78) in meciurile de la Craiova 
și de la Belgrad. Sarcină grea, fără îndoială, dar reali
zabilă.

Ce legătură au cele de mai sus cu meciul de ieri ? Au 
legătura pe care o făcea Dinu înaintea partidei. Dacă el 
spunea că ei, fotbaliștii, vor juca acest meci cu gîndul 
la întîlnirea cu Spania, nu incape nici un dubiu că ma
joritatea spectatorilor au privit confruntarea de pe sta
dionul Steaua cu același gind. „Să-i vedem cu Spania. 
Una e cu grecii, alta e cu spaniolii". Fără îndoială, pină 
și ultimul naiv este convins că peste două săptămîni, la 
Craiova, va C mult mai greu. Problema care merită să 
Ee pusă este insă următoarea: ne ajută acest meci cu 
grecii — si această victorie care ne-a bucurat — SA VE
DEM ȘI SA PREGĂTIM MAI BINE partida cu Spania?

Citeva semne și învățăminte demne de luat in conside
rare există cu siguranță. 1) Lucescu și Dumitru au dovedit 
din nou că pot juca roluri determinante în evoluția echi
pei reprezentative. Primul, promovat prin... accidentările 
și îmbolnăvirile altora (ca și Dobrin și Aurică Ra
dulescu la ultimul meci cu Iugoslavia, 3—2), ne-a convins 
mai ales în repriza a doua că poate juca eficient pe tot 
frontul de atac, că este in stare să-i „pună" de la 30—40 
metri mingea pe cap lui Dudu Georgescu chiar și cînd 
acesta se află între doi fundași adverși. Nu e deloc puțin 
lucru... Cel puțin 5—6 din angajările lui Dumitru au creat 
iminența golului, momente care ni l-au reamintit pe Du
mitru din zilele sale cele mai bune. 2) La fel de impor
tantă este după opinia noastră și datoria de a nu-i con
funda pe Nicolidis și Anastapoulos cu Santillana, Asensi 
sau Ruben Cano. Ce situații au ratat atacanții greci în 
minutele 65, 74 și 78 — cînd apărarea noastră era depășită 
și cam spectatoare — atacanții iberici nu vor rata nicio
dată. Or, se știe ce mult poate cîntări uneori un singur 
gol primit într-o partidă oficială I

Meciul de ieri, o adevărată lentilă prin care trebuie pri
vită partida cu Spania, o lentilă care să nu mărească 
plusurile și nici să micșoreze minusurile.

Marius POPESCU

- - - - - - - - - SCURTĂ ISTORIE ÎN... 90 0E MINUTE ȘTIRI... ȘTIRI...
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LANSEAZĂ IN ELITA GIMNASTICII
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primul rind, un climat bun de 
muncă, o colaborare perfectă, 
o consultare reciprocă in toa
te problemele importante ale 
activităfii didactice și sportive. 
Atit profesorii care se ocupă 
de partea sportivă, și mă re
fer mai intii la sofii Marta și 
Bela Karoly (in gimnastică), 
Mihai Niculescu și Ion Ciofică 
(in atletism), precum și cele
lalte cadre didactice — învăță
toarele Floarea Bacizu, Virgi
nia Sindea, Valentina Herz, 
profesoarele Adriana Blendea, 
Elena Sucigan, ca și profesorul 
Anghel Nistor — au alcătuit 
un asemenea orar incit este 
posibil ca atit activitatea șco
lară cit și cea sportivă să se 
desfășoare in condiții optime.

— In rîndurile specialiști
lor din întreaga țară se 
bucură de mult interes și 
pare deosebit de spectacu
loasă realizarea, specifică 
școlii dv., referitoare la să
lile speciale pe probe.

_— Intr-adevăr, avem in școa
lă săli speciale, adevărate la
boratoare, pentru paralele, bir- 
nă, acrobatică, pregătirea ar
tistică, precum și sărituri-for- 
ță. Este un lucru nou, dar nu 
cred că trebuie să-l considerăm 
spectaculos, ci mai degrabă 
necesar pentru bunul mers al 
activității. Ele sint dotate cu 
aparatură de învățare, pentru 
toate treptele, precum și cu 
cele necesare pentru perfec
ționare. Existența lor ne per
mite ca, la un singur antre
nament, grupele să treacă prin 
mai multe săli, deci pe la mai 
multe aparate, într-o ordine a- 
preciată ca atare de cadrele 
de specialitate și de cabinetul 
metodic al școlii, ceea ce asi
gură un grad înalt de intensi-

pot 
■agerea 
ri 23 
Si va- 
or to- 
ișnuite 
sonsti- 
iție de 
mîine.

MAI 
. NU- 
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S-AU CONSTITUIT „ECHIPELE44 DE TEHNICIENI
PENTRU LOTURILE NAȚIONALE DE VOLEI
Biroul F.R. Volei a stabilit co

lectivele de tehnicieni jare se 
vor ocupa de pregătirea loturilor 
naționale. La lotul olimpic mas
culin au fost numiți : Nicolae 
Sotir (antrenor coordonator). 
Florin Balaiș și Stelian Tudor 
(medic Petre Bendiu). iar la 
cel feminin, Nicolae Roibescu 
(antrenor coordonator). Nicolae 
Humă și Oleg Solomonov (me
dic Marta Baroga). Vor mai 
fi alcătuite două loturi repu
blicane, unul de s miori (antre
nori w. Schreiber și o. Crețu) și 

tate-densitate a antrenamente
lor

— Aveți și un cabinet me
todic ?

— Avem un asemenea cabi
net, care este, deopotrivă, al 
profesorilor de gimnastică și 
al celor de atletism. Este do
tat cu aparatură modernă de 
investigare și cercetare, adu- 
cind o contribuție substanțială 
la continua îmbunătățire a 
procesului de instruire și pre
gătire sportivă. El dispune, de 
asemenea, de un bogat mate
rial documentar. Deseori au 
loc lecții deschise și dezbateri 
de o mare utilitate pentru 
toți tehnicienii.

— De ce mai beneficiază 
elevele școlii care sînt an
grenate în activitatea spor
tivă ?

— Avem un cămin cu o ca
pacitate de peste 250 de locuri, 
care oferă condiții excelente 
micuțelor sale colocatare, pre
cum și o cantină unde, de a- 
semenea, sint create posibili
tăți pentru luarea unor mese 
raționale, bogate in conținut 
nutritiv, și care facilitează 
buna pregătire sportivă a ele
velor.

— In gimnastică aveți 
deja un nume, pentru că 
aici învață și se pregătesc 

-“sportive ca Nadia Comă- 
neci, Emilia Eberle, Marile- 
na Neacșu, Marilena Vlădă- 
rău și altele. Pe cînd o a- 
firmare și în atletism ?

— Este adevărat, gimnastica 
se situează, deocamdată, pe 
locul intii. Dar avem convin
gerea că cele 110 fete și bă
ieți din secția de atletism, bine 
instruiți de un colectiv com
petent și entuziast, vor reuși 
curind să se afirme cu per
formanțe de valoare pe plan 
internațional.

unul de senioare (antrenori : 
N .Mihăileseu, Gh. Moise și M. 
Gheorghiță).

De lotul reprezentativ de tine
ret (băieți) se vor ocupa M. 
Șerban, T. Crasovschl și D. Lă- 
zărescu. iar de cel similar de 
fete, S. Chiriță, I. Ciuhureanu și 
A. Săsăran (medic Tatiana 
Avacum). In fine, pregătirea 
juniorilor mici va fi încredințată 
antrenorilor V. Dumitrescu, o. 
Dimofte. I. Combel (băieți), L. 
Sorbală. I. Cristian și Verâ Pav- 
lenco (fete).

întîlnirea amicală dintre pri
mele reprezentative aie României 
și Greciei a atras pe stadionul 
steaua din Capitală peste 25 000 
de spectatori. Chiar de la În
ceput jucătorii noștri se insta
lează în jumătatea de teren ad
versă și, după numai 5 minute, 
reușesc să deschidă scorul : 
Marcu centrează puternic, eu 
efect, de pe partea stingă, și 
DUMITRU reia balonul cu o lo
vitură de „cap", care se opreș
te in plasa porții lui Constanti- 
nou. „Tricolorii” insistă. Sameș 
expediază un șut de la distan
tă, peste bară. dar. cu toate a- 
cestea, situațiile clare de gol In- 
tîrzle. Oaspeții se apără orga
nizat. arată o mulțumitoare cir
culație la mijlocul terenului, au 
cîteva „ieșiri” din dispozitiv, be
neficiind astfel de două lovituri 
libere de la 18 m, pe care însă 
Nicolidis (min. 19) și Galacos 
(min. 26) le execută imprecis. 
O bună situație de majorare a 
scorului o are Lucescu. in min. 
34, cînd. după o greșeală în 
„lanț" a fundașilor greci, atacan
tul nostru șutează puternic din 
interiorul careului, dar Constan- 
tinou reușește să respingă ba
lonul. în min. 41. o centrare ca 
la... carte a lui Lucescu se sol
dează cu o lovitură de cap a lui 
D. Georgescu ta portarul Con- 
stantlnou. în sfirsit, in ultimul 
minut al reprizei, tabela arată 
2—0 : Lucescu execută o lovitură 
liberă de pe partea stingă, (im 
fel de corner scurt). puternic, 
la semilnălțime. șl BĂLĂCI apare 
la momentul oportun, reiuind 
spectaculos, din voleu, în poartă.

LOTUL DE TINERET
ALEXANDRIA, 21 (prin tele

fon). Teren foarte bun, timp 
excelent de joc, flori dăruite fot
baliștilor de amabilele gazde. 
Aceasta a fost atmosfera de pe 
stadionul Rulmentul din locali
tate la startul meciului cu divi
zionara A bulgară Botev Vrața. • 

„Tinerii” noștri au abordat me
ciul ca șl în partida cu R.D.G., 
cînd au aplicat principiul cu 
care antrenorul Viorel Mateianu 
croiește noua... haină de joc a 
reprezentativei: pressing perma
nent ta terenul advers, pentru a 
păstra tot timpul inițiativa, .co
roborat cu elaborarea mai exac
tă a fazei ofensive. Astfel, ti
nerii noștri jucători, realiztad o 
bună circulație ta teren, au pus 
in dificultate echipa bulgară, care 
au încercat să oprească Iureșul a- 
tacurilor printr-o apărare aglo
merată și. chiar, prin acea „cap
cană” a ofsaidului Pină la des
chiderea scorului. în min. 6. 14 
și 15. portarul oaspeților. Arșov, 
este obligat să apere in-extremis 
Periculoasele șuturi ale lui Co- 
raș și Antohi. Botev Vrața în
cearcă să lasă din chingile în 
care este încorsetată. inițiind 
două contraatacuri prin rapidul 
Panov, însă Condruc nu-1 lasă

Partea a doua a meciului ne 
arată echipa noastră tatr-o puter
nică revenire, datorită excelentei 
prestații a neobositului Lucescu. 
care inițiază citeva faze de mare 
efect, soldate cu centrări... tele
ghidate spre D. Georgescu, care 
ratează, insă, majorarea scorului 
în min. 51 și 57. din situații fa
vorabile. Oaspeții au — între mi
nutele 65 și 78 — o perioadă în 
care își fac simțită prezența în 
atac și sînt foarte aproape de a 
reduce din handicap. Ratează 
Nicolidis (min. 65) și Anastopou- 
los (min. 74 și 78). Finalul parti
dei este la discreția jucătorilor 
noștri. Lucescu face cursă după 
cursă, centrează, D. Georgescu 
ratează din nou (min. 80). In min. 
84, o excelentă acțiune perso
nală a aceluiași Lucescu — după 
ce l-a driblat și pe Constanttaou, 
el a centrat paralel cu linia de 
poartă — i-a oferit Iui DUDU 
GEORGESCU posibilitatea să reia 
ta gol, de la numai 2 m. Un 
3—0 obținut la capătul unui joc 
bun. scor care putea fi însă mult 
mai categoric.

Arbitrul Spas Lukov (Bulgaria) 
a condus bine formațiile : RO
MANIA : Lung — Tilihoi (min. 
46 B. Grigore), Dinu. Sameș, Vi
gu — Dumitru. Boloni, Balacl 
(mln.75 Romilă) — Lucescu. D. 
Georgescu. Marcu. GRECIA : 
Constantinou — Gunaris. Ravusis, 
Firos, Iosefidis — Cusulakis. Da
rn an achls (min.71 Anastopoulos), 
Livatinos (min 65 Kantopoulos) 
— Cuis. Nicolidis (min. 77 Co- 
sticos), Galacos.

Gheorghe NERTEA

0 frumoasă victorie și la Alexandria

-BOTEV VRAJA [Bulgaria] 4-0 [1-0]
acestuia nici o speranță. Și tri
colorii reîncep „morișea” lor de 
pase (Mureșan, A. Ionescu, Sa- 
bău, Coraș șl Ticleanu dlstln- 
gîndu-se în mod deosebit), în
cheiată cu angajări decisive spre 
vinurile de atac Antohi șl Ter- 
heș. Scorul este deschis ta min. 
30, cind Țicleanu reia ta portar, 
la un corner, mingea revine in 
teren și A. IONESCU înscrie:!—0. 
Reprezentativa noastră menține 
tempoul ridicat, fazele sînt spec
taculoase, cu schimburi derutan
te de pe o parte pe cealaltă, și 
Petkov (min. 32) salvează de pe 
linia porții balonul expediat de 
Antohi. In min. 33 este rîndul 
portarului echipei noastre de ti
neret, Ducadam, să se remarce 
la o periculoasă acțiune între
prinsă de Anghelov.

La pauză se produc mai multe 
modificări în formația lotului de 
tineret cu scopul de a-1 testa 
pe toți ceilalți jucători care con
curează la titularizare pentru 
meciul cu selecționata Turciei. 
Jocul are același sens. Tabela de 
marcaj se majorează ta min. 48, 
cind la un „un-doi“ Coraș—VI- 
DICAN, ultimul ti învinge pe 
portarul Topcev: 2—0. înlocuirile 
făcute, ca si probabila liniște a

• BILETELE PENTRU MECIUL 
DINAMO — SPORTUL STUDEN
ȚESC se pun în vînzare, înce- 
pînd de astăzi, la casele obiș
nuite. Organizatorii anunța că în 
ziua partidei nu se vînd bilete la 
casele stadionului.
• F.C. CONSTANȚA - R.K.S.

OKECIE VARȘOVIA 3—0 (1—0).
Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Peniu (min. 45). Nis
tor (min. 62 dîn 11 m.) si Roșu 
(min. 76). (G. TAMAȘ — coresp.)
• F.C.M. GIURGIU — DUNAV 

RUSE 0—1 (0—0). A marcat : 
Kubratov (min. 80). (Tr. BAR- 
BALATA — coresp.).

„CUPA F.R.F.-
Ieri s-au disputat două partide 

din cadrul fazei a doua a „Cu
pei F.R.F.“. al treilea meci — cel 
dintre Politehnica Iași și Steaua 
— fiind amînat. Iată rezultatele 
înregistrate:

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
A.S.A. TG MUREȘ 1—1 (0—0). 
Au marcat: Negrită (min. 66 — 
din 11 m) pentru gazde, resoec- 
tiv Fazekaș (min. 59). (Șt. Gur
gui — coresp.).

C. S. TÎRGOVIȘTE — OLIM
PIA SATU MARE 6—0 (2—0).
Golurile au fost înscrise de A- 
lexandru (min. 18), Tătaru (min. 
40 și 73 — din 11 m), Niculescu 
(min 48 si 65) și 'Pitaru (min. 
81). (M. Avanu — coresp.).

scorului (pentru că, orice s-ar 
spune,- o partidă de verificare 
rămine și un meci de rezultat) 
au determinat și unele scăderi 
în privința păstrării inițiativei. 
Și in aceste condiții. însă. se 
mai înscriu două puncte: min. 
65 — TERHEȘ și min. 80 — OAN- 
CEA

în general, se poate spune că 
acest joc frumos a fost deosebit 
de util. Arbitrul bucureștean Mar
cel Buzea a condus bine forma
țiile:

LOTUL DE TINERET: Duca
dam (min. 66 Mindrilă) — Borz 
(min. 46 Zare), CONDRUC. SA- 
BAU, I. Gheorghe — A. IONES
CU (min. 46 Vidican). Ticleanu 
(min. 60 Vamanu), I. MUREȘAN, 
CORAȘ — Terheș (min. 66 Oan- 
cea). Antohi (min. 62 Cernescu).

BOTEV VRAȚA: Arșov (min. 
46 Topcev) — Petkov, MALD- 
JANSKI. TOȘKOV, Kunovski — 
Bellov, GORANOV (min. 76 Mit- 
kov), Petrov — PANOV, Anghe
lov (min. 46 Kîrsev), Venkov 
(min 46 Dimitrov).

Stelian TRANDAFIRESCU



IERI A ÎNCEPUT VIZITA
PREȘEDINTELUI PORTUGALIEI,
ANTONIO RAMALHO EANES

(Urmare din pao. 1)

neralul Antonio Ramalho 
Eanes, au început, miercuri 
după-amiază, schimbul de pă
reri în probleme privind dez
voltarea colaborării româno- 
portugheze, atît pe tărîm bila
teral, cît și în sfera vieții in
ternaționale.

Cu acest prilej, a avut loo 
un larg schimb de informații 
privind situația politică și eco
nomică din cele două țări. Tot
odată. cei doi șefi de stat și-au 
exprimat satisfacția față de 
evoluția raporturilor dintre 
România și Portugalia, scoțînd 
în evidență bunele rezultate 
obținute în dezvoltarea rapidă 
a conlucrării pe plan politic, 
economic, telinico-științific, cul
tural și în alte importante do
menii de activitate. S-a su
bliniat că extinderea și diver
sificarea în continuare a cola
borării bilaterale pe temeiul 
egalității în drepturi și res
pectului reciproc contribuie la 
consolidarea legăturilor prie
tenești, cu vechi tradiții, din
tre popoarele român și portu
ghez.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
La Palatul Republicii au 

început miercuri, 21 martie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Portugheze, general 
Antonio Ramalho Eanes,

în cadrul convorbirilor, pre
ședinții Nicolae Ceaușeseu și 
Antonio Ramalho Eanes au 
evidențiat de comun acord că 
actuala vizită a șefului statului 
portughez — expresie a bune
lor raporturi dintre cele două 
țări și popoare — va contribui 
la accelerarea și dezvoltarea în 
continuare a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Portugheză.

★
Președintele Republicii 

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, și tovarășa 
Elena Ceaușeseu au oferit, 
miercuri, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Republi
cii Portugheze, general Antonio 
Ramalho Eanes, și a doamnei 
Maria Manuela Ramalho Eanes, 
la Palatul Consiliului de Stat.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Portugheze 
și Republicii Socialiste Româ
nia.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, cordială, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, și 
președintele Republicii Portu
gheze, generalul Antonio Ra- 
malho Eanes au rostit toasturi, 
urmărite cu atenție și subli
niate cu aplauze.

So-

Turneul international

CAMPIONATUL
(Urmare din van. 1)

gia), Tsukumoto (Japonia), 
Frei (Elveția).

AUSTRIA - DANEMARCA 
4-3 (2-1, 1-0, 1-2)

A fost una dintre cele mai 
îndîrjite dispute ale acestui 
campionat, o dispută în care 
erau interesați atît cei doi 
parteneri de întrecere, cît si 
numerosul public antrenat în 
pasionante calcule de golave
raj între formațiile Austriei și 
.României. Debutul a fost fa
vorabil echipei Austriei care a 
înscris prin Geiger (min. 2),- 
oar sportivii danezi egalează 
prin B. Hansen (min. 4). în 
min. 14, Cunningham aduce din 
nou în avantaj pe hocheișlii 
austrieci. A doua repriză a 
aparținut, ca joc, selecționatei 
austriei, care a șutat de trei 
cri în bară. înscriind. însă, o 
singură dată (Kiinig, min. 36). 
Urmează una dintre cele mai 
aramatice reprize ale campio
natului. în interval de două 
minute (49 si 50). danezii au 
egalat prin golurile lui Mad
sen și Nielsen, dar, în ciuda 
faptului că au mai multă pros
pețime decît adversarii, nu 
pot fructifica ocaziile pe care 
si le creează. în schimb, pe 
contraatac. Konig aduce echi
pei austriece (min. 54) o _vic
torie de care începuse să se 
îndoiască. în ultimul minut 
danezii scot portarul, joacă în 
6 oameni de cîmp, dar trebuie 
să se recunoască învinși, după 
un meci în care au luptat cu 
multă bravură.

S. C MAGDEBURG H. C MINAUR
de șah de la București

BAIA MARE 27-19 (13-9) A CÎȘTIGAT
7

indi-

MAGDEBL'RG, 21 (prin tele
fon). Jocul tur din cadrul se
mifinalei „Cupei cupelor" la 
handbal masculin disputat 
miercuri seara în fata a .2000 
de spectatori s-a încheiat cu 
victoria netă a gazdelor : S.C. 
Magdeburg — H.C. Minaur Baia 
Mare 27—19 (13—9).

Deși cele două reprize
că o superioritate simetrică a 
formației din R.D. Germană, 
băimărenii și-au năruit sansele 
în prima parte a jocului. Su- 
portînd eliminări succesive 
(Mironiuc de două ori. N. Voi
nea si Boros), ratînd o arun
care de la 7 metri Prin Miro
niuc, pășind direct la adversar 
(Avramescu) si nerepliindu-se 
la timp în apărare, ei au lăsat 
adversarilor sansa detașării 
(11—6 si 12—7) si prin aceasta 

— să joace ra- 
speculeze chiar

posibilitatea 
țional, să 
nervozitatea băimărenilor. Ast
fel. de la 6—6 (min. 18), repri
za s-a încheiat cu 13—9 în fa
voarea echipei din Magdeburg. 
Această parte a jocului a fost 
„momentul psihologic", dacă 
putem să-i spunem astfel, care 
a facilitat echiBei lui Klaus 
Miener detașarea netă în final.

învingătoarea, formație ro
bustă. cu doi jucători peste doi 
metri si alți trei în apropiere, 
excelent pregătită fizic, și-a 
onorat cartea de vizită prin-r 
tr-un joc superior în care echi
librul valoric dintre cele două 
linii si permanenta lor conlu
crare au fost decisive. Să nu

uităm că S.C. Magdeburg este 
actuala deținătoare a „Cupei 
campionilor europeni" si numă
ră nu mai puțin de 7 jucători 
selecționați în reprezentativa 
R.D. Germane.

H.C. Minaur Baia Mare n-a 
rezistat în primul rînd psihic 
acestei dure confruntări. De 
aici, de la nervozitatea care 
s-a instalat în sînul echipei — 
greșelile copilărești comise pe 
parcursul întîlnirii. ratarea 
unor acțiuni care puteau fi go
luri si care ar fi redus dife
rența enormă de la încheierea 
partidei.

Acum, băimărenilor le revine 
greaua misiune de a încerca, 
la 31 martie, la Baia Mare, să 
întoarcă în favoarea lor rezul
tatul final care acum pare 
compromis.

Au marcat : Wiegert 11, Kru
ger 7, Dreibrodt 4. Rothe 4, 
Hoppe de la_ învingători si N. 
Voinea 5, Mironiuc 4, Boros 4, 
Panțîru 3. M. Voinea 2, Palko 
de la învinși. A condus slab 
după părerea noastră, influen- 
tînd rezultatul final. cuplul 
danez Christiansen—Voelk.

MARK TAIMANOV
Cel de-al 18-lea Turneu inter

național de șah al României s-a 
încheiat, aseară. în Aula Facul
tății de farmacie cu victoria ma
relui maestru 
Taimanov (Elo 
mină neînvins

Ultima rundă 
de .desfășurarea _________  ____
rupte. Bellon a pierdut la Peev, 
iar Foișor la Haik. întîlnirile Ne- 
gulescu — Ghițescu șl Lane — 
Rogulj s-au încheiat remiză.

Reuniunea de aseară a purtat 
un caracter foarte aspru. Doar 
3 remize s-au consemnat în pri
mele ore de joc: Cloeâltea — 
Uhlmann, Șubă — Lanc și Tai
manov — Negulescu, in care me- 

dirză 
maes- 
dat o 
— în 
rundă

sovietic Mark 
2510), care ter- 
competiția. 
a fost precedată 
partidelor între-

• - - - - ,,

Hristache NAUM

SPORTIVI ROMANI

MONDIAL DE HOCHEI (grupa B)
_Au condus arbitrii A. Kos

kinen (Finlanda), 
(R. D. Germană) 
(Olanda).
OLANDA

B. Schweiger 
și N. Toemen

R. P. CHINEZĂ 
10-0 (0-0, 3-0, 7-0)

Hocheiștii olandezi au con
firmat si în acest ultim meci 
din grupă, al cărui rezultat nu 
Ie mal influenta calificarea, 
valoarea demonstrată în cele
lalte partide. Ei au încheiat 
întrecerea în forță, stăpînind 
socul în ultima repriză si do
vedind o pregătire fizică ex
celentă. Selecționata R. P. 
Chineze a manifestat, ca și în 
alte întîlniri. multă coeziune 
și finețe tehnică, dar a slăbit 
spre final, fiind apoi depășită 
la toate capitolele. în primele 
30 de minute, sportivii chinezi 
au beneficiat de cîteva mari 
ocazii (ratate) și Prin care, 
dacă le transformau, puteau 
„smulge" un rezultat mai 
în fata fruntașei seriei.

Au înscris : De Kloe 
Heer 2. Janssen 2. Van
Van Wieren. Berteling. Van de 
Broek. Arbitri : S. Petârsen 
(Danemarca). O. Barbu și 
Bal ini (România).

ELVEȚIA - JAPONIA 
4-3 (0-1, 4-1, 0-1)

Joc extrem de echilibrat, 
disputat într-un ritm amețitor, 
cu combinații spectaculoase, cu 
goluri și — mai ales — cu 
ratări care au făcut să „explo
deze" tribunele pline pînă la 
refuz ale frumosului patinoar 
artificial acoperit din localitate.

strins

2, De 
Soldi.

A.

LA SFÎRȘITUL SEZONULUI DE SCHI...
Sezonul marilor competiții in

ternaționale de schi s-a înche
iat la Furano în Japonia cu des- 

t^ășurarea unei probe feminine de 
slalom paralel. Victoria a reve
nit cunoscutei campioane aus

triece Anne Mărie Moser-Proll 
care în finală a învins-o pe 
americana Heidi Preuss. După 
cum se știe, în clasamentul com
binat al „Cupei Mondiale" (mas
culin și feminin) pe națiuni pri-

disputat o probă . feminină de 
slalom ocntind pentru „Cupa Eu-, 
ropei» la schi. A terminat învin
gătoare Piera Macchl (Italia). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Rita Napflia (Elveția) și Andrea 
Niklas (R.F.G.).

mul loc a revenit Austriei CU
1784 p, urmată de Elveția —
1250 p șl Italia — 962 p.

★
La Mongenevre (Franța) s-a

Prima treime a aparținut 
japonezilor, care au și deschis 
scorul în minutul 16 prin 
Hoshino, după ce formația ni
ponă irosise multe alte ocazii 
favorabile.

în repriza secundă am asis
tat la o puternică contraofen- 

- elvețienilor, care în- 
patru ori prin Matli 
Conte (min. 28 și 29) 
(min. 35).
părea jucată, dar ja-

sivă a 
scriu de 
(min. 23), 
și Lorcer 
’ Partida 
ponezii reduc din handicap in 
min. 38 (Yamauchi) și se apro
pie la 3—4, în miri. 44, prin 
Wakabayashi. Finalul este pal
pitant și dramatic, dar scorul 
nu se mai modifică în acest 
joc, cîștigat meritat de forma
ția elvețiană.

Au arbitrat : Grigoriev
(U.R.S.S.), Zsitva (Ungaria) și 
Westrcichcr (Austria).

LA BIALYSTOK, VAISMAN - 
URZICĂ : REMIZĂ

în runda a 2-a a turneului 
masculin de șah de la Bialystok, 
Vaisman (România) a remizat cu 
Urzică (România). Meduna (Ceho
slovacia) a cîștigat la Klimasew- 
ski (Polonia), iar Terzlci (Iugo
slavia) l-a învins pe Gromcewski 
(Polonia). In clasament pe pri
mul loc se află la egalitate Me
duna și Terzici. cu câte două 
puncte. Aurel Urzică totalizea
ză 1 p.

BIATLONIST1I LA 
„SĂRBĂTOAREA NORDULUI"
Ieri a plecat spre Murmansk 

(U.R.S.S.) un grup de biatloniști 
români, care vor participa, ală
turi de numeroși sportivi din 
mai multe țări, la întrecerile de 
schi, sărituri și biatlon denumite 
„Sărbătoarea nordului". Antre
norii Gheorghe Vilmoș și Ștefan 
Stăiculescu vor înscrie în cursele 
de 20 km, 10 km și ștafetă, ur
mătorii sportivi : Gheorghe Gîr- 
niță, Francisc Foriko, Vladimir 
Todașcă și Vasile Bejenariu.

CARMEN BUNACIU - 
LOCUL II LA MINSK

Au început întrecerile 
cursului internațional de 
dotat cu ..Marele premiu ai „ 
rului Komsomolskaia Pravda “. în

eon- 
înot 
zia-

:■

SELECȚIONATA OLIMPICA A BULGARIEI - STEAUA 2-1 (1-0)
SOFIA, 21

Steaua a fost un partener ex
celent pentru selecționata olim
pică bulgară. în prima repriză 
au dominat jucătorii gazdă. EU 
au deschis scorul in min. 38 
prin Petkov, In urma unei lo
vituri libere executată de Ko-

(prin telefon).

PREGĂTIRILE ECHIPEI 
DE TINERET A TURCIEI 

PENTRU MECIUL 
CU ROMÂNIA

ANKARA, 21 (Agerpres). — în 
preliminariile C.E. pentru tine
ret, selecționata Turciei va intOnl 
la 4 aprilie echipa României 
intr-un oraș care n-a fost încă 
stabilit de forul turc. Tinerii fot
baliști turci și-au început pre
gătirile. Au fost selecționați prin
tre alțiiAslan, Recal (Bursa- 

■^șpor), Suleyman (Besiktas), lun
ca? (Trabzonspor). Ann»
(Izirspor). Curcan (Galatasaray), 
Rasit (Fenerbahce), Sadik (An- 
karagucu) etc.

lev. în min. 49, Slavkov în
scrie al doilea gol la o gre
șeală puerilă a lui N. Rădu- 
canu. Din acest moment, Steaua 
domină, reduce handicapul, în 
min. 66, prin Năstase, după 
care ratează cîteva bune oca
zii. SELECȚIONATA OLIM
PICA A BULGARIEI : Velinov 
— Nikolov (min. 46 Sredkov), 
Dimitrov, Karakolev, Kolev 
(min. 70 Marev) — Ceavdarov, 
Petrov, Slavkov — Petkov, 
Mladenov, Goranov. STEAUA : 
N. Răducanu — Anghelim, FI. 
Marin, Agiu, Nițu — Ion Ma
rin. Zahiu, Aelenei — M. Ră
ducanu, Năstase, C. Zamfir.

Toma HRISTOV

zinul turneului a opus o 
rezistență ilustrului mare 
tru. La celelalte table s-a 
luptă aprigă, neobișnuită 
general — pentru ultima _____
a unui turneu. Ghițescu a cîști
gat la Foișor, Bellon la Bielczvk, 
Peev la Barczay șl stoica la Ro
gulj.

Clasamentul final al turneului 
este următorul: 1. TAIMANOV 
9’/2 p, 2—1. Ciocâltea, Ghițescu, 
Șubă 9 p, 5—7. Biriescu, Belton, 
Uhlmann 8’/2 p. 8. Stoica 8 p, 9. 
Haik 71/, p, io—13. Foișor, Barc
zay, Bielczyk, Rogulj 6% p ii. 
Negulescu 6 p, 15. Peev 51 , p', 1G. 
Lanc 5 p.

PESTE HOTARE
prima reuniune finală. camoioa- 
na Uniunii Sovietice. Elena Kru
glova, a intrecut-o în mod sur
prinzător pe Carmen Bunaciu la 
200 m spate Kruglova a cîștigat 
cu 2:19,69. fiind urmată de Bu
naciu 2:19,78 si Gorceakova 
(U.R.S.S.) 2:20,70. Alți învingă------- —------- - _2 83 _ 

Olga Klevakina 
57,58 — 100 m liber ;
(U.R.S.S.) 2:05.76 — 200 
Julpa (U.R.S.S.) 2:13,43 
bras : T. Salofastova 
61,78 — 100 m flutu- 

Seredin (U.R.S.S.) 56,42

2:19,78 și
. , ) 2:20,70. Alți
tori : Krasiuk (U.R.S.S.) 
100 m liber ;
(U.R.S.S.) ”
Kuznețov 
m spate ;
— 200 m 
(U.R.S.S.) 
re ; E. Sei-cuiu
— 100 m fluture.
LUPTĂTORII, LA „CUPA ELIBE

RĂRII", LA BUDAPESTA
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea campionatelor europene 
(București, 15—22 aprilie), luptă
torii noștri de greco-romane vor 
lua startul la ..Cupa Eliberării", 
organizată la sfîrșitul săptămînii 
de federația ungară, la Buda
pesta.

Vor face deplasarea următorii 
sportivi, în ordinea categoriilor : 
Constantin Alexandru, Nicu Gin- 
gă, Mihai Boțilă, Ion Păun, 
Gheorghe Minea, Ion Draica, Pe
tre Dicu, Vasile Andrei, Roman 
Codreanu și Victor Dolipschj. Lo
tul va fi însotit de antrenorii 
emeriți Ion Corneanu și Ion 
Cernea.

JUNIORII NOȘTRI 
(PÎNÂ LA 16 ANI) 

PARTICIPĂ LA UN MARE 
TURNEU IN FRANȚA

paris, 21 (Agerpres). — Cea 
de-a 7-a ediție a turneului pen
tru juniori (jucători în vârstă 
pină la 16 ani) va avea loc la 
Mbntaigu (Franța) în zilele de 14. 
15, 16 și 17 aprilie cu participa
rea a 16 echipe naționale șl de 
dub. Echipele participante au 
fost repartizate în 4 grupe pre
liminarii. Selecționata României 
va juca în grupa A, alături de 
echipele Scoției, Israelului și 
Spaniei. Iată componența celor
lalte grupe : B : Portugalia. Iugo
slavia, Anglia, R. F. Germania : 

Ajax Amsterdam, WAC Ca- 
W.f.B. Stuttgart sau 
Monchengladbach, FC

C :
sablanca,
’Borussia „
Montaigu ; D : PSV Eindhoven, 
Kartena, FC Nantes și FC Paris.

St CNKC SIMIFIWISIflf IK Clll'FLf IllfKIftNf

ATLETISM • Cursa desfășu
rată la Duitama (Columbia), la 
o altitudine de 2 600 m, a fost 
ciștigată de columbianul Domin
go Tibaduidza (12,800 km in 
53:20,0). Finlandezul Lasse Viren 
si kenyanul Samson Kimombwa, 
au abandonat. • Finlandezul Ha- 
nnu Siitonen, de mai multe ori 
campion si recordman al Euro
pei la aruncarea suliței, a anun
țat oficial că se retrage din ac
tivitatea competițională.

BASCHET e La Belgrad, în 
„Cupa Koracl» (masculin) : Par
tizan Belgrad — Arigoni Rleti 
(Italia) 98—108 (54—54).

CICLISM • Trofeul „Gullla- 
met Navarra» pentru amatori, 
desfășurat în Italia, a fost cîș-

TELEX
tigat de spaniolul Pedro Munoz 
(60 km în 1 ’

FOTBAL • 
meci amical, 
a dispus de 
4-1 (2-0).

HOCHEI • în campionatul 
mondial (Grupa C), la Barcelona: 
Anglia — Australia 5—3 ; Italia 
— Coreea de Sud 11—0.

LUPTE • In orașul italian 
Capri a luat sfirsit turneul de 
lupte greco-romane la care au 
participat sportivi din 6 țări. în 
clasamentul final echipa Italiei

h 29:40).
La Kaiserslautern în 
F.C. Kaiserslautern 
Dynamo Berlin cu

a ocupat primul loc. fiihd ur
mată de selecționatele Iugo
slaviei. Greciei, Republicii Arabe 
Egipt. Tunisiei și S.U.A.

TENIS • In turneul de la 
New Orleans, Jimmy Connors l-a 
eliminat cu 5—7, 6—3, 6—0 pe 
John Sadri Alte rezultate : Mo
ore — Cahil 1—6. 6—2. 6—4 : Tom 
Gullikson — Borowiak 6—3, 6—3. 
în primul tur au fost eliminați 
Tlm Gullikson și Dibbs de către 
Joubert și respectiv Kriek. a In 
turneul de la Nancy : Eberhardt 
— Crealy 7—5. 7—6 : Halllet — 
Munoz 6—4. 7—6 ; Taroczy — Ka- 
ry 6—3, 6—3 ; Moretton — Zu- 
garelli 7—6, 6—3 ; Barazzutti —
Slozil 6—2, 6—4.

Aseară s-au desfășurat meciurile retur din cadrul sferturilor 
de finală ale cupelor europene, la fotbal. Iată rezultatele (între 
paranteze figurează scorurile meciurilor din tur). ” ’
cu litere mai groase s-au calificat în semifinale, 
se desfășoare la 11 și 25 aprilie.

CAMPIONILOR EUROPENI
— F.C. Koln
gr Wisla Cracovia
— Austria Viena
— Nottingham Forest

CUPA CUPELOR
— F.C. Magdeburg
— Internazionale
— Ipswich Town
— Fortuna Dusseldorf

CUPA U.E.F.A.
— Honved Budapesta
— Steaua Roșie Belgrad
— Dukla Praga
— Manchester City

CUPA
Glasgow Rangers 
Malmo F.F.
Dynamo Dresda 
Grasshoppers Zurich

Banik Ostrava 
S.K. Beveren 
C.F. Barcelona
Servette Geneva

M.S.V. Duisburg
West Bromwich Albion
Herta
Borussia Monchengladbach 

Amănunte, în ziarul de miine.

Echipele scrise 
programate să

(0—1) amînat
(1-2) 4-1
(1—3) 1—0
(1-4) 1-1

4—2
1—0
1—0
1—1

1—2
1—1
2—1

(3-2)
(0-D
(1-1)
(1-1) 3-1
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