
VIZITA PREȘEDINTELUI
PORTUGALIEI, 

ANTONIO RAMALHO EANES
Joi dimineața, la Palatul Re

publicii, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat 
președintelui Republicii Portu
gheze, generalul Antonio Ra
malho Eanes, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I, în semn de prețuire și 
al bunelor relații dintre Româ
nia și Portugalia.

Șeful statului portughez a 
mulfumit călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru înal
ta distincție ce i-a fost confe
rită.

Cei doi președinți au reluat 
apoi convorbirile oficiale con
sacrate examinării problemelor 
actuale ale vieții internaționa
le, reafirmînd principiile și 
orientările fundamentale ale 
politicii externe a României șl 
a Portugaliei.

Cei doi președinți au subli
niat necesitatea aplicării în ra
porturile dintre toate statele a 
principiilor fundamentale ale 
relațiilor internaționale: respec
tarea independenței și suvera
nității naționale, a integrității 
teritoriale, egalității depline în 
drepturi, neamestecul în trebu
rile interne, avantajul reciproc, 
nerecurgerea la forță sau la 
amenințarea cu forța, rezolva
rea pe cale pașnică a conflic
telor.

De ambele părți s-a conside
rat că problemele complexe ce 
confruntă omenirea trebuie să 
fie rezolvate cu participarea, 
pe bază de egalitate, a tuturor 
statelor, indiferent de mărimea 
sau orinduirea lor socială.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

★
Joi dimineața, președintele 

Republicii Portugheze, genera
lul Antonio Ramalho Eanes, a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului si a 
patriei, pentru socialism.

★
Joi Ia amiază, președintei» 

Republicii Portugheze, genera
lul Antonio Ramalho Eanes, a 
vizitat unele cartiere de locuit 
din Capitală, precum și cunos
cuta Întreprindere de mașini 
grele din București.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de Ilie Verdeț, prim viceprim- 
ministru al guvernului, Gheor- 
ghe Pană, primarul general al 
Capitalei, general locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, 
Marin Iliescu, ambasadorul 
României Ia Lisabona.

Cetățeni ai Capitalei an făcut 
președintelui Ramalho Eanes ■ 
caldă manifestare de stimă, ex-

C. M. de hochei (grupa B)

ECHIPA ROMÂNIEI ASPIRĂ 
LA UN LOC PE PODIUM

’ GALAȚI, 22 (prin telex). — 
JOI a fost zl de odihnă pentru 
partlcipanțll la apriga întrecere a 
grupei B a Campionatului mon
dial de hochei. O zl frumoasă, 
cu cer însorit, cu un vtntlcel 
prietenos, de primăvară, care a 
găcut șl mal agreabilă excursia 
pe Dunăre, pe vasul „Moldova", 
oferită de organizatori partlci- 
panților. Multe echipe, însă, au 
preferat să se antreneze, pentru 
ca ultimele două zile de con
curs să le permită randamentul 
maxim. Lupta în ambele turnee 
finale este la fel de interesantă, 
la fel de marcată de „mize" a- 
tractlve, pentru că în cel al lo
curilor 1—4 se dispută promova
rea în grupa A și locurile pe 
podium, în cel al locurilor 5—ti 
se va da o aprigă luptă pentru 
rămînerea în acest al doilea 
eșalon valoric al hocheiului 
mondial.

Șl pentru că am ajuns la acest 
capitol, să subliniem caracterul 
inedit al competiției gălățene, a- 
cela de a da patru retrogradate 
din zece participante, procent de 
40 la sută, cu totul neobișnuit in 
întrecerile sportive șl care a fă
cut (și, mai mult ca sigur, va 
face în continuare) ca în flecare 
zi, flecare meci să se dispute la 
tensiuni majore. Din fericire, 
echipa României se găsește acum 
în zona favorabilă, a celor care 
nu mal au decît de cîștlgat. O 
dată atins obiectivul său de bază 
(calificarea pentru Jocurile O- 
llmplce), echipa noastră va ur
mări, vineri șl sîmbătă. etapa a 
doua a planului său, ocuparea 
uneia din treptele podiumului.

Desigur, pierderea La limită a 

primind satisfacția cu care po
porul român urmărește dialo
gul rodnic la nivel înalt româ- 
no-portughez, sentimentele de 
prietenie pe care le nutrește 
față de poporul portughez.

★
In cursul după-amiezii de joi. 

președintele Republicii Portu
gheze, generalul Antonio Ra
malho Eanes, împreună eu 
doamna Maria Manuela Ra
malho Eanes, însoțiți de 
tovarășul Ilie Verdeț, prim 
viceprim-ministru al gu
vernului, de persoane oficiale 
române și portugheze au făcut 
o vizită în județul Prahova. Au 
fost vizitate Combinatul Petro
chimic Brazi, întreprinderea 
„1 Mai» Ploiești și Asociația e- 
conomică intercooperatistă pen
tru creșterea și îngrășarea ti
neretului bovin de la Bărca- 
■ești.

In încheierea vizitei în uni
tăți economice din județul Pra
hova, președintele Antonio Ra
malho Eanes și soția sa și-au 
exprimat admirația față de 
succesele constatate In dezvol
tarea unor ramuri de produc
ție ale țării noastre și au mul
țumit pentru primirea călduroa
să de care s-au bucurat.

★
In cursul zilei de joi, pre

ședintele Republicii Portu
gheze, generalul Antonio Ra
malho Eanes, și doamna Maria 
Manuela Ramalho Eanes au 
primit, 1* Palatul din t Piața 
Victoriei, pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați in tara 
noastră, împreună cu soțiile. 
Președintele Republicii Portu
gheze s-a întreținut într-o at
mosferă cordială cu diplomații 
prezențî.

★
Doamna Maria Manuela Ra

malho Eanes a vizitat, joi. Mu
zeul de istorie al Republicii 
Socialiste România și Grădinița 
de copil a întreprinderii de 
confecții și tricotaje București.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîl- 
nlt, joi, cu președintele Re
publicii Portugheze, genera
lul Antonio Ramalho Eanes. și 
doamna Maria Manuela Ra
malho Eanes. în cadrul unui 
dineu, desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

Cu acest prilej, cei doi șefi 
de stat au continuat schimbul 
de păreri privind dezvoltarea 
colaborării româno-portugheze, 
pe planuri multiple, precum și 
in legătură cu o sferă largă 
de probleme actuale ale vieții 
internaționale.

Hocheiștii olandezi finalizează 
R.P. Chineze
meciului din serie, eu R.D.G. (a- 
cest rezultat contează în turneul 
final), ctntărește greu, dar ho- 
cheîștU noștri, care miercuri seară 
au marcat o sensibilă revenire la 
potențialul de luptâ scontat, au 
destule șanse de a devansa for
mațiile Norvegiei și Olandei sau 
— cel puțin — pe una din acestea 
două. Echipa R.D.G. (formația 
care, prin jocul său rapid, teh
nic, bins organizat, viguros, est» 
o bună „purtătoare de cuvtnt* a 
nivelului grupei A, din care vine)
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„Daciada" la Brad sub semnul unui deziderat major:

PREZENȚA ÎN ACTUALITATE CU REZULTATE 
PE MĂSURA UNOR FRUMOASE TRADIȚII>

Ansamblul de gimnastici ritmică-moderni din Brad se pregă
tește pentru evoluții bune și în ediția a Il-a a „Daciadei“ 

Foto : L MIHĂICĂ

Faptul că în curînd se îm
plinesc 45 de ani de la con
stituirea asociației sportive 
Aurul este de natură să ne 
ofere una din cele mai eloc
vente dovezi ale perenității

lotul rcprcrcntatlr — singura „secție” viabilă iu scrima 4c pcrlormania I

DISPUTELE DIN... AFARA PLANȘELOR
AMINĂ RELANSAREA SPADASINILOR CRAIOVENI!

O analiză a scrimei doljene, 
care se confundă pină la un 
punct cu cea a Clubului spor
tiv Electroputere Craiova, scoa
te în relief unele realizări. Aid 
s-au format o serie de spada
sini fruntași (A. Mironov, C. 
Duțu). Unii au devenit antre
nori (D. Popescu, M. Alecuj, 
alții fac parte din diferite clu
buri de performantă (Bărbosu

un nou atac la poarta formației 
Telefoto : AGERPRES

a făcut mari eforturi pentru a 
obține cele două puncte puse în 
Joc. Ea a fost ajutată de șansă 
(poate șl de arbitri...) pentru că 
două din cele 4 goluri reușite de 
ea sînt grevate de unele încăl
cări ale regulamentului La pri
mul, Mdller l-a scos, cu cross, 
pucul din mină (cu mănușă, cu

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2—3) 

sportului în zona Bradului, pe 
aceste meleaguri din Țara Ză- 
randului unde mineritul este 
cunoscut si practicat de 2 000 
de ani I Bradul, orașul de pe 
Crișul Alb, cunoscut pe plan

— Steaua, Rotaru — Farul Con
stanța etc.). Este, fără dubiu, 
meritul antrenorului Paul 
Ghinju care, prin pricepere, 
dăruire si stăruință, a adus in 
prim-plan scrima dolieană. În
deosebi prin proba de spadă.

Și, totuși, la o privire mai 
atentă, bilanțul secției de scri
mă de la Electroputere nu poate 
mulțumi : este mult mai spec
taculos prin ceea ce a dat 
ieri, decît prin aceea ce oferă 
ajL Cursul muncii antrenoru
lui P. Ghinju a înregistrat mo
mente de stagnare. Echipa sa 
de spadă (divizionară A) nu 
mal prezintă aceeași forță de 
convingere. O parte dintre ti
tulari au, în '’eneral. pres
tații modeste (Podeanu, Cără
midă), cei mai tineri — Rizea, 
Boboc — avansează parcă prea 
lent plnă la o anumită valoare 
care să fi consacre la nivelul 
primului eșalon al acestei probe.

Firește, antrenorul P. Ghin
ju s-a văzut si „descoperit”, 
prin plecarea succesivă a unor 
sportivi de frunte la stagiul 
militar sau tineri plecați tn 
alte cluburi, fiind nevoit să 
recurgă uneori si la improviza
ții. Totuși, principala carență 
a activității sale este aceea că

13-15 aprilie, la București:

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE GIMNASTICĂ

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României, În
trecere tradițională, care reu
nește an de an sportive și spor
tivi de valoare internațională, 
au ajuns Ia cea de-a 22-a edi
ție. în acest an, concursul va 
avea loc în București. în zilele 
de 13—15 aprilie, după următo
rul program : vineri 13 — e- 
xercitii liber alese băieți î 
sîmbătă 14 — exerciții liber a- 
lese fete 1 duminică 15 — fi
nalele pe aparate (fete ai bă
ieți).

Au confirmat pină acum par- 

national prin întreprindere* 
minieră Barza, Uzina de uti
laj minier si prin exploatarea 
minieră Țebea — ca să nu 
menționăm decît unele din o- 
biectivele care dau pondere e- 
eonomlcă localității — aru 
deopotrivă si tradiție sportivă, 
precum si o remarcabilă pre
zență în actualitate, cu car* 
se mîndresc. cu deplină În
dreptățire. toti cei peste 20 000 
de locuitori ai săi. Prezentă 
sportivă în actualitate mal 
pregnantă de la an la an. cu 
rezultate spectaculoase obținut» 
mai ales in cadrul „Daciadei”, 
competiție care a declanșat și 
în aceste locuri o viguroasă 
luptă pentru afirmare sportivă, 
pentru dezvoltarea activităților 
de masă în rindurile persona
lului muncilor din întreprin
deri și instituții, din școli, ca 
ef’uă premergătoare indispen
sabilă pe drumul marii perfor-’ 
manțe.

A vorbi despre sport la 
Brad înseamnă a vorbi. în pri
mul rînd, despre asociația

Constantin MACOVE1
(Continuare in nao 2—3)

a amînat prea mult acțiunea 
de formare a unei pepiniere 
proprii, din rîndul copiilor si 
juniorilor. Abia anul trecut, 
oarecum in extremis, a recurs 
la o asemenea modalitate : cu 
sprijinul conducerii Școlii ge
nerale nr. 30 din cartierul Cra- 
iovița si cu concursul foștilor 
săi elevi Liviu Isăilă și Rodi- 
ca Onu, a întreprins o amplă 
acțiune de selecție care a vizat 
cîteva sute de copii. De aid 
urmează să se formeze cîteva 
grupe de începători.

Este foarte bine că s-a găsit 
un teren fertil pentru scrimă 
într-o unitate de învățămînt 
care numără aproape 3 000 d» 
elevi. Numai că vremea pier
dută, iată, se recuperează greul 
Pentru că, între timp, profe
sorii Dumitru Popescu si Mir- 
cea Alecu (și ei foști elevi al 
antrenorului Ghinju), acum an
trenori la Clubul sportiv șco
lar Olimpia din Craiova, au sl 
luat un start mai bun în c» 
privește munca în perspectivă ! 
unul din scrimerii pe care îl 
pregătesc, Liviu Biban, a fost

Tiberiu STAMA

(Continuare in vaa 2-3)

AEE ROMÂNIEI
ticiparea la competiție federa
țiile de specialitate din Sue
dia, Italia. Cuba. R. P. Chine
ză, R. D. Germană, Polonia, 
Iugoslavia, Bulgaria. R. F. 
Germania, Spania, Anglia și 
U.R.S.S.

Din loturile tării noastre nu 
vor lipsi Nadia Comaneci, E- 
milia Eberie. Marilena Vlădă- 
rău, Marilena Neacșu. Dumi- 
trița Turner, Dan Grecu, Kurt 
Szilier, Aurelian Georgescu, 
Ion Checiches. Mihai Rors. Ni
colae Oprescu, Romulus Bucu- 
roiu.



Caruselul continuă La încheierea campionatului feminin de volei
PEN

DIHAMO (8-5 cu Voința), PREA MULTE DATORII NEONORATE... CONCI

NOUA LIDERĂ A C.N. DE POLO
CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te

lefon). Al doilea tur al cam
pionatului național de polo a 
continuat. în bazinul acoperit 
din localitate. într-o atmosferă 
de interes maior si beneficiind 
de o organizare remarcabilă.

în prima întîlnire a etapei 
de joi, Rapid București a ta- 
tîmpinat timp de 
• rezistentă dirză 
tinerei formații 
București, pe care, 
mă. a întrecut-o cu 11—* (0—0, 
*—2, 2—1, 6—1). Feroviarii au 
înscris 
far în 
indica 
plusul_ ___________ _______
țională a detașat formația ra- 
pidistă. Au înscris : Olac 4, I- 
Slăvei 2. Arsene, Gheorghe, 
Schervan, Teodor, Nicolau pen
tru Rapid, respectiv Chivăran, 
Andreescu, Tăurici, Bone. Ar
bitri : V. Burdea și Șt. Mihai.

într-unul din derbyurile 
campionatului s-au tatîlnit 
echipele Dinamo București și 
Voința Cluj-Napoca, victoria 
revenind bucureștenilor cu 
«—5 (3—2, 1—2, 2—0, 2—1),
care, datorită acestui succes, 
trec ta fruntea clasamentului. 
Campionii au clștigat pentru 
eă Nastasiu l-a „ținut" fără 
greșeală pe CI. Rusu (golgete- 
rul clujenilor), iar V. Rus s-a 
dovedit ta vervă deosebită, ta-

trei reprize 
din partea 
C.N. A.S.E. 
ptnă la ur-

primul gol in min. 11. 
min. 17 tabela de scor 
3—3. In ultima repriză, 
de maturitate competi-

scriind prunele 5 goluri ale 
formației sale. Echipa Voința 
g avut multe situații favorabi
le, dar mingile șutate la poar
tă au fost oprite de portarul 
dinamovist Spînu sau au lovit 
bara. Jocul a fost echilibrat 
doar în primele două reprize, 
după care Dinamo a marcat de 
4 ori, iar Voința o singură 
dată. Evoluția scorului : Dina
mo — Voința: 0—1. (Sebok, 
minge scăpată de Spinu), 1—1 
(Rus — s.^), 2—1 (Kus — 4 
m), 2—2 (Gyarfas), 3—2 (Bus), 
3—3 (Colceriu — s.n.), 4—3
(Bus — 4 m), 4—4 (K. Rusu — 
s.n.), 5—4 (Rus), 6—4 (Muntea- 
nu — s.n.), 7—4 (Nastasiu — 
sui.), 7—5 (CI. Rusu), 8—5 
(Munteanu — inferioritate nu
merică 1). Au arbitrat ^u auto- 
riitaite R. Silha și R.

meci
Oradea —

10—8 (3—1,

Modul în core s-au înșiruit cele 
12 divizionare A ale voleiuiul foml- 
nte ta sfîrșitul actualei ediții a cam- 
pionatului (urmează turneul final) ne 
indică suficient de clar cum au ere 
luat fiecare dintre ele. Dar, din pă
cate, această evoluție este departe 
de a fi satisfăcătoare, formațiile fe
minine neonorîndu-$j datoriile pe 
cane te aveau față de numeroșii 
simpatizant! <*> acestui sport. La te
cs putui campionatului ne exprimam 
speranța că insuccesele voleiului te 
precedentul an competițional (tetern 
yf Internațional) ar trebui sâ pună 
ta funcțiune „semnalul de atormă", 
pentru a-i determina pe toți cel Im
plicați în această activitate să facă 
totul pentru redresarea situației. Du
pă Jumătatea competiției, nd am răr 
mas in continuare cu speranțai tar 
echipele cu ... datoriile neonorate. 
Nici acum, după încă 11 etape, ctod 
conturile au fost încheiate, nu te 
poate spune că am asistat ta schim
bările dorite. Din nou un mare nu
măr de jocuri au primit calificative 
nesatisfâcâtoare, aducînd ta 
plan aceleași deficiențe de

caj ; construcția atacului ; 
c^. -----
tal de joc la potențialul

Timoc. 
al serii. 
Progresul 
3—3, 2—2,

continuă
17, cu

In ultimul
Crișul 
București 
2—2).

Turneul 
la ora
Crișul Oradea 
București. Voința 
— Rapid București 
București — Dinamo 
restL

vineri, de 
meciurile: 

C.N. A.S.E. 
Cluj-Napoca 
si Progresul 

Bucu-

Adrian VASIUU

prfm- 
__ ___ T. ______ _____ ordin 

tehnic tactic (Ic preluare blo
caj ; construcția atacului ; tărăcle 
de oombînații ; rveadaptarea sistemo- 

™ j— ~___  fotului
,.a.), aceeași stare apatică, de lipsă 
de dăruire (exemplul unor jucătoare 
oa Helga Bogdan, Mariana tonescu. 
Alexandrina Constantinescu, Eugenia 
Rebac, Martha Marinescu, Corrstanța 
lorga este, din păcate, puțin urmat 
de colegele mai tinere). S-a spus, 
s-a repetat, dar cu destul de puțin 
folos se pare, că baza o constituie 
munca la nivelul cluburilor. O re
prezentativă puternică se clădește pe 
cluburi puternice. Un adevăr, Insă, 
prea adesea Ignorat 1...

Să vedem, deci, cit de puternice 
stat formațiile noastre feminine.

Evident — clasamentul o demon
strează clar —, Dinamo a fost cea 
care a dominat autoritar. Ea a cedat 
doar 11 seturi, ceea ce spune mult. 
Dacă... Dacă scăpăm din vedere va
loarea celorlalte echipe. De aceea,

panțni a stabili dt d* dt dveld va
loric ol dinamovlstalor, ne vedem o- 
bligați «â bzim In considerare prn- 
tida lusțlnutâ In GC.E. cu Dynamo 
Berlin, o formație cu adevărat redu
tabila. Din această confruntare Insă, 
dlnamovisteLe ou Ieșit învinse... Cele
lalte bel budiste, Penicilina la«i 
Comportarea din turneul 8nal d 
.Cupei cupelor" ne-a dat sl In co
iul el măsura adevăratei vdorl...), 
Universitatea Craiova d CS.U. Go
luți ocupă, k> egotitate, mnâtaarele 
trepte ta clasament (ele na au w-

• Ultimul act, turneul Final, 
Ic Tg. Mureș • Aceleași 
vechi deficiențe • Un ade- 
vâr ignorat • Au retrogra
dat : C.S.M. Sibiu și Uni

versitatea Cluj-Napoca
&\\\\\\\\\\\\\^^^^^
«at. Insâ, fi— treptele valorice), dor 
aceasta, cum vom vedea, prin oobo- 
rîrea pe același plan a celorlalte. 
De Io locurile 5 Ici 10 diferențierile 
au fost mici ți neesențiale, dar fi in 
cazul acestwa se poate vorbi despre 
o scâdere accentuată a potențialului 
unor echipe (cu deosebire Fanil, Chim- 
pex, Știința), deșfl constânțeneele f! 
studentele din Bacâu Timișoara
fâsaserâ Impresia te ediția trecutd 
oâ sînt puee pe fapte mari In oo 
tuahd campionat. Dar ta pomul tâu- 
dat... Situația precard a Rapidului 
merita a sta in atenție. Dlntr-o fostâ 
comploanâ a ajuns o ^umbrd", aHo-

ta acum pe un loc deloc onorant. 
Clubul giuleștean ore, credem, obli
gații mai mari fată de volei, oare 
ța adus in trecut atitea ti atîtea 
satisfacții. Marates Bala Mare ne 
surprinde. Ne surprinde nu prin Joc. 
d prin modul in care știe sâ se sal
veze de la retrogradare la momentul 
oportun. De data aceasta cu e 
torle-su rprîză (e drept, oooeâ) 
fața Farului, sucoes, totuși, la 
de Imprevizibil ca ti victoria 
anul trecut de ta Bacău. NoUe---------------- ---- --------- ------- pro
movatei C.S.M. Sibiu ți Universitatea 
Cluj— Napoca, e-au adus nimic acu. 
in ooosecință, amindouă ou retra- 
gradat. Stblencele pe Rrvta de fe
rire. ta timp ce retrogradarea stu
dentelor m conturase focă dta tar, 
situație care s-o agravat ptaâ te 
final, ele cîștigînd doar 9 seturi I I 

Echipele feminine stat. așadar, te 
continuare datoare. Ci se poate mai 
mult ne-au dovedit-a cheva partide, 
dteva jucătoare. Dar cu atit. de
puține flori... Este cazul sâ m tațe- 
leagâ eâ aprecierile se vor face du-
pă calitatea muncii. Deci, ta treabă 1 
Chior acum, în vacanță...

Emanuel FANTANEANU
1. DINAMO 22 22 1 44:11 44
2. Penicilina 22 ÎS 7 32:28 37
X Univ. Craiova 22 15 7 50:31 37
4. C.S.U. Galați 22 15 1 52:36 37
5. Unhr. Timișoara 22 13 9 48:36 S3
4. Farul C.-ța 22 12 10 52:39 34
7. Chimpex C.-ța 22 11 11 42:43 33
t. Știința Bc. 22 11 11 40:47 33». Rapid 22 7 15 29:55 29

10. M ara tex B.M. 22 6 16 28:52 23
11. C.S.M. Sibiu 22 5 17 29:53 27
12. Cj.-Napoca 22 0 22 9:66 22

tril 
cu 
mi

„DACIADA"LA BRAD SUB SEMNUL UNUI DEZIDERAT MAJOR
(Urmare din pag. 1)

DISPUTELE DIN.■ ■1 AFARA PLANȘELOR
(Urmare din pag. 1)

sportivă Aurul, cu 11 secții pe 
ramură de sport 
Cată activitate de 
bal (campionatul 
nește 
secții 
tete).
matie 
donatul

si cu o bo- 
masă la fot- 

de casă reu- 
reprezentînd 

de activi-
1* echipe 
si sectoare 

popice, volei (cu o for- 
care evoluează în. cam- 

judetean). tenis de 
timp, turism si speoturism, 
precum si cu realizări remar
cabile în domeniul performan
tei la fotbal, box, baschet si 
tenis de cîmp. A vorbi despre 
sport la Brad înseamnă a vorbi 
despre bilanțul fructuos al ac
tivității ce se desfășoară la Li
ceul Avram lancu. unitate de 
învătămînt cu o frumoasă tra
diție si cu_ o bază materială 
Corespunzătoare (sală de sport, 
teren de baschet si terenuri de 
tenis de cîmp bituminizate, te
ren de volei, fotbal, pistă de 
atletism cu sectoare corespun
zătoare pentru probele de să
rituri si aruncări) pe care este 
concentrată, de fapt. întreaga 
activitate competitională a ora
șului si comunelor subordonate 
si nu e puțin lucru că ansam
blul de gimnastică ritmică mo
dernă organizat si condus de 
profesoara de educație fizică 
Doina Holhoș a participat anul 
trecut Ia finala „Daciadei" de 
Ia Arad. Tovarășul Erwin Gre
gor, prim-vicepresedinte al 
Consiliului orășenesc pentru 
educație 
tivitate 
12 ani 
ține să 
majoră „ 
Dineș la impulsionarea 
naiării de baze sportive șco
lare. astăzi toate școlile din 
Brad dispunînd de terenuri bi
tuminizate pe oare se fac fie

Drim-vicepresedinte 
orășenesc 

fizică si sport. eu ac- 
neîntreruDtă de Dește 
în această localitate, 
sublinieze contribuția 

a primarului Loghin 
i ame-

orele de educație fizică 
programa de învățămînt, 
activitățile sportive extrasco- 
lare. în această direcție, am 
constatat că în prezent preocu
parea cadrelor didactice spor
tive și a elevilor este _ con
centrată spre diversificarea 
campionatelor rezervate școla
rilor, în sensul includerii mal 
multor sporturi pe agenda com- 
petitională a sfîrsitului de săp- 
tămînă.

Tabloul realizărilor sportive 
ale Bradului ar fi 
dacă nu am aminti 
acțiune cu larg ecou 
si timp, cum ar fi, . . _ 
.Festivalul cultural-artistic si 
sportiv Zărand", aflat în acest 
an la cea de-a 6-a sa ediție. 
El se organizează, de obicei. în 
primele zile ale lunii august 
Ia mai multe discipline spor
tive — fotbal, baschet, tenis 
de clmp. volei, sah. popice si 
tenis de masă —, cu participa
rea tuturor asociațiilor spor
tive din oraș. De fiecare dată, 
sînt invitat! să la parte la în
treceri si sportivi din unltăti 
în care nu s-au constituit încă 
asociații sportive. în scopul a- 
tragerii acestora pe făgașul 
practicării exercitiilor fizice si 
a sportului. Numai anul trecut, 
de pildă, această tradițională 
întrecere sportivă a reunit, in 
toate etapele sale, aproape 3 000 
de participantl din întreprin
derile si instituțiile orașului.

Din discuțiile pe care le-am 
avut cu activiști sportivi, an
trenori, profesori de educație 
fizică, sportivi, am constatat că 
marea competiție eu caracter 
national „Daciada” a fost va
lorificată aici în două direcții 
de importantă majoră : atra
gerea tinerelor muncitoare, a 
elevelor în practicarea sportu-

incomplet 
despre o 
in spațiu 
de pildă.

lul, pe de o parte, precum si 
o mai mare impulsionare a ac
tivităților rezervate tinerilor 
din comunele subordonate, o- 
biective prioritare si De agenda 
etapei de vară a ediției a n-a 
a „Daciadei", care încene du
minică. Din bilanțul etapei tre
cute a „Daciadei". interlocuto
rii noștri s-au referit, mai ales, 
la sporirea considerabilă a 
campionatelor interne la ni
velul tuturor întreprinderilor *1 
Instituțiilor (cu rezultate di
recte In privința creșterii nu
mărului practicanților sportu
lui). organizarea de activități 
În acele unități economice care 
nu au asociații sportive, ca ti 
preocuparea pentru folosirea 
condițiilor naturale înconjură
toare pentru practicarea «por
turilor de iarnă (sanie fi 
schi) sau a turismului, mai a- 
les in timpul verii. Tovarășul 
Erwin Gregor avea insă și o 
doleanță, pe care o consem
năm. cu convingerea eă o a- 
numrtă schimbare de optică 
poate contribui în mod sub
stantial la viitoarele afirmări 
ale sportului din această zonă. 
Este vorba de aportul, deocam
dată socotit 
fesorilor de 
așteaptă de 
participarea_ __ __________ _
orele de educație fizică, că și 
sprijinirea, zi de zi, eu sfaturi 
competente, a activității aso
ciațiilor sportive din oraș.

Ar fi 
tiile ca 
bilanțul 
tului de De meleagurile Bra
dului să fie si mai fructuos, 
pentru ca tradiția celor 45 de 
ani de activitate competitio- 
nală să fie întregită, astăzi, cu 
performanțe pe măsura aces
tui remarcabil eveniment.

insuficient, al Dro- 
educatie fizică. Se 
la el nu numai 

cu regularitate la

doar una din condi- 
în perioada următoare 
deja rodnic al spor-

8 EDIȚIA JUBILIARA Cea 
de a X-a, a „Cupei de iarnă- 
la handbal, competiție orga
nizată de C.J.E.F.S. Sibiu, a 
revenit, după o frumoasă În
trecere, care a durat aproape 
două luni, echipelor Indepen
dența Sibiu (m) Si C.S. Șco
lar Sibiu • LA ORȘOVA B-a 
redat lin folosință, după re
parații capitale, arena de po
pice cu două piste de la te- 
sătoria Cazanele. Cu acest 
prilej, a avut loc un concurs 
cistisat de Ioana Roșoa (Ca- 
zanele) — 230 p d si Gheor
ghe Milcu (Viitorul Drobeta 
Tr. Severin) — 385 p d, la 100 
lovituri mixte • LA BUCU
REȘTI au luat sflrșlt cursurile 
de masori organizate de Cen
trul de pregătire a cadrelor 
<Hn C^N.E.F.S. si catedra de 
•peelaJitate de la IJE.F.S. în 
urma cursului, care a durat 
peste patru luni, 40 de fost! 
sportivi s-au calificat ca ma
sori, cel mal buni dtatre el 
urmînd să activeze pe Ungă 
diferite loturi reprezentative. 
• ÎN CADRUL „DACIADEI- 
a-a desfășurat la Galați etapa 
Județeană a „Cupei mecaniza
torului-, la care au «ost ore- 
zențl 1B0 de tineri dSn mnu- 
ztrie Județului. UU dsfigăto- 
m : A Ivbșcu (Pechca) — te

nis de masă. AL Voiculescu 
(Suceveni) — șah, F. Perjeru, 
L Mustață si V. lancu (toți 
dto Ivești) — trtntă. • 11
ECHIPE ȘCOLARE DE ȘAH 
din Județul niov și-au dispu
tat tnttletatea, recent, in ca
drul unei importante oompett- 
țiL Pe primele Jocuri s-au 
clasat Liceul silvic Brăneștl 
— la băieți si Liceul agro-

băieți a câștigat Ion Boghiu 
(Rulmentml) cu 167 p d. • IN 
COMUNA CERNA (jud. Tul- 
cea) se află în curs de ame
najare o bază sportivă, care 
va avea terenuri de fotbal, 
handbal, volei și tenis, pre
cum <1 o pistă de atletism fl 
o popicârie. • ȘAHIȘTII de 
M Energia Bacâu au cucerit 
primul loc la tradiționala

industrial Fundidea — la fe
te • PĂDUREA VALEA SEA
CA de lingă Hunedoara a găz
duit ediția a VHI-a a crosu
lui «Memorialul George Bă- 
leanu-, la care au fost pre- 
zențl 700 de atlet! din 45 de 
asociații și cluburi bunedore- 
ne. A clștigat Metalul Hune
doara (antrenor : st. Beregs- 
zaszl). • PESTE 120 DE PO
PICARI nelegitlmați din Bra
șov au evoluat ia o Întrecere 
organizată de Consiliul munl- 

al sindicatelor. Dintre 
44 de fete, ed mai mare

punctaj a fost obținut de că
tre Helga Klein (Tractorul) — 
13* «Un 40 lovituri mixte). Ia

aompetiție dotată Cfipa
Moldovei" — ediția a IX-a — 
ee a avut ioc la Botoșani. • 
LA „DACIA-SERVICE" din 
Pitești s-a constituit o aso
ciație sportivă din care fee 
parte 300 de membri. Pentru 
început, noua unitate sporti
vă va avea patru secții : fot
bal, șah, popice și tenis de 
masă • șapte ECHIPE au 
onorat _ * _ "
cea de a 21-a ediție a com
petiției feminine de handbal 
8Cupa Doljului", desfășurată 

k Craiova. Trofeul a revenit 
formației de Junioare C.S. 9c. 
n București, care a dispus la 
partidele chele de CJI. Se.

prin prezența lor

campion de spadă al țării la 
juniori (1977), echipa de tineret 
a Olimpiei s-a situat in același 
an pe locul I In campionat, iar 
un alt sportiv din acest club, 
spadasinul Liviu Lupu, a făcut 
parte recent din lotul de tine
ret al României ' —
Prietenia".

Factorii cu 
in conducerea 
troputere si a secției de scrimă 
caută motivări pentru această 
rimînere In urmă. Arătindu-se 
in general satisfăcuți de capa
citatea profesională a antreno
rului P. Ghinju, 1 se reproșea
ză, totuși, acestuia faptul că 
în perioadele in care a foat so
licitat la lot nu s-a îngrijit 
să aibă in secție un Înlocuitor 
pe măsură. (Există opinia că 
prof. D. Popescu nu l-a supli
nit cu toată convingerea si efi
cienta). Abia acum sportivul 
Liviu Isăilă este pregătit pen
tru a-1 .dubla" pe antrenorul 
P. Ghinju, in eventualitatea că 
acesta va mai fi solicitat de 
câtre federație. Este de sem
nalat totodată că între P. Ghin- 
tu si D. Popescu (subliniem : 
antrenor ți elev cîndva, deci 
oameni legați prin aceeași pa
siune sportivă) s-an instalat, ta 
ultima vreme, relații nefirești, 
de desconsiderare, eu efecte 
negative — după cum se vede 
— pentru 
iovene.

Destul

la «Turneul

responsabslități 
elubului Elec-

destinele scrimei cru

de neclari apare si

>
situația locului de pregătire a 
scrimerilor din acest centru al 
tării, 
ca si 
de la 
Intr-o 
lentă".
rămîn __ ______ _______ _
continuare în spațiul rezervat 
la Sala sporturilor. Există in a- 
ceastă privință si argumentul, 
de luat in seamă, că programul 
de scoală sau de producție al 
sportivilor din cele două secții 
nu se Intilnesc pe un grafic 
care să îi mulțumească pe 
toți...

Oricum, trebuie făcut ceva. 
Pentru a scoate din impas scri
ma craioveană și a o așeza 
acolo unde o recomandă tradi
ția, ca și competența si ambi
țiile ...................
este 
tive 
Dolj ____________ _________
Rinderu, a cunoscut foarte bine 
Întreg procesul de regres al a- 
eestei discipline olimpice, negă
sind însă soluțiile optime de 
redresare), să urmărească mai 
îndeaproape activitatea tehni
cienilor care se ocupă de selec
ția ți pregătirea scrimerilor, să 
le pretindă o muncă mai ordo
nată, mai multă disciplină, dar 
să-i ți ajute concret în rezol
varea problemelor de care se 
izbesc, astfel ca să se instau
reze un climat de colaborare 
rodnică, atît de necesar înscrie
rii acestei ramuri de sport in 
aria performanței. Așa cum, de 
fapt, se dorește la Craiova.

C.J.E.F.S. Dolj opinează 
cei de la Olimpia si cei 
Electroputere să lucreze 
sală comună, la „Poliva- 
Cei de la Electroputere 

pe poziția folosirii in

tehnicienilor si sportivilor, 
necesar ca organele spor- 
locale, în speță C.J.E.F.S.

(Președintele, prof. Ion

De azi plnă duminică, In sala Floreasca din Capitală 
CAMPIONATELE IAJIOKALE

Începînd de azi si ptnă du
minică, sala de scrimă Flo
reasca găzduiește întrecerea 
ftaretiștdlor. Astăzi, de la ora 
8, se va desfășura prima eta
pă a fazei finale a campiona
tului național individual la 
floretă masculin, în urma că
reia se vor califica cei 12 con-

Oonstanța cu 14—7 si de CA. 
Șc. Craiova cu 14—4. Premii 
speciale au primit Vasflica 
Dobro (București) — ea eea 
mal tehnică Jucătoare sl Vio
rica Giublea (Constanta) — 
cea mai bună partărită. • 
454 DE CONCURENTE au luat 
startul ta .Crosul fetelor* la 
Găeștl dud. Dîmbovița), pe 
primele locuri sitafiidu-se: 
Viorica Furnică (Sc. gen. I) 
— eateg. 11—11 ani, Viorica 
Motored (Gura Foii) — 1*—14 
azM. Viorica Gagiu (Lie. agro
industrial) — 15—16 ani sl Ha
rta Ungureanu (Lie. agro-in
dustrial) — la peste 14 ani • 
LA NOUA ASOCIAȚIE SPOR
TIVA Unirea Tricolor din Si
ghișoara, care a luat ființă nu 
de mult pe Ungă întreprinde
rea de vase emailate, se În
registrează o notabilă activi
tate de masă M void, sah, 
tenis de masă ti popice. A 
început să funcționeze sl sec
ția de box, cu un efectiv de 
5* de tineri, antrenau de Mi- 
hall Sofiomon.

RELATĂRI DE LA: £ to- 
neseu, Gh Manafu. D. Dlaco- 
■escu. T. Slrlopol, D. Moraru- 
BBvna, L VlaĂ C. Gruia. P. 
Comsa, E. Telrâu, L Fețeanu, 
V. Papovld, M. Avana ti L 
Turjan.

ALE FLOmiȘIILOR
etirenți care își vor disputa la 
1 iunie titlul național.

Sîmbătă și duminică, de la 
ora 8, în program non-stop, va 
avea loc prima etapă a divizi
ilor naționale A și B. In pri
mul eșalon iau parte la aceas
tă ediție următoarele echipe 
masculine de floretă : Steaua 
București (campioana ediției 
1978), I.E.F.S. București, Poli
tehnica Iași, C.S. Satu Mare, 
Crișul Oradea si Progresul 
București (promovata ediției 
precedente). în Divizia B par
ticipă echipele : A.S.U. Tg. 
Mureș, Politehnica Timișoara, 
C.S.S. Oradea, Petrolul plo
iești, C.S.S. Triumf București 
și C.T.A.S. București,

Ut eu 
z* a r 
țional 
Tinerii 
nștl au 
dințați 
tfryîari» 
pricepui 
frumoas 
ceastă 
(letulre 
rezultat 
•pară. 
Nlculesi 
Do nd ol 
trr. 
♦ele 
din 
■an
Polonia 

Prima 
re comj 
încheia i 
lent : fi 
zentand 
Moise, | 
fel Did 
Vas lie 
califi caJ 
în urmi 
joritaie 
Tîrcomi 
au dev 
neuim 
fi ctrpd 
tehnic 
iar X. N

C. M,
(Ui

bot) portar] 
mod norm 
acorde &ngi 
»-a comis , 
de &1 doil^ 
earea în tu 
•curgerea 1 
semn de i 
dacâ au 
care, după| 
repriză, m« 
eâtorli nod 
pentru me 
luptă, pent 
pentru felî

CLASA
JOCUR

1. Olanda
l
1.
4.

R.D.G. 
Romanic 
Norvegii

1. 
a.
X
4.

Austria 
Elveția
Danema 
Japonia

FROGRAN

VINERI :
— Elveție, 
Jopoolo, < 
O ta ode, oj 
regie ; Sil 
eemarco i 
Austria — 
aia --.Mon
— Olanda.

Rea mint'd 
lor Ungar 
(care au 
C), alte 
arada sîrrn 
focurile 7 
5-8.

indicațiile
Rxnescu. A 
are m-eritia 
conducă ed 
tul Unlllorl 
prea mari. I 
rochilor de 
ee privește 
liniilor, pe 
de evoluția 
* meciului] 
tianală a m 

Dacă am 
proșat cev 
acest meci, 
mită (și d 
control al

LOTO - PRONOSPORT IN
Agențiile Loto-Pronosport, vln- 

zătoril volanți, unitățile din co
merț $1 cooperația de consum, 
precum șl oficiile poștale din în
treaga tară vă oferă zilnic

8 BANI
AUTOTURISME
Participînd cu regularitate la 

acest sistem de Joc simplu șl a- 
toactiv, puteți obține AUTOTU
RISME sau IMPORTANTE CÎȘ- 
TIGURI ÎN NUMERAR (20.000, 
18.000, S.000 lei etc.).

Tragerea LOTO de astăzi. H

martie 1579 
17. în bi» 
Progresul, 
nr. 42. pai 
tâgătoare i 
ra 19,15. 
dȘTIGURIl 

DIN 
Categoria 

M MX) Ied ș 
12.500 lei ; 
11.552 lei ; I 
2.159 lei ; < 
L7K lei : 4 
434 led ; c 
25S lei ; Cj 
W0 lei.

REPORT 
«.336 lei.

câștigurile 
Categoria 
panțllor : E 
radea șl V 
Lugoj.



11 TINERI, TALENTAT!
EBUIE ALESE CU GRIJA !

de

•si

la

enl

de

Tedi 
Hi« 

:uau 
: lar-

1 în

ma- 
“»-a

I (Hie 
b. Gl- 
pscu, 
s-au 
ului, 
na-

L FI. 
lescu 
tur- 

rtm» 
mal 

Uel). 
■ au

>I

fost declarați Învinși la punc
te, cu decizii de 3—2...

Nu de mult am aliat des
pre lutrlngerile categorice ale 
juniorilor noștri — nota bene, 
ta fața unor boxeri consa
crau, seniori — la turneul 
Internațional Btrandjata <Sn 
Bulgaria. Foarte talentatul 
junior bueureștean Mihal Nl- 
eulescu (18 ani) a loet Învins 
prin abandon tn ultima re
priză de cubanezul J. Ag-ull- 
iar, boxer puternic, cu lovi
turi dure. Gheorghe Preda 
fim ttnăr semigreu care n-a 

Unplintt tacă 20 de 
ani) a suferit o ta- 
fringere 
toare ta 

panului L Ivanov.
Ne Întrebăm de 

nevoie ea acești excelent do
tați tineri — de la care se 
așteaptă salturi valorice pe 
măsura calităților de care 
dispun — să fie obligați să 
susțină meciuri in condițiile 
unei evidente inegalități ea 
forță, maturitate, experiență 
și să suporte infringer! cate
gorice care pot Întrerupe dru
mul lor ascendent spre starea 
performanță 7

în planul de pregătire «1 
oricărui sportiv 
existe concursuri. Dar, .
tru boxerii tineri și talentați, 
adversarii ' ' - -
grijă, tovarăși 
lotului de tineret și conducă
tori al F.R. Box I Altfel, pu
ținele elemente excelent do
tate pe dare le avem — Si de 
oare boxul nostru are 
attta nevoie — se pot ______
înainte de a ajunge la gloria 
sportivă. Și e păcat...

trebuie să
pen- 

_ ,_____ .1.
trebuie aleși eu 

antrenori al

T. MIHAI

nr.

ce a foot

«eemlnâ- 
toci

acum 
pierde

In wmă- 
fotbo'iștii

franceză 
de o pro
ve ta tor

utilă verificare

CHEI (grupa B) |

ne 
eei

(pe

2 
b

2

4

an

le

.te

tn

pus pe hocheiștii noștri, in *- 
eeastă dispută de mare Impor
tanță, ta situația de * acumula 23 
de minute de penalizare (față de 
19 ale adversarului), deci de a 
juca multe, multe minute ta 
inferioritate numerică. Șl pentru 
eă am ajuns la acest capitol, să 
ne oprim puțin la liderul echipei 
noastre, Tureanu. El este, c re
cunosc unanim specialiștii pre- 
zențl aici, unul dintre cel mal 
valoroși jucători al turneului. Go
lul al treilea al echipei noastre, 
in meciul cu R.D.G. a fost un 
exemplu de creație personală. 
Pornit singur din treimea pro
prie, a făcut o cursă irezistibilă, 
a pasat, a reprimit pucul de pe 
dreapta și. eu o magistrală lovi
tură de deviere, din volcu, a 
marcat pe lingă un Herzlg uluit j 
Publicul l-a aplaudat Îndelung, 
dar Tureanu greșește mult prin 
actele de indisciplină pe care 
le comite. Nu ni se pare 
lipsit de interes să arătăm 
eă este unul dintre jucătorii cu 
cele mai multe minute de elimi
nare ptaă acum (12). Este drept 
că cea mal bună linie a echipei 
noastre (Costea, Tureanu, AxlJl- 
te) duce, de cele mai multe ori, 
greul meciurilor, că atunci clnd 
răminem ta 4 oameni ei stat, 
de cele mal multe ori, cei tri
miși să tacă față marilor difi
cultăți din teren, că au marcat 
ptaă acum I goluri, dar ponderea 
lor ta echipă ar trebui să-1 facă, 
eu stil mal mult, atențl la aspec
tele disciplinare, evitând pe vii
tor situații ca cea de miercuri 
seara, cind fiecare din cei 2 
component! al liniei noastre de 
bază a avut cite două elimi
nări, deci ia minute ta total. în 
continuarea comentariilor asupra 
meciului cu R.D.G. să relevăm 
excelenta zi pe care a prins-o 
tânărul Cazacu. Destul de ano
nim ta jocurile precedente, el 
(șl întreaga linie a treia, dta 
care face parte) s-a dezlănțuit 
miercuri, reușind două goluri de 
mare pondere psihologică, pentru 
eă aceste puncte au dat aripi 
echipei noastre. Condusă ta min. 
7 cu l—o, echipa României a 
condus, ta min.

După un meci 
echipă a luptat 
răsit terenul cu 
o nedreptățește, ____ ___________
noi să mai nedreptățim pe vreu
nul din jucători. Totuși nu ne 
putem opri de a sublinia marea 
risipă de energie a fundașilor 
Antal șl Gali.

In încheiere, un cuvtot de 
mulțumire caldului public gălă- 
țean, din partea lotului nostru, 
pentru încurajările adresate 
continuu șl pe care le așteaptă 
ți ta meciurile următoare.

18, eu 1—1. 
ta care Întreaga 
mult, dar a pă
un rezultat care 
n-am vrea nid
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FORMULA TEHNICA AVAN
TAJOASA :
• se efectuează 3 extrageri, 

ta continuare, a cite 4 nu
mere

• ta total se extrag 12 nu
mere din 75.

BILETELE „R“ SE COMPLE
TEAZĂ CU :
• 1 variantă
• 4 variante
INDIFERENT
CATA, FIECARE BILET 
PARTICIPA LA TOATE EX
TRAGERILE.
Slmbătă 24 martie *.e. este 
ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor.
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PERIOADA DE PREGĂTIRE ȘI VERIFICARE 
A SELECȚIONABILILOR ND S-A ÎNCHEIAT
1Gbă-l pe telecțkxKi biUI Ioturilor reprezentativ p oi imp ic la inche-

ierec etapei celei mai kn portante de verificare >i pregătire. Tre4

verificări, din core două internaționale ou dat o imagine mai 
ciorâ oecit pînă acum două >dptâmîrH asupra potențialului celor

două echipe in formare, reprezentativa A yl selecționata olimpică. Acest 
program o cuprins o inedită confruntare intre loturile A ți olimpic, accep
tată de federație pentru prima oară ie ultimii ani, două verificări ca 
echipe străine, România — Grecia fi selecționata olimpică a României cu 
K 6. Sochaux. De asemenea, a fost anunțată botă ri rea in premieră a 
FJLF„ de a programa un meci ofickd al echipei României, in afara Bucu- 
Mftiului, ia Craiova, inti Ini rea cu echipa Spaniei, de la 4 aprilie.

focul intre cele două loturi ale României, de la U martie, a arătat ©ă, 
taapotrivo previziunilor pesimiste, verificările de acest gen, de felul „pro
babililor* cu „posibilii*, nu justifică temerile de accidentări din couao 
anei concurențe intre selecționa biM, d, dimpotrivă, dorifică mai bfoe 
pe antrenori fi selecționeri, atunci cind aceștia ou fcțâ in față pe cei 
mol buni jucători. In dorința manifestată de ta început de către federație 
de ■ as amesteca jucătorii celor două loturi dec it in caz de strictă nevoie, 
am înregistrat un nou fapt inedit, rechemarea jucătorului Mircea Lucescu 
sub stindardul echipei naționale. In meciul cu Grecia, după un început 
ezitant, Lucescu s-a desfășurat ca ta zilele kri cefe raci prospere fi a ter
minat verificarea ta aplauzele mrifor de spectatori de pe stadionul Steaua, 
ta ocetafl timp, Lucescu a dat Impuls echipei fi a fost asimilat de către 
aceasta, cu ușurința cu care m jucător de dasă o poate fooe cu dțJva 
alți fotbaliști de clasă. Astfel, spre deosebire do trialul echipei reprezen
tative cu echipa olimpica, echipa națională a fost aplaudată pentru schim
barea ta față, in bine. Desigur, meciul amical nu-i esemănâter ca cel ofi
cial fi nici echipa Greciei nu are valoarea reprezentativei Spaniei, se poate 
afirma insă că pe parcursul pregătirilor lotul A a progresat. Existe, oe ose- 
menea, posibilități ca unele probleme să poată fi rezolvate, ca de pildă 
aceea a fundaților laterali fl a unui mijlocaș. In această privință, a de
venit obiect de discuție jucătorul fordănescu a cărui lipsă de pe lista 
titularilor fi a rezervelor ta meciul cu Grecia a surprins. In timp ce 
medicul fotukri A a declarat Indisponibilitatea Iul tardănescu, un oficial 
al federației a declarat că jucătorul In cauză ar fi părăsit Jetul supărat 
dta cauza netitutarizării ta echipă, ta această seară. Biroul F. R. Fotbal 
va clarifice, pe Mngă alte probleme importante care decurg din ultima 
fază a verificărilor și pregătirilor, fi ocecstă complicație de ultimă oră.

teri după-a miază fotul olimpic a învins cu dificultate echipa 
F. G Sochaux care o dat o replică pe cit de serioasă, pe otît 
ciobi ta, ca fotbal, ta acest context olimpicii noștri n-cu fost ta 
fi ou constatat că lauda dta ultimele zile nu prea te-a priit.

Micul maraton al pregătirilor continuă pe toate planurile. 
Soarele două etape ale campione tu Its, ta 25 și 28 martie, 
celor două loturi vor fl, ta oontinuare, sub vizorul selecționării. La 
28 martie ei se vor ofta după 18 zile de fotbal in care au jucat 

4 etape de campionat, ou susținut o partida de verifioare internă și două 
Interne ționale (fiecare lot crie vna), deci un meci ta trei zile. Este un 
tempo oe pregătire deosebit fața de alte asemenea perioade. Este desigur 
fi cazul avtad în vedere marea Importanță a oekx două IntîWri oficiale, 
cu echipele Spaniei (4 aprilie), ta Cratava fi echipa olimpică a Ungariei 
(18 aprilie) ta Pitești, tată de ce este de dorit ca ta ultimele două etape 
de campionat care ne moi despart de 4 aprilie, pe Bngă necesitatea unor 
prestații de bună calitate din partea echipelor fi îndeosebi a acelora ©are 
cuprind pe selecționabili, spiritul de fair-play, de evitare a oricăror occiden- 
tări, trebuie să fie ta vederea tuturor jucătorilor, antrenorilor fi obser
vatorilor federali. De aceasta ctatâ este de dorit să nu se repete unele 
accidentări din trecut. Unul dta cele mal Importante jocuri se desfășoară 
duminică în orașul care va găzdui Intîlnlrea cu Spania, ta Craiova, un derby 
al etapei, Universitatea Craiova — F. C. cu două echipe fruntașe
ale fotbalului nostru oare cuprind muîți onabiH din fotarile A fl
olimpic. Aici am dori, ta primul rind, să constatăm o atmosferă de deplină 
sportivitate.

Apoi, toți selecționabilii care simt pe umerii lor răspunderea repre
zentării Internaționale trebuie să-și tacă o pregătire individuală exemplară, 
in care conduita fi viața sportivă să ocupe primul loc.

Succesul fotbaliștilor noștri ta partidele cu Spania ș< Ungaria trebuie 
pregătit ta continuare cu atenție fl minuțiozitate. Aurel NEAGU

PE MICUL ECRAN
VINERI 23 MARTIE, orele

11.40 (ta direct), 18,45 (direct) 
ți 22^0 (Înregistrare): trans
misiuni din turneele finale 
pentru locurile 1—4 șl 5—8 ale 
Campionatului mondial de ho
chei (grupa B) de la Galați 
(comentator : Călin Antones
cu).

8ÎMBATA 24 MARTIE, ora 
14^10 : „Cupa drumarilor* (re
portaj de Nicolae Niță) 5 ora 
U : Nicolae Rainea — 20 de 
and ta Slujba arbitrajului (re
portaj de Grigore Hisel) ; ora 
15,10 : Invitații emisiunii „Sta
dion* — Natalia Mărășescu, 
Bjorn Barg; Artemio Franchl 
și Teofilo Stevenson ; ora 
15,30 : Handbal masculin. S.C. 
Mlagdeburg — H. C. Minaur 
Bala Mare, in semifinala „Cu
pel cupelor" (rezumat primit 
de la Magdeburg) ; ora IS : 
Fotbal internațional — eedec- 
țiunl din meciurile retur 
disputate miercuri In sferturi
le de finală ale cupelor euro
pene intercluburi ; ora 22 : 
C.M. hochei (grupa B), se- 
lecțiunl din meciurile dispu
tate ta ultima zi a competiției 
de la Galați,

DUMINICA 25 MARTIE, ora
14.40 : Handbal masculn, Em- 
por Rostock — Dinamo Bucu
rești ta semifinala Cupei cam
pionilor europeni (rezumat 
primit de la Rostock): ora 17: 
Fotbal, Dinamo — Spartul 
studențesc (transmisiune di
rectă a reprizei a Il-a de la 
stadionul Dinamo ; oomenta- 
tor — Cristian Topescu) ; ora 
20,15 : (programul n) : „Tole
ranta spart" (emisiune de Du
mitru Tănăsescu).

achitată 100% 
achitate 25% 
DE COTA JU-

U 25MARTIE79

LOTOO

participați cu cit mal 
Huite bilete!

$
Agențiile Loto—Pronosport oferă șl bilete gat* completate.

DE LA COMISIA DE DISCIPLINA
Lutad ta discuție Incidentul pe

trecut te meciul F. C. Baia Mare 
— F. C. Argeș, unde un specta
tor a aruncat cu o sticlă ta te
ren, Comisia de disciplină a dat 
un avertisment duhului din Ba
la Mare. 8-a luat act eă S spec
tatori turbulenți au fost identi
ficați ți sancționați de organele 
In drept cu amenzi intre 1500— 
t (00 lei. Pentru același motiv, 
a-a dat un avertisment echipei 
CLF.B. CIuj-Napoca.

Eliminați din joc ta etapa de 
rtmbătă, Bădln (Jiul) ți Cățol 
(Sportul studențesc) au fost pe
depsiți, primul cu 1 etapă sus
pendare, iar cel de-al doilea cu 
tm avertisment.

Pentru lovire reciprocă, Guz
man (CJ.L. Sighet) șl. Bonte (Mi
neral Cavnic) au fost suspendați 
pa 4 ți, respectiv, 2 etape.

B-AU PUS IN VlNZABE BI
LETELE LA MECIUL PROGRE
SUL-VULCAN — PETROLUL PLO
IEȘTI, Duminică via avea loc ta 
Capitală partida Progresul-Vul- 
ean — Petrolul Ploiești, d!n ca
drul seriei a n-a a Diviziei B. 
Pentru această Întâlnire, taceptad 
de astăzi, s-au pus ta vtazare 
bfietde de intrare, Ia casele de 
la stadionul din str. dr staioo- 
vlci, nr. 42.

PITEȘTI, 22 (prin telefon). 
O victorie Intr-o partidă cu un 
partener de peste hotare este 
demnă de evidențiere. Dar cînd 
adversara pune multe proble
me, cînd își apără șansa cu 
ardoare și la un nivel tehnico- 
tactic destul de ridicat, cum 
a făcut echipa franceză F.C. 
Sochaux, pe stadionul din Pi
tești, succesul este și mai de 
apreciat. Cu patru internațio
nali A In rindurile ei (doi 
francezi: Parizon — nr. 8, 
P. Revelli — nr. 9, un sene- 
galez: Gueye — nr. 5 și un 
algerian, Djaadaoui — nr. 7), 
F.C. Sochaux (locul 8 în cam
pionatul francez) a lăsat o im- 

de
au

presie excelentă. Vizavi 
partenera sa, după cum 
văzut cei 7 000 de spectatori 
prezenți la meci ca ți tele
spectatorii, lotul olimpic al ță
rii noastre e reușit să treacă 
pînă ta cele din urmă acest 
neașteptat (dar binevenit) de 
sever examen. Olimpicii au 
avut momente de joc bun, pe
rioade destul de îndelungate. 
Au ezitat la începuturile de 
repriză ca și după primirea 
golului egalizator, dar au for
țat, „s-au bătut", reușind să 
obțină victoria, deși clteva 
piese d« bază (Radu n, Iovă
nescu, Bărbulescu) n-au avut o 
zi bună. Randamentul liniei de 
mijloc a suferit, dar cu ambi
ția celorlalți, pînă la urmă, 
lucrurile aveau să iasă bine. 
Primul gol s-a marcat in min. 
30, cînd, la lovitura liberă exe
cutată de Iovănescu, ușor peste 
zid (greșit semnalizată poziția 
de ofsaid a tușierului FL Anu- 
țeseu), Stan a preluat balonul 
cu capul pe lingă portar ți a 
înscris fără dificultate. A fost 
doar 1—0 la pauză pentru că 
Bărbulescu, Stan, D. Nicolae, 
Radu II, Iovănescu și Augus
tin (în min. 23, 24, 25, 33, 42 
ți 44) au ratat din situații fa
vorabile. La poarta lui Coman, 
doar o fază „fierbinte" (min. 
41), rezolvată de acesta.

După pauză a urmat o scurtă 
perioadă de joc echilibrat (cînd 
Radu II a avut totuși o bună 
ocazie Ia centrarea Iui D. Ni
colae) după care in min. 59 a 
„căzut" 
fănescu 
bitru și 
directă 
cui lui 
pe lingă Coman. După egaiare 
echipa noastră a intrat în de
rută. a acționat nervos, pe
rioadă căruia i-a pus capăt 
D. Nicolae (admirabil prin 
ambiția cu care a jucat): lan
sat in adincime de Bărbulescu 
(min. 67) D. Nicolae a driblat 
doi apărători și de Ia 16 m a 
șutat sec, cu stinsul, balonul 
oprindu-se in plasă- Lotul și-a 
regăsit calmul și luciditatea, a 
depășit perioada în care oaspe
ții forțau egalarea și în min. 
77 a reușit să se detașeze de 
parteneră : D. Nicolae a făcut 
pressing, „a scos" mingea de 
la fundașul advers, a continuat 
acțiunea cu o centrare și FI. 
Grigore, pe post de * 
înscris spectaculos,

în final au mai fost 
Meyer (min. 83) și 
portarului Rust care 
un gol ca și făcut, la 
FI. Grigore.

Arbitrul Fr. Coloși 
rești), ajutat la linie de FL 
Anuțescu și I. Mărgescu (am
bii din Pitești) a condus foarte 
bine următoarele formații:

LOTUL OLIMPIC : Coman — 
M. ZAMFIR, Ștefănescu, FL. 
NICOLAE, Ivan II (min. 78 
Koller) — Augustin, Iovănescu 
(min 70 Beldeanu), Bărbulescu 
— D. NICOLAE. Radu II (min. 
70 FL. GRIGORE). STAN.

— F.C. SOCHAUX: Rust — 
Dufour, Ruty, GUEYE, POSCA 
(min. 82 Zandona) 
ADAOUI,__Genghini
Benoit), 
Revelli 
Maier.

golul oaspeților: Ște-
1-a apostrofat pe ar- 
din lovitura liberă in

s-a „născut" contraata-
Bezaz, care a înscris

„vîrf", a 
cu capul, 

bara lui 
reflexul 
a salvat 
șutul lui

(Bucu-

— DJA- 
(min. 46 

BEZAZ — Parizon, P. 
(min. 46 MEYER),

Constantin ALEXE

IV REVENIREA LUI LUCESCU Șl DUMITRU, UN CIȘTiG"
Atitudine rezervată In ambele 

cabine, țnaintz*a țjitHniriț, De
clarațiile se smulg cu cleștele. 
Ștefan Covaci spune : „Este ul
timii meci-test al naționalei 
noastre Înaintea tnttlniril cu Spa
nia, dar, din păcate, spectatorii 
de pe „Ghencea" vor privi o altă 
echipă decît vor avea prilejul să 
urmărească, la 4 aprilie, specta
torii de pe „Centralul" craiovean. 
Cînd fac această afirmație, am 
ta vedere că unii titulari pre
zumtivi sint suferinzi sau acci
dentați". (n.n. dr. Dumitru To- 
mescu ni l-a enumerat : Crișan 
ți Cămătaru, gripați. Iordănes- 
cu acuză o contuzie). La rinduă 
Iul, antrenorul oaspeților. A. 
Panagulias declară : „Este un 
meci de pregătire și prima mea 
preocupare este cîntărirea posi
bilităților „noului val* care se a- 
firmă in fotbalul grecesc. Poate 
nu știți, dar Cusulakis. cule ți 
Uvatinos stat debutanți".

Ne postăm aproape de banca 
noastră de rezerve. Primul goi 
vine devreme șl agitația de ri
goare nu-șl mai face loc. Din 
clnd ta clnd, Covaci șl, „secun
dul" Staicu transmit aceleași tn- 
demnuri : „Luați-1 la pase, lu- 
ațl-i la pase !“ Cemăianu tace 
tot timpul. După 45 de minute, 
pe drumul spre vestiare nu se 
sud decît vocile lui Galacos ți 
Nicolidis, care-și reproșează ceva 
eu oarecare vehemență... Urmea
ză repriza a doua. (Dacă ta 
„craterul" unui stadion plin ju
cătorii ar putea pricepe tot ce se 
rostește pe banca rezervelor. 
Dinu ar fi deslușit comentariile 
lui Ștefan Covaci care îl repro
șa că avansează nepermls peste

linia careului de 16 m). După 
fluierul final, Ștefan Covaci : 
„Este prematur să afirmăm că 
formația de azi va suferi mo
dificări la 4 aprilie. Pînă la 2—0 
echipa a jucat simplu, a pasat 
mult, s-a organizat pe toate fron
turile. Dealtfel, primele două go
luri s-au marcat din linia a 
doua, în conformitate cu sche
mele exersate ia antrenamente, 
în repriza secundă, totuși, au 
precumpănit rezolvările indivi
duale, marcajul a slăbit*. Căpi
tanul echipei, Cornel Dinu : „Re
venirea lui Lucescu si Dumitru 
reprezintă un cîștig. Circulația 
mingii și a jucătorilor, prompti
tudinea serviciului, le găsesc 
mulțumitoare. Cred că mai tre
buie puse la punct gruparea în 
cele două faze ale jocului pentru 
ea echipa să acționeze ca un tot 
unitar*. în cabina noastră este □ 
atmosferă de bucurie cenzurată. 
Tilihoi însă se conectează mai 
greu, căci din cauza unei gripe, 
i-a revenit febra. La un moment 
dat intră... Nicolae Lupescu. Se 
îndreaptă cu mina întinsă spre 
Lucescu, despre care Stefan Co
vaci ne spusese, că după prime
le 20 de minute, s-a acomodat 
perfect, terminînd partida în 
forță. Lucescu înalță din umeri, 
cu semnificație. Adică : „Nu mi- 
am făcut decît datoria*. In tim
pul acesta, în cabina oasoeților, 
antrenorul 'Panagulias declara 
presei: „Noi am jucat bine, poa- 

prea sever. E- 
făcut cel mal 

istoria mai re- 
cu Grecia*.

Ion CUPEN

te că scorul este 
ehipa României a 
bun joc al ei din 
centă • întâlnirilor

NOUA FATA A
Antrenorul echipei bulgare 

Botev Vrața. Vasil Romanov, 
remarca, după meciul de la A- 
lexandria, tendința modernă 
în care a evoluat tinăra noas
tră reprezentativă. El se re
ferea mai cu seamă la acea 
dinamică crescută a jocului 
(prima repriză) realizată prin- 
tr-o permanentă substituire a 
posturilor, printr-o circulație 
de balon realizată dintr-o sin
gură atingere. In acele 45 de 
minute de ioc. oaspeții au fost 
obligati să alerge lungi pe
rioade de timp Pentru a intra 
ta posesia balonului, pe care 
ÎI retrocedau repede din cauza 
acelui pressing sufocant aplicat 
de seiectionabili.

Spunea antrenorul Viorel 
Mateianu. după „amicalul" cu 
echipa R. D. Germane, că la 
următoarele _ stagii de pregă
tire așteaptă de la noua re
prezentativă o creștere a in
dicilor de ioc. Si nu greșim 
afirmînd 
observat 
direcție.
tot mai

„TINERETULUI"
dolina tactică de ioc impusă, 
să elaboreze cu si mai multă 
exactitate faza ofensivă. Chiar 
dacă echipa bulgară n-a etalat 
acea forță atletică si rigurozi
tatea acelui marcaj foarte se
ver, așa cum au făcut-o ju
cătorii germani, formula folo
sită în prima repriză a relevat 
disponibilitățile pentru varie
tatea acțiunilor de atac — _un- 
doi“-uri Încheiate cu

Vamanu ; pe extreme, opțiu
nile Par să încline spre A. Io- 
nescu si Coraș. ultimul 
vingind încă o dată. La 
două vlrfuri sînt. însă, 
multe căutări : Antohi — 
heș, Vidican — Terhes

că la Alexandria s-au 
progrese în această 
Jucătorii au înțeles 

mult să respecte dis-

actiuni 
penetrante individuale, schim
bări surprinzătoare ale direc
țiilor de atac, infiltrări în linia 
I ale liberoului Condruc. ale 
lui Sabău și L Mureșan — bine
înțeles 
go are 

Mai 
Vrața 
echipa 
la 4 aprilie cu reprezentativa 
similară a Turciei. Există _fi- 
Kuri“ In linia de fund, de 
unde pornește „coloana verte
brală" a reprezentativei (for
mată, lesne de înțeles, din băi- 
mărenii Sabău, Condruc, I. Mu. 
reșan, Terheș) ; și la mijloc ,A- 
pele par limpezi", acolo unde 
Ticleanu are un avans fată de

cu acoperirile de ri- 
în defensivă.
mult, testul 
a început să 
pentru jocul

cu Botev 
contureze 
oficial de

con- 
cele 
mai 

Ter- 
sau 

Vidican — Antohi ? Ultima for
mulă n-a fost pînă acum în
cercată. Ea se va pune în a- 
olicare 
jocuri 
mate în ultimul 
gătire a lotului, 
tru seara zilei 
Firește că. asa 
precia antrenorul 
Ardeleanu. coordonator al lo
tului. mai sînt de făcut si alte 
retușuri (individual si pe com
partimente) pentru reușitele de 
ansamblu ale unei echipe dor
nice să arate că poate să 'si- 
terpreteze o partitură de iac 
modernă. Dovadă reușitele sale 
în timpul relativ scurt de cînd 
ea a luat flintă, atitudinea po
zitivă a tuturor combonentilor 
lotului angafați în cursa titu
larizării.

Ia următoarele două 
de verificare, nrogra- 

stagiu de pre- 
convocat nen- 
de 28 martie, 
după cum a- 

federal C.

Stelian TRANDAFIRESCU



H. C. MINAUR BAIA MARE N-A ABANDONAT 
CUPEI CUPELOR" »
aici) n-au jucat miercuri seara 
în plenitudinea forțelor lor. 

Lăsîndu-i pe 
refacă și să-și 
țele, tn zilele 
rămas pînă ia 
Magdeburg, și 
examineze cu atenție îndeosebi 
minusurile jocului lor, să a- 
mintim că sîmbătă. Ia Ro
stock, campioana țării noastre, 
Dinamo București, va juca ți 
ea — în turul semifinalei „Cu
pei campionilor europeni" — 
cu o reprezentantă a handba
lului din R, D. Germană, 
Empor. Interesul pentru acest 
meci este deosebit de mare. 
Toate cele peste 4 000 de bi
lete ale noii săli din Rostock 
au fost de mult epuizate, iar 
ziarele prezintă pe larg acest 
eveniment sportiv, socotind că 
învingătoarea din dubla întD- 
nire a semifinalelor se poate 
considera cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni".

Dinamo București a sosit joi 
la Berlin și și-a continuat ime
diat drumul pînă la Rostock, 
sosind în orașul de pe malul 
Mării Baltice tn după amiaza 
aceleiași 
netii de 
așteptați 
suedezii

DORINȚA DE A AJUNGE IN FINALA
deși, In condițiile unul arbitraj dezavantajos,

fiandbalișlii noștri suporta handicapul a 8 goluri I

„Cupa Davis"

SPRE O SEMIFINALĂ EUROPEANĂ

MAGDEBURG (prin 
fon). Fără îndoială, 
jocul tur al semifinalei 
pei cupelor" la handbal 
culin (S.C. Magdeburg — 
Minaur Baia Mare 2<—
băimărenilor le mai rămln pu
ține șanse de calificare în fi
nală. Să nu uităm, însă, că 
H.C. Minaur a trebuit să joace 
în această semifinală cu deți
nătoarea 
europeni" 
desfășurat la Magdeburg, 
condiții nu tocmai 
pentru oaspeți. Sala, 
îngustă, înconjurată de o man
tinelă de 1 m înălțime (ca la— 
hochei!), ce se află — pe la
turi — la numai 20 de cm. de 
terenul propriu zis, a consti
tuit un inconvenient real. Ju
cătorii lui Lascăr Pană nu 
și-au putut desfășura jocul pe 
aripi, fiind obligați să se în
ghesuie pe centru, acolo unde 
se afla masivul zid al gazde
lor, cu 5 jucători de aproape 
sau de peste 2 m. Se poate 
spune, desigur, că și S.C. Mag
deburg a jucat în aceleași con
diții, dar elevii lui Klaus 
Miener o fac dintotdeauna, 
reușind să transforme neajun
surile sălii în atu-uri. Apoi a 
Cost și arbitrajul danezilor 
Christianssen și Voelk pe 
care îl socotim total nesatis
făcător, părtinitor. Iată, de
altfel ți alte două opinii: „Ar-

tele- 
după 
„Cu- 
mas- 
H.C. 

27—19),

„Cupei campionilor
și că meciul s-a

....................în 
prielnice 

foarte

SPORTIVII NOȘTRI REMARCAȚI
IN ÎNTRECERILE

ARMATELOR PRIETENE
Țintașul român Stan Marin 

s-a clasat pe primul loc In 
campionatul Armatelor Priete
ne în proba de pistol viteză 
cu 536 puncte. In ansamblu, 
competiția — desfășurată la 
Sofia — a fost dominată de 
Steaua București. învingătoare 
pe echipe cu 2 369 puncte.

★
La Ulan Bator s-au încheiat 

întrecerile Armatelor Prietene 
la lupte greeo-romane. Sporti
vul român Ion Arapu a obți
nut medalia de aur la cate
goria 57 kg.

ILNIȘ IN „ClIPA EUROPEI

bitrajul — ne-a spus loan 
Kunșt-Ghermănescu, președin
tele F.R. Handbal, prezent la a- 
cest meci — a fost inegal, cei 
doi danezi sancționind diferit 
aceleași infracțiuni : la Baia 
Mare cu aruncări de la 7 me
tri (n.n. gazdele au înscris 3 
din primele 4 goluri din a- 
runcări de la 7 m.) ți elimi
nări, iar la S.C. Magdeburg 
cu aruncări» de la 9 metri și 
avertismente. Această situație 
a creat tensiune în echipa băi- 
măreană. Firește, nimic nu 
poate scuza, însă, excesiva 
nervozitate a handbaiiștilor 
de Ia Minaur și, îndeosebi, a 
lui Măricei Voinea, nervozi
tate care le-a subminat șan
sele proprii și care a declan
șat nu numai un lung șir de 
greșeli, ci și alte sancțiuni, da 
această dată îndreptățite". Las
căr Pană, antrenorul 
H. C. Minaur Baia 
„Trei au fost, după 
mea, cauzele care au determi
nat înfrîngerea formației noas
tre : a) indisciplina Jucătorilor 
echipei, cărora le-am indicat 
să efectueze atacuri lungi, ua 
joc în permanență direcțional 
pe poartă, indicații care n-an 
fost intrutotul respectate 
nervozitatea care a 
întreaga formație și 
fost cauzată de un 
părtinitor; c) modul 
au condus meciul 
Christianssen și Voelk, extrem 
de dezavantajos pentru noL 
Cei doi arbitri ne-au anulat 
un gol perfect valabil chiar 
la începutul meciului, an dic
tat aruncări de la 7 
pentru 
tuații 
ne-au 
unui 9 
dat — 
întîlnirii 
ale jucătorilor noștri. care 
an creat adversarilor mai întii 
posibilitatea de a echilibra 
jocul și apoi de a se detașa. 
Chiar în condițiile acestui de
cala], creat artificial ți care 
poate să pară insurmontabil, 
noi n-am abandonat dorința 
de a ajunge in finala „Cupei 
cupelor". Vom lupta, la 31 
martie, la Baia Mare, pini la 
ultima picătură de energie".

Fără a încerca să-i scuzăm 
pe handbaliștii noștri, să amin
tim că trei dintre ei (Panțîru 
— criză de sciatică, N. Voi
nea — contuzie puternică la 
șold, M. Voinea — nerestabi
lit după o răceală contractată

băimăreni să-ți 
sporească for- 

care le-au mai 
returul cu S.C. 
sugerîndu-le să

ROMANIA SUEDIA ?

LA SCAI
„Cupa Europei" la schi fe

minin a fost cucerită la actu
ala ediție de sportiva norve
giană Bente Dahlum. cu 209 
puncte, urmată în clasamentul 
general de compatrioata 
fforill Fjlestad — 172 p si 
austriaca Heide Riedler 123 
în ultima probă de slalom 
rias. desfășurată pe pîrtia 
la Puy St. 
victoria a 
austriece Andrea Haaser, cro
nometrată în două manse cu 
timpul de 2:26,99.

să 
de 
P- 
u- 
de 

Vincent (Franța), 
revenit schioarei

F

echipei
Mare: 

părerea

b) 
cuprins 

care a 
arbitra] 

in care 
danezii

metri 
faze în care — in si- 
identice — nouă na 

dat nici măcar șansa 
metri, au dictat nefos- 
toț în prima parte a 

eliminări succesive 
noștri.

ÎN C.M. DE HOCHEI
(grupa C)

La Barcelona au continuat 
meciurile campionatului 
dial de hochei pe gheată 
pa C) : Franța — Spania 
Iugoslavia — Bulgaria 
Italia — Coreea de Sud 
în clasament, după 4 
conduce Italia cu 8 puncte, ur
mată de Iugoslavia 8 p și 
Franța 6 p.

• BUCHETUL PRIMĂVERII. CELE 8 
VICTORII ROMÂNEȘTI obținute la 
Crosul Balcanic desfășurat în localitatea 
iugoslavă Pristina, merită să fie purtat, 
simbolic, de atletele noastre, care an 
dovedit si cu acest prilei. în absenta 
campioanei continentului Natalia Mără- 
șescu, că alergătoarele românce pe dis
tante lungi se numără printre cele mal 
bune din lume. Maricica Puică, Fița Lo
vin și Antoaneta Iacob au -ocupat locurile 
de pe podiumul senioarelor. • ACOLO 
UNDE IARNA MAI ESTE ÎN PUTERE, 
s-a încheiat cea de a 13-a etapă a 
„Cupei Mondiale" la schi alpin, cu vic
toria elvețianului Peter Luescher care 
anul trecut n-a figurat printre primii 13 
clasați... Proba feminină a revenit aus- 
triacei Anncmarie Proll-Moser care ob
ține astfel cel de al saselea succes în 
„Cupa Mondială", doborînd recordul de 
victorii (5) pe care-1 deținea. împreună 
cu italianul Gustavo Thoeni. „Vichingul" 
Ingemar Stenmark a rămas cu ..premiul 
de consolare": singurul schior din lume 
care a cîstigat 13 curse din „Cupa Mon
dială" într-un singur sezon. • VALSUL 
SURPRIZELOR DE LA VIENA, la 
campionatele mondiale de patinai artis
tic. a avut interpret! Principali perechea 
de aur Tai Babilonia — Randy Gard
ner (S.U.A.). care anul trecut, la C.M. 
de la Ottawa, se clasase pe locul trei,-

zile. în cursul dîmi- 
vineri (n.r- azi) slnt 
șl c«i doi arbitri, 

Nilsson și Lundin.

Hristache NAUM

Următorul rendez-vous al 
iubitorilor de tenis din tara 
noastră cu „Cupa Davis" este 
acum fixat : în zilele de 15—17 
iunie, la București, va avea 
loc întîlnirea România — R. F. 
Germania, contînd pentru sfer
turile de finală ale grupei B 
din zona europeană. în timp 
ce Davis-cupmanii noștri s-au 
calificat ușor. învingînd comod 
Belgia cu 4—1. viitorii adver
sari au avut o misiune mai 
grea, ducind meciul lor cu echi
pa Israelului pînâ la scorul li
mită de 3—2. Este însă adevă
rat că formația israeliană a be
neficiat de serviciile unui iu- 
cător remarcabil, activînd cu
rent în S.U.A.. Steve Krule- 
witz. care, dealtfel, a cîstigat, 
la Augsburg, ambele meciuri 
de simplu împotriva Iui Ulrich 
Pinner si Rolf Gehring. Astfel, 
decisivă a fost victoria dublu
lui vest-german Ulrich 
ner — Werner Zirngibl. 
acest succes, este foarte 
babil ca echipa R.F.G. să 
tină pentru meciul de la Bucu
rești aceeași formație. în care 
figurează. în afara celor mal 
sus numiți, ți Klaus Eber
hard.

învingătoarea meciului Româ-

nia — R.F.G. va întîlni în 
semifinalele grupei B echipa 
Suediei, calificată direct In a- 
ceastă fază, partida urmînd a 
avea loc la 13—15 iulie (tot la 
București. în cazul victoriei 
formației române). De cealaltă 
parte a tabloului. echipele 
Franței (greu învingătoare asu
pra Olandei cu 3—2) și Elve
ției (eliminlnd relativ ușor Iu
goslavia Cu 4—1) vor trebui să 
furnizeze un adversar forma
ției Cehoslovaciei, de aseme
nea calificată direct în 
finale, programate la 
septembrie.

Aceasta este situația
daților Ia clstigarea grupei B 
a zonei europene, dar mai e- 
xistă o grupă A, în care două 
dintre semifinaliste vor fi de
semnate 
Austria 
Polonia, 
glia și 
merge, 
ierea celei de a 68-a ediții a 
Cupei Davis, care — potrivit 
unul calendar provizoriu —* 
si-ar putea disputa marea fi
nală anul acesta mai devreme 
ca de obicei. în săptămtna 
22—28 octombrie sau. în mod 
tradițional. Ia 10—16 decembrie.

semi-
14—1»

candi-

Pin- 
După 
pro- 

men-

de viitoarele meciuri 
— Spania și Italia — 
Calificate direct, An- 

Ungaria. Așa se 
treptat, spre înche-

DIN NOU GOLURI IN FINALURILE DE MECIURI Șl CALIFICĂRI 
DECISE DE PUNCTELE AAARCATE IN DEPLASARE

meciurilor

mon- 
(eru- 
8—2 | 
7-1 I 
11—0. 
etape

După desfășurarea 
retur din sferturile de fi-na'-i ale 
cupelor europene, ae cunosc — 
cm • excepție — eemifinalisteto 
competițulcr. Excepția o face cea 
de a patra calificată tn semifi
nalele C.CL, F.C. Kola sau Glas
gow Rangers. In prima manșă, 
formația vest-germană dștigaee 
la limită (1—0), dar miercuri 
seara returul de la Glasgow nu 
s-a putut desfășura din cauza 
ninsorii abundente, care a făcut 
terenul impracticabil 1 In rest, ia 
competița supremă. rezultatele 
stat cele scontate, mal puțin pro- 
porțîa scorului de la Malmd. un
de suedezii au învins cu 4—1, 
după ce In partea a doua a locu
lui cei cane au luat conducerea 
au fost polonezii, prin Kmicik I 
Gazdele au atacat in trom'oă, 
Lundberg realizind un „hat- 
trick", pentru ca apoi Cervin să 
stabilească rezultatul flnaL Per
formanța echipei din Malmd es
te remarcabilă, fiind prima for
mație scandinavă care se cali
fică tn semifinalele C.C.E. Con
form așteptărilor șl Nottingham 
Forest se află printre .cele 4". 
După ce a câștigat partida din 
tur cu 4—1. in ir.tilnlrea revanșă 
la Zurich, campionii Angliei au 
terminat la egalitate (1—1) cu 
Grasshoppers. Golgeterul elvețian 
Sulzer a deschis scorul dm pe
nalty (min. 31). după care, la
numai 4 minute, O’Neill a ega
lat. In fine. Dynamo Dresda a 
sperat mult ta
terenul propriu, 
na (cu F. C. 
două goluri tn 
(scor: 1—3). dar _ __ ___ _____
satisfacția unei victorii la limită 
(1—o, gol marcat din 11 m tn 
mln. 42 de Rledel).

de perevanșa 
după ce la' Vie- 
Austria) 
ultimele 
a obtinut numai

primise 
minute

în Cupa cupelor au fost con
semnate două victorii la limită, 
dar botărttoare pentru calificare. 
S.K. Beveren Învinge pe inter eu 
1—4 prin golul ltd Stevens Înscris 
abia in mm. 86. tar C.F. Barce
lona ciștigă cu același scor ia 
fața englezilor de la Ipswich, 
prin punctul ltzl Mlguea marcat 
in mia. 37. Echipa catalană s-a 
cai: fi cat insă grație golului în
scris ia deplasare ! La med au 
asistat peste 100 099 de spectatori, 
cifră record înregistrată în par
tidele de miercuri.

Fortuna Dusseldorf se numără 
șl ea printre semifinaliste, cu 
toate că a terminat de două ori 
la egalitate (0—0 acasă, si 1—1 
la Geneva) cu Servette. Lată o 
nouă dovadă cit de mtZIt con
tează golurile marcate în depla
sare I Pentru oaspeți, Bommer a 
deschis scorul încă din min. 3, 
apoi gazdele au egalat în min. 
30 prin Andrey. Banik Ostrava 
a eliminat pe F.C. Magdeburg, 
după ce pierduse prima manșă 
cu 2—1, dar a riștlgat într-o ma
nieră pasionantă returul eu 4—2. 
Au Înscris : Riegel (min. 14 șl 
86). Albrecht (min. 44) șl Nemeth 
(min. SI), respectiv Sparwasser 
(mln. 63) șl Pommerenke (min. 
70.

Două surprize de proporții tn 
Cupa ULF.A. Steaua Roșie Bel
grad a terminat la egalitate (1—1) 
La Birmingham cu W.B. Albion 
șl s-a calificat în semifinale, da
torită victoriei din tur (1—0). In 
retur, englezii au deschis scorul 
(Regis — min. 40). iar Sestici a 
egalat (min. 87) 1 La Duisburg, 
echipa locală, care câștigase me
dul de la Budapesta cu 3—2, a 
pierdut acum cu 2—1 tn fața lui 
Honved (autorii golurilor Buser

pentra gazde, respectiv Pocsflt șl 
Pal — ambii In uitimele 19 mi
nute) și s-a calificat tot grația 
punctelor Înscrise In deplasare 1 
„Partida — cum consemnează A- 
gențla France Presse — a fost 
excelent condusă de românii 
NicoLae Balnea". ia fine, mal e 
de notat că în această competi
ție au rămas 3 echipe vest-ger- 
maae.

Azi. va avea loc la zarich tra
gerea la sorți a meciurilor din 
semifinalele celor trei competi
ții.

MECIURI

1. O.
AMICALE

© La Alger : Algeria nia ------
• J
ța

A marcat
Polo-
Lato 

Fran- 
(0—0)-

0—1 (0—1).
La Varșovia : Polonia — 
(echipe olimpice) 3—1 
La Budapesta : Sel. Ungariei 
Slovan Bratislava 5—0 (4—0)

La Florența: Italia — Finlanda• ____ _________
(echipe de tineret) 4—0 (1—0) • 
La Schwenningen : R.F.G. — ita
lie (echipe de amatori) 0—2 (0—29.

TELEX

Linda Fralianne (S.U.A.). care 
sat locurile cu Anett Poetzsch 
și Vladimir Kovalev (U.R.S.S.), 
vine pe primul loc după doi 
trecîndu-1 pe recentul campion 
Jan Hoffmann (R.D.G.), In timp 
campion mondial, americanul
Tickner, nu urcă pe podium. Doar cam
pionii la dans, sovieticii Natalia Lini-

a inver- 
(R.D.G.) 

care re- 
ani. în- 

european 
ce fostul 

Charles

ciuk — Ghenadi Karponosov, sl-au păs
trat la Viena titlul obținut la 
• DUPĂ MATE PARLOV. 
campion european, olimpic si 
un alt boxer iugoslav, fostul

Marian JJeneș, trece 
ringului profesionist, 
continental la super- 
UN DECENIU, ciclis- 
de Vlaeminck tsi în

Ottawa. 
multiplu 
mondial, 
campion 

treceeuropean amator 
cu succes corzile 
devenind campion 
welter. • ACUM 
tul belgian Roger __ 
cepea cariera de mare performer, la 21 
de ani. cîstigfnd la sprint prima sa 
cursă profesionistă, pe circuitul de la

Hei Voii, printre învinșii săi de atunci 
fiind si Eddy Merckx. La începutul a- 
cestei luni, el a cîstigat din nou pe a- 
celași circuit (din cei 176 concurenți, 
doar 30 au încheiat cursa O. după care 
a declarat că obiectivul său imediat n 
constituie „clasicul* Milano — San 
Remo. aflat la a 70-a ediție. Și l-a cîs
tigat, la 31 de ani I Tot la sprint... 
• ÎNVATÎND DIN EXPERIENȚA PRE
DECESOAREI sale, Liverpool, care fu
gind după... trei iepuri, nu prindea ni
mic. actuala campioană de fotbal a An
gliei. Nottingham, văzînd că nu mai are 
mari sanse la titlu în prima ligă si pier- 
zînd In Cupa Angliei. s-a concentrat In 
Cupa ligii, pe care a cfștigat-o (3—2 în 
finală, cu Southampton). în ipoteza că 
nu va cîstiga C.C.E. (deocamdată e ca
lificată în semifinale), echipa lui Brian 
Clough si-a asigurat deia un loc într-o 
competiție europeană ® „TURNEUL 
CELOR 5 NAȚIUNI" s-a. decis în ulti
mul rund, cînd Tara Galilor a întrecut 
net echipa Angliei (27—3). asigurîndu-si 
astfel primul loc. Comparînd acest re
zultat cu înfrîngerea Franței pe Twic
kenham (6—7) se vede clar ce înseam
nă. de fapt, diferența de un punct cu 
care a pierdut turneul „cocosul galic", 
chiar dacă si-a învins la Paris princi
palul adversar 04-13).^

ATLETISM • La 25 martie, vor 
avea loc tn orașul Irlandez Li
merick campionatele mondiala 
de cros. La actuala ediție fede
rația din R.F. Germania a selec
ționat printre alții pe Karst, Zim
merman Birgit Friedman, Heide 
Brenner etc

BASCHET • în turneul final 
al C.C.E (masculin), la Atena I 
Bosnia Sarajevo — Olymplakoe 
Pireu 83—83 (33—40).

HANDBAL • in semifinalele 
„Cupei Cupelor" (feminin), la 
Aarhus : „AXA" — Ț.S.K. Berile 
12—27 (4—11). • La Leverkusc» 
(R.F.G.), tn meci feminin, Spar- 
takus Budapesta a învins eu 
24—18 (12—8) formația locală 
Bayer.

HALTERE • La Leningrad,' 
Aleksandr Voronin (U.R.S.S.) a 
stabilit un nou record mondial la 
cat. muscă — stilul „smuls" cu 
110 kg.

SCHI 9 în campionatele unio
nale de fond de la Sîktlvkar, 
proba masculină de 30 km a fost 
cîștigată de Nikolai Zlmlatov ta 
lh 27:33,80. Serghel Saveliev, 
campionul olimpic șl mondial al 
probei, a ocupat numai locul 141 

șah e Meciul dintre marii 
maeștri iugoslavi Uubomlr Llu- 
bojevld șl Svetozar Gllgorld. 
disputat la Belgrad tn 10 par
tide. s-a încheiat cu scorul do 
5V2-4'/, p 
Liubojevlcl.

TENIS • 
de la New 
Kriek 4—6,
— Connors _
Taygan — Joubert 
Borg — Mayer 6—4, 6—3 ; 
ton — Smith 6—7, 6—4, f 
Turneul de la Nancy : 
guez — Dowdeswell 6—3, 
Goven — Blrner * ’.
Diblicker — Granat 6—4, 
Peccl — Caujolle 6—2, 3—1 
bandon). • tn turneul feminin 
de la New York : Evert — Bar
ker 6—3 6—4 ; Austin — Turn
bull 5—7 6—1, 6—3 ; Wade —
Fromholtz 6—4, 6—1; Navratilova
— Stevens 6—3, 6—2.

tn favoarea lui

în turneul masculin 
Orleans : Moore — 
6—4, 6—4 ; Gulllksoa 
6—4 3—6, 6—2 I I
’ ’ 6—0, 6—4;

Stock- 
6—4 •
Domln- 

6-2 ; 
7-5 ; 
6—2 ;

(a-

6-4,
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