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La cea de a XVI-a edit ie a „Trofeului Car paf i"

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
5

ARE OBLIGAȚIA SĂ-ȘI REAFIRME VALOAREA 3

9 Joi incep ta Bata 
Mare întrecerile tradițio
nalei competiții interna
ționale 9 Jocuri de ma
re atracție intre cele trei 
fruntașe ale handbalului 
mondial : România, Iugo
slavia și R. D. Germana.

Doar două zile ne mai des
part de startul în cea de a 
XVI-a ediție a competiției in
ternaționale de handbal mas
culin „Trofeul Carpați". Găz
duită de Sala sporturilor din 
Baia Mare, întrecerea reunește 
cele mai puternice reprezenta
tive din lume : România — 
campioană mondială. Iugosla
via — campioană olimpică. 
K.D. Germană — vicecampioa- 
nâ a lumii. Alături de aceste 
formații-fanion ale handbalului 
mondial se vor afla echipele 
Ungariei, Bulgariei și Români
ei Ii.

Test preolimpic de maximă 
importanță, „Trofeul Carpați", 
ale cărui jocuri debutează joi 
11 martie și se încheie marți 
16 martie, trebuie să ne indice 
cota la care se situează acum 
echipa țării noastre în ierarhia 
valorilor.

Nu este pentru nimeni un 
secret că ultimele confruntări 
din anul 1975 și cele cîteva din 
actualul sezon n-au însemnat 
prilejuri de satisfacție pentru 
iubitorii handbalului de la noi. 
Echipa națională n-a mai ma
nifestat vigoarea și abnegația 
de altădată, organizarea jocului

Fază din jocul Romania — R. D. Germană, disputat in ediția tre
cută a „Trofeului Carpati“

a avut numeroase carențe, atît 
în atac cit și în apărare, iar 
rezultatele au fost — din aceste 
cauze — sub nivelul exigențe
lor. Disciplină care și-a cucerit 
în țara noastră o unanimă sim
patie și apreciere, handbalul 
este urmărit cu atenție de ma
rea masă a iubitorilor de sport. 
Exigența lor este — firește — 
mărită. De aceea, la ora actuală, 
ei își manifestă nedumerirea 
și, în același timp, nemulțumi
rea față de evoluția mediocră 
din ultima vreme.

Ieri dimineață am avut o 
convorbire telefonică cu antre
norul emerit Nicolae Nedef, 
aflat la Baia Mare. Punîndu-i 
in față opinia creată, l-am ru

gat să ne explice cauzele aces
tei crize prin care trece echipa 
pregătită de el și de antrenorul 
emerit Oprea Vlase. Iată, în e- 
sență, răspunsul primit :

„Intr-adevăr, rezultatele sini

Hristache NAUM
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Etapa I a returului
Diviziei A de fotbal

cotidiene, sportivii micie scena vieții noastre cotidiene, sportivii mici și 
mari au devenit de mulți ani o prezență atrăgătoare 
la care privim cu dragoste, atenție și, de multe 
ori, cu admirație. De la preșcolarii din cămine ce 

intind gingaș minuțele lor în primele exerciții de gimnas
tică, trecind apoi la elevi, tineri muncitori, studenți, mili
tari și virstnici, care duc mai departe exercițiul fizic din 
clasele de școală, din fabrici, facultăți și unități militare, 
in stadioane și in săli de sport, tineretul sportiv al țării 
noastre pulsează de voioșie, sănătate și optimism. Larga 
extindere a sportului de masă in orașele și satele țării, 
marea popularitate a performanțelor sportive de circulație 
mondială in care se inscriu și reprezentanți ai noștri, au 
făcut să crească considerabil interesul pentru sport. No
mele marilor campioni români sint cunoscute in cele mai 
îndepărtate colțuri, fotografiile lor apar in ziare și reviste 
din țară și de peste hotare, la televizor, ne-am obișnuit 
ca în fiecare mic sportiv să întrezărim un mare campion.

Mii și mii de părinți s-au convins că sportul este, pe 
lingă mișcare fizică și sănătate, și un mijloc de educare, 
de însușire a unor aptitudini morale, pentru că sportul 
cultivă întrecerea cinstită, spiritul de echitate.

Iată de ce sportivii noștri de performanță, care sint 
atit de populari in rindul milioanelor de iubitori ai spor
tului trebuie să fie exemple vii, permanente, de ceea ce 
înseamnă comportare tinerească, jovială, entuziastă, dar 
civilizată, respectuoasă față de ambianța generală în care 
se desfășoară întreaga activitate cotidiană în țara noastră. 
Este o datorie de onoare a cohortelor de sportivi fruntași 
de a răsplăti printr-o atitudine demnă, sportivă, de admi- . 
raț, grija părintească a partidului și a statului nostru carele 
asigură condiții din ce în ce mai favorabile pentru practi
carea exercițiilor fizice și a sportului. In întreaga țară a 
apărut și se dezvoltă în continuare un lanț de baze spor
tive, de terenuri și săli pe care mii de copii și tineri fac 
primii pași înspre măiestria sportivă.

Larga extindere a sportului, ca și afirmarea internațio
nală a multora dintre reprezentanții noștri, au făcut să 
crească considerabil interesul oamenilor muncii din țara 
noastră pentru performanța sportivă și realizările campio
nilor români în marile competiții europene, mondiale și 
olimpice. Prin urmare, responsabilitatea performerilor noștri 
este cu atit mai mare cu cît ei sint mereu mai mult 
in atenția opiniei publice. De aceea este necesar ca toate 
realizările _ acestora să aibă fundamentul moral al 
înaltelor răspunderi ce le revin, să se pregătească în 
mod temeinic, în spiritul ordinei și disciplinei, fără infa
tuare și tendințe vedetiste. Iar cei ce reprezintă tricolorul 
țării în sport să dovedească o dăruire totală, un profund 
spirit patriotic.

în pregătirea Congresului educației politice și al culturii, 
mișcarea sportivă românească, toți sportivii, în asociații și 
cluburi, la locul lor de învățătură și de muncă, trebuie 
să-și facă un autoexamen al propriei lor comportări, prilej 
peniru însușirea unor noi calități în viață și în sport, cu 
îndepărtarea lipsurilor incă existente in atitudine, atît in 
viața cotidiană, cit și pe terenurile de sport.
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UN DEBUT PROMIJĂTOR

In proba dc llorcH trie. In „îurntul Prlcicnln"

LAUREATELE DESEMNATE
DUPĂ UN BARAJ ÎN PATRU!

învingâioare, Mandy Dick (R.D.G.), Marcela Moldovan 
(România), locul secund

PRIN SPORTIVITATE Șl REPLICA OASPEȚILOR

Cele 56 de concurente care 
s-au aliniat la startul probei 
de floretă fete au ieșit cîștigă- 
toare chiar înainte de a intra 
în competiție : ele au primit 
din partea organizatorilor cite 
o garoafă, in semn de prețuire 
cu prilejul Zilei de 8 Martie, 

n eliminatorii au ajuns trei 
trăgătoare din Republica De
mocrată Germană și toate s-au 
calificat pentru finală, consti
tuind revelația întrecerilor. 
România a avut în această fază 
a eliminatoriilor pe floretistele 
Marcela Moldovan și Adriana 
Băcioi, prima ajungînd in fi
nală după ce a trecut prin 
recalificări, cu destulă dificul
tate, cea de a doua ratind pre
zența in ultimul act al probei 
deși în asaltul cu Schubert 
(R.D.G.) a condus cu 6—1, pier- 
zind cu 7—8.

Pentru desemnarea laureate
lor ediției a X-a a „Turneului 
Prietenia1' s-au aliniat pe 
planșa finalei Dick, Schultze și 
Schubert din R.D.G., Lechna 
(Polonia), Kulipenko (U.R.S.S.) 
și Moldovan (România). Scri- 
mera noastră pășește cu stin- 
gul pierzind, ca și in eliminări, 
la Lechna ; își revine însă în 
asaltul următor susținut cu Ku- 
lioanko, reușind apoi, printr-o 
efectivă dispoziție ofensivă, să 
ciștige și în fața lui Schultze 
ș. Schubert. A urmat asaltul 
decisiv cu Dick, in caz de vic
torie Marcela Moldovan fiind 
singura cu 4 asalturi cîștigate. 

A ratat însă prilejul și, prin 
jocul celorlalte rezultate, s-a 
ajuns la un baraj în... patru flo- 
retiste : Dick, Schultze, Lechna, 
Moldovan. Din nou concentrare, 
din nou emoții. Deși reușește 
să-și ia revanșa în fața polo
nezei Lechna (5—4), lăsind im
presia că a depășit momentul 
psihologic In cursa pentru lo
cul I, Marcela Moldovan pierde 
neașteptat la Schultze (4—5) ră- 
minindu-i ultima șansă din nou 
în fața aceleiași Dick. Cîștigă 
la 4, insuficient însă pentru a 
urca pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului întrucît adversara 
ei, înregistrînd tot două victo
rii în baraj (la Schultze și 
Lechna) realizează un coeficient 
mai bun și se clasează pe primul 
loc. în timp ce Schultze, care 
a învins-o pe Lechna. obține 
locul al treilea.

O finală deosebit de echili
brată, spectaculoasă, care a su
pus tinerele concurente la un 
maraton al nervilor.

Iată clasamentul final al pro
bei de floretă fete : 1. Mandy 
Dick (R.D.G.) 3 v, d.b., 2. Mar
cela Moldovan (România) 3 v, 
d.b., 3. Marion S-hultze (R.D.G.), 
3 v, d.b., 4. Elsbela Lechna 
(Polonia) 3 v, d.b., 5. Ileana 
Kulipenko (U.R.S.S.) 2 v, 6. 
Beate Schubert (R.D.G.) 1 v. 
Astăzi se dispută proba indi
viduală de spadă.

Paul SLAVESCU

Dumitrache s-a înăltat peste portarul Budușan și a reluat in gol 
mingea trimisă din corner de către Lucescu (Fază din meciul 
Dinamo — C.F.R. Cluj-Napoca) Foto : D. NEAGU (Continuare in pag. 2-3)

„TURUL ROMÂNIEI14 ÎN FILE DE REPORTER

Oltenița: COTA... SPORTULUI STAȚIONEAZĂ!
Dunărea respira înfrigurată. 

In rada Șantierului Naval, spi
nări uriașe din metal așteptau 
botezul fluviului. Urcasem pe o 
navă de 2 150 de tone, aflată în 
faza finisărilor. Acolo lucrau 
cîtiva rugbyști. în frunte cu 
șeful de brigadă Gh. Gheorghe, 
fundașul echipei. Acolo lucrau 
multi dintre sportivii Olteni
ței...

Istoria sportivă a orășelului 
de la Dunăre nu putea fi aflată 
decît la Șantierul naval, aso- 
ciația-fanion a Olteniței. Unul 
din marii pasionați și anima
tori ai sportului din Oltenița. 

directorul Șantierului Naval, 
tov. ing. Ion V. Cristea, Erou 
al Muncii Socialiste, era plecat 
la București, dar mai toți con
structorii de nave cunoșteau 
tradiția sportivă a orașului. Cei 
mai multi au început dialogu
rile cu echipa de fotbal. „Ș.N.O. 
va fi curind una din fruntașele 
diviziei secunde ! Din toamnă 
am angajat doi antrenori la 
echipa de juniori. C. latan si 
M. Vasile. pentru că, aici la 
juniori trebuie să pregătim vi
itorul !“ Cuvintele aparțin se
cretarului asociației Ș.N.O., 
Victor Andreescu, însă ele re

După ce, cu o săptămînă îna
inte, jocurile din „Cupa Româ
niei" s-au disputat pe o vreme 
primăvăratică, duminica aceas
ta partidele etapei inaugurale 
a returului campionatului Divi
ziei A la fotbal s-au desfășurat, 
in majoritatea lor, intr-un au
tentic decor de iarnă, cu nin
soare — la Arad abundentă —, 
vînt și temperaturi destul de 
scăzute. Evident, în aceste con
diții vitrege, meciurile au avut 
de suferit, sub diferite aspecte. 
In primul rind starea nefavo
rabilă a timpului a influențat 
negativ afluența publicului spre 
stadioane. Dacă duminica tre
cută, la o cifră identică (9) de 
jocuri din „Cupă" se înregistra
se un total de 125.000 de spec
tatori, în etapa inaugurală a 
returului acest număr a scăzut 
la 75.000. Pentru a respecta în
tru totul adevărul trebuie, însă, 
să spunem că afluența mai re-

Constantin FIRANESCU

prezintă atitudinea fată de 
sport a oamenilor din Oltenița, 
înțelesesem aceasta din lunga 
discuție cu Vasile Chirea, prim- 
vicepreședintele Consiliului O- 
rășenesc pentru educație fizică 
și sport : „Și in rugby, si in 
box. și in handbal ne gindim 
la schimbul de mline. Vrem să 
organizăm foarte bine activita
tea la nivelul copiilor si junio
rilor. numai asa putem visa la 
mari performante. Și trebuie

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)



COMPETIȚII DEDICATE
ZILEI DE 7/8 MARTIE»

La sfîrșitul săptăminii trecute 
in întreaga tară au avut loc 
numeroase manifestări sportive 
dedicate zilei de 8 Martie. La 
startul întrecerilor au fost pre
zente sute de tinere. Iată citeva 
din relatările sosite la redac
ție :

BUCUREȘTI. în Parcul tine
retului din vecinătatea Palatu
lui sporturilor și culturii a avut 
loc un mare cros, organizat de 
Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport în colabora
re cu ceilalți factori. Au parti
cipat peste 1 600 de tinere. în 
semn de omagiu pentru colege
le lor de școală și de întreprin
deri, la întreceri au luat parte 
și băieți. Iată câștigătoarele. 
Categ. 14—17 ani : Adriana 
Scoreț (Liceul de chimie nr. 2) : 
18—19 ani : Polina Pupăzan 
(Grup școlar Electronica). în 
întrecerile băieților pe primele 
locuri s-au clasat Cristian Stan 
(Liceul mecanic nr. 10) și Mar
cel Roșea (Grup școlar Electro
nica).

PIATRA NEAMȚ. în munici
piul Piatra Neamț s-au desfă
șurat intrecerei la popice și șah, 
cu participarea a peste 100 de 
concurente din întreprinderi și 
instituții. La popice s-au evi
dențiat Elisabeta Schifîrneț ~ și 
Maria Bubuțan (Relonul Săvi- 
nești), iar la șah Agurița Ceaușu 
(Azochim Piatra Neamț). De a- 
semenea, la Roman a avut loc 
o competiție de gimnastică mo
dernă, iar în comunele Dănuc, 
Borca și Dobreni întreceri de 
schi și duminici cultural-spor
tive. (C. VERNICA — coresp.)

TIMIȘOARA. Peste 1 500 de 
tinere din municipiul Timișoara 
s-au întrecut sîmbătă și dumi
nică la handbal și cros. Au par
ticipat eleve, studente și tinere 
din întreprinderi și instituții. 
Ciștigă toacele concursului de 
cros : Rodica Ionescu (Liceul 
nr. 4). Erika Rus (Electrobanat) 
și Angola Marian (Facultatea 
de Electrotehnică). Paralel s-a 
desfășurat și un concurs de 
judo, la startul căruia au fost 
prezenți 32 de tineri. Concursul 
de handbal continuă. (C. CRE- 
ȚU — coresp.)

BUZĂU. Pe bulevardul Karl 
Marx s-au întrecut peste 800 de 
tinere la un concurs de cros. 
Au mai avut loc, de asemenea, 
dispute de șah, tenis de masă 
și volei. întrecerea de cros s-a 
desfășurat pe 6 categorii de 
virstă. cîștîcătoare fiind : Ma
nuela Negoiță (Școala gen. nr. 
11), Carolina Muscalagiu (Li
ceul pedagogic). Mariana Molera 
(Șc. gen. nr. 15), Cristina Vi- 
șoiu (Școala gen. nr. 12), Ana 
Miri că (Liceul Mihai Eminescu) 
și Elena Păli că (Direcția comer
cială). (D. SOARE — coresp.)

SEBEȘ. în localitate a fost 
programată etapa județeană a 
„Cupei Femina“. competiție de
dicată zilei de 8 Martie. între
cerile, la care au luat parte 
sportive din Aiud, Alba Iulia, 
Blaj și Sebeș, s-au desfășurat 
la volei, șah și tenis de masă. 
Cîștigătorii : echipa de volei din 
Aiud. Paula Dancea — la șah 
și Vilma Joja — la tenis de 
masă (ambele din Aiud).

SIMETRIE IN FRUNTEA CELOR DOUĂ SERII LA RUGBY

Cei mai buni jucători ai meciului Olimpia — Știința Petroșani, 
bucurcsleanul Boiamgian (cu balonul) și Cantea, fată in fată...

Foto : Vasile BAGEAC
Chiar dacă nu a avut cel mai 

bun cadru de desfășurare (timp 
rece, terenuri moi sau înghețate) 
campionatul de rugby a pășit ou 
dreptul într-un nou sezon. Meciu
rile au fost dinamice în marea lor 
majoritare. unele avînd rezultatul 
incert pînă la ultima secvență. E 
cazul ..derbyurilor zilei" Politeh
nica Iasi — Dinamo (Nedelou — 
1. p., respectiv Dragomirescu — 
1. p. c.) si Olimpia — Știința Pe
troșani. Aceasta din urmă a furni
zat. cum se știe prima surpriză, 
am zice nu atît prin nesperatul 
egal reușit de bucureșteni (3—3), 
cît. nrin maniera în care cele două 
eebine 'au schimbat rolurile din 
outsider în... favorit. Jocul slab al 
ocilpanților locului 3 la ultima edi
ție a constituit o enigmă chiar și 
pentru ...antrenorul Științei, Gheor- 
ghe Băltărețu ! Rezultatul de pe 
„Olimp’n" are un efect puternic 
asupra luntei pentru promovarea 
în turneul final 1—4, deci acolo

unde se va decide campioana. Pen
tru că astfel la ora de față fie
care serie prezintă In frunte un 
grup de cîte trei echipe, grup pe 
care-1 putem considera deja „în
chis". avantajul de puncte, fiind, 
mai ’mult ca sigur, îndestulător. 
Dintre „alese" însă nici una nu 
poate sta liniștită. Și totuși, în 
seria I Farul Constanța unica for
mație care nu a cedat pînă acum 
decit un singur punct are, teo
retic, prima șansă de calificare, 
chiar și în ipoteza unei duble în-

După prima fază a campionatului masculin de volei

COMBATIVITATEA NU POATE SUPLINI TEHNICA

fringeri în cele două deplasări la 
București (cu Sportul studențesc 
și cu Steaua) ! Opinăm că, după 
un prim răspuns ce poate veni 
încă la finele săptăminii (în me
ciul Stportul — Farul) și după cel 
ce ni-1 va oferi întîlnirea dintre 
studenții bucuroșteni și Steaua (4 
aprilie) totul se va lămuri. în cea- 
Laltă grupă, lucrurile sînt și mai 
complicate. Dinamo joacă acasă 
cu _.U“ Timișoara, dar se depla
sează la Petroșani. La rîndul ei, 
Știința merge în orașul de pe Bega, 
dar ,XV“-le bănățean mai are un 
examen greu la Cluj-Napoca, 
unde însă vor evolua... toate cele 
trei candidate ! Se va hotărî soarta 
eampiontatului. în partea sa supe
rioară la Cluj-Napoca ? Tot ce e 
posibil. Și să nu uităm că lista sur
prizelor este, pe mai departe, des
chisă... > Z'

Geo RAEȚCHI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FARUL
Sp. stud.
Steaua
C.S.M. Sibiu
Rulmentul
Gloria
T. C. Ind. 
Minerul G. H.

SERIA
DTNAMO 
,.U“ Timiș.
Știința
Gri vița Roșie 
Agronomia

Iași

1.
2.
3.
4.
5.
6. .Poli."
7. Olimpia
8 .Vulcan

1 0
1.1
0 2
1 4
0 5
1 5 
0 6
2 6

23
21
20
15
14
13
12
10

A n-a
8 6 11
8 6 0 2
8 5 2 1
8 4 0 4
8 3 14
8 2 3 3
3 2 15
3 0 0 8

170— 45
172— 52
112— 44
96— 80
47—107
50—105
50—125
28—167

Camp’onatele de sală ale juniorilor II

PLOAIE Df RECORDURI ATLETICE U CLUJ-AAPOCA!

Una 
Prieten 
tițle in 
drept 
derea 
de tin 
brerul 
tor a 
Născu] 
1955. ] 
scrimq 
ca 
hai 
s-a 
(și

eh

d 
a 

armă) 
mared 
concu] 
portar] 
interni 
tele I 
la Tr] 
unde I 
n aii știi 
la tun 
MiincH 
mondl 
parte I 
a R<| 
bronz! 
diale I 
*n „I 

T<Tst I 
Plcvnl 
cu] 4>

D

Prima fază a campionatului 
masculin de volei s-a încheiat. 
Se cunosc echipele din prima 
grupă valorică — Dinamo, Stea
ua, Explorări B. Mare și Poli
tehnica Timișoara — precum șl 
cele din zona retrogradării.

Dacă în ceea ce privește ocu
parea primelor trei locuri în cla
sament nu existau dubii, cunos
cută fiind valoarea echipelor res
pective, pentru locul patru erau 
destule candidate. S-a calificat, 
pe merit, Politehnica Timișoara 
(antrenor Gh. Bodescu). for
mație care, deși restructurată, a 
marcat o continuă creștere va
lorică. Supărătoare a fost evo
luția echipei din Galați — anul 
trecut în prima grupă valorică 
— care a manifestat de la meci 
la meci o scădere vădită a com
bativității. Echipe de mare luptă 
s-au dovedit recent promovatele 
Tractorul Brașov și C.S.M. Del
ta Tulcea. După dobîndlrea unei 
bune experiențe de concurs ele 
pot deveni adversare redutabile, 
chiar și pentru unele dintre 
fruntașele clasamentului.

Majoritatea meciurilor ultimu
lui turneu au fost satisfăcătoare.

mai ales cînd s-au întîlnit echi
pe de valoare apropiată sau mi
za jocului era deosebită. Spu- 
nînd satisfăcătoare, ne gîndlm la 
spectacolul voleibalistic, la dîr- 
zenia cu care s-a luptat pentru 
fiecare minge. Pe plan tehnic, 
însă, valoarea unor asemenea 
partide nu a fost ridicată. Dacă 
la frumusețea jocului s-ar fi a- 
dăugat execuții tehnice corecte» 
publicul s-ar fi putut declara 
mulțumit. Combativitatea, ela
nul, dorința de a învinge nu pot 
suplini tehnica !

A impresionat neplăcut evolu
ția formală, jocul pasiv al echi
pelor „U‘‘ Cluj-Napoca și Uni
versitatea Craiova în meciurile 
cu fruntașele clasamentului, cînd 
s-au
Am asistat,_____________ ____
nele partide trenante, plicticoase 
(Explorări —- Universitatea Cra
iova- C.S.U. Galați — Politehnica 
Timișoara), marcate de faptul că 
unii jucători greșesc frecvent pre
luarea, ratează servicii, au un 
bagaj sărac de procedee în ac
țiunile Ia fileu.

Publicul, mai

considerat victime sigure, 
de asemenea, la u-

numeros 
altădată, a aplaudat

______ declt
„fair-play“-ul

unor jucători ca N. Vînătu — 
Politehnica, I. Hînda — Tracto
rul, V. Taraschivescu — Explo
rări etc. (care, chiar In situații 
critice și-au recunoscut greșeli
le, ridicînd imediat mîna), după 
cum a impresionat neplăcut ati
tudinea altor jucători (A. Pop — 
Tractorul. M. Păușescu — Di
namo) care nu au admis că au 
greșit sau, și mai grav, au adus 
injurii arbitrilor (M. Bînda — 
„U“ Cluj-Napoca). Tot la capi
tolul acesta trebuie menționată 
atitudinea unor antrenori care 
continuă să dirijeze sextetele a- 
postrofîndu-și sportivii în timpul 
jocului sau. pur și simplu, își 
abandonează echipa în momente 
grele (C. Bengeanii — „U" Cluj- 
Napoca). deși sînt principali vi- 
novați de evoluția elevilor lor.

în ceea ce privește arbitrajele, 
putem spune că în general au 
fost bune. Unii cavaleri ai flu
ierului (C. _Armășescu, 
lescu, A. _ ’ ,
V. Szakaes) au oficiat excelent. 
Este necesar însă ca arbitrii să 
contribuie mai mult la educarea 
jucătorilor (si chiar a antrenori
lor) snncționînd prompt abaterile 

cum a făcut A. 
a penalizat pen- 

un jucător craio- 
banca rezervelor.
Sever NORAN

sau.

Dragomir,

acestor?, asa 
Dragomir cînd 
tru vociferări 
vean aflat pe

, I. 
M.

Nicu- 
Albuț»

CLASAMENT

„rîla 1—4) are loc la 
(12—14 martie). Echi-

1. DINAMO 11 11 0 33: 3 22
2. Steaua 11 10 1 31: 5 21
3. Explorări B.M. 11 9 2 28: 7 20
4. Poli. Tim. 11 7 4 24:20 18
5. Viitorul 11 5 6 22:24 16
6. Tractorul Bv. 11 5 6 19:22 16
7. Rapid 11 5 6 17:22 16
8. Univ. Craiova 11 4 7 17:25 15
9. I.E.F.S. 11 4 7 14:24 15

10. „U“ Cluj-Nap. 11 2 9 13:29 13
11. C.S.U. Gal. 11 2 9 12:28 13
12. C.S.M. Delta 11 2 9 10:31 13

Primul turneu al grupei I va-
Lorice (locurile
Timișoara (-- -- -----------
pele clasate pe locurile 5—12 în
cep faza a II-a a campionatului 
duminică. împărțite în două se
rii, ele vor disputa șase etape 
găptămînale, tur-retur.

Gabriel Udișteanu (Dinamo) a tras, dar mingea s-a lovit de blo
cajul stelistilor, (Fază din meciul Dinamo — Steaua)

CAMPIONATELE ȘCOLARE DE SCHI
Vineri au început la Predeal 

campionatele republicane școlare 
de schi. în ziua inaugurală au 
avut loc cursele individuale de 
fond pentru fete (5 km) și bă
ieți (io km). întrecerea schioare- 
lor. desfășurată pe pîrtia din Po- 
liștoacă, a fost extrem de strîn- 
să și a revenit, după o luptă a- 
prigă. reprezentantei Liceului ex
perimental de schi din Predeal, 
Nicoleta Scurtu, care și-a depășit 
adversara cea mai redutabilă, E- 
Iena Urs (Fundata), cu numai 3 
secunde. Pe locurile următoare, 
la aproape un minut' diferență, 
au sosit — pe parcursul a 15 se
cunde — Amalia Kristo (M. 
Ciuc). Marcela Voicu (Fundata) 
și Gabriela Mihalcea (V. Dornei).

Si cursa de 10 km a băieților 
a avut o desfășurare interesan
tă. Ea a revenit lui Ion Cimpo- 
ia (Rîșnov) care l--a depășit pe 
Ion Rusu (Bran) cu 13 secunde. 
Următoarele patru locuri au fost 
ocupate de elevii Liceului expe-

rimental de schi din Predeal Gh. 
Pelin. Gh. Bădescu, Gh. Stroe și 
I. Cioacă.

Ștafeta de 3x3 km pentru fete 
a revenit echipei L.E.S. Predeal, 
formată din Maria Toma, ~~ 
ria Truță și Nicoleta 
care au 
nut pe 
formația 
băieți a 
formată __ _______ _ _____
și I. Cimpoia. REZULTATE TEH
NICE : 5 km fete : 1. Nicoleta 
Scurtu (LES) 22,52, 2. Elena Urs 
(Fundata) 22,55, 3. Amalia Kristo 
(M. Ciuc) 23.41 ; 10 km băieți î 
1. Ion Cimpoia (Rîșnov) 38,40, 2. 
Ion Rusu (Bran) 38,53, 3. Gheor
ghe Pelin (L.E.S.) 40,32 ; 3x3 km 
fete : 1. L.E.S. Predeal 45,57, 2. 
Harghita T 46,39, 3. Brașov I
47,10 ; 3x5 km băieți : 1. Brașov 
I 58.14, 2. L.E.S. I. 60,21, 3. L.E.S. 
n 61 02.

Ma- 
Scurtu, 

întrecut cu peste un mi
cea de a doua clasată, 
Harghita I. La 3x5 km 
învins ștafeta Brașov I, 
din I. Pușcării, I. Rusu

ATI FTKM ..CUPA OLIMPIA" la hilliqdi marș desfâșurat du_ 
minică dimineața pe stadionul din 
Șoseaua Vitan. lată primii clasați : 
seniori (10 km) : 1. Constantin Stan 
(Steaua) 4I : 15,0, 2. Nicolae Maxim 
(Olimpia) 41 : 42,0, 3. Georgel Cos- 
tache (Șeaua) 42 : 10,0 ; Juniori I 
(5 km) : Gheorghe Uceanu (Steaua) 
22 : 50,4 ; juniori III (2 km) : Nicolae 
Jugănaru (Viitorul ) 12 : 10,0, copii
(2 km) : Ionel Dinu (Viitorul) 13 : 40 
(NICOLAE D. NICOLAE — coresp.).
MOTO CURS DE ARBITRI. Comisia

de specialitate a C.M.E.F.S. 
București va organiza, începînd de la 
2 aprilie, un curs de arbitri de moto- 
ciclism. înscrierile se fac la sediul 
C.M.E.F.S. din str. Biserica Amzei nr. 
6. la secretariat.

1.
2.

Paul IOVAN

PATINAI VITEZIȘTI ROMANI LA rAIIDiAJ ULAN BATOR. Cu- 
noscuții patinatori de viteză Adrian 
Ciobanu, Magdalena Buzaș, Eva Mol
nar și Laszlo Lazăr urmează să par-

CLUJ-NAPOCA, 8 (prin te
lefon). Aproape 300 de atleți și 
atlete din 63 de unități sporti
ve reprezentînd 26 de județe și 
municipiul București s-au în
trecut sîmbătă și duminică la 
Cluj-Napoca în cadrul campio
natelor naționale de atletism în 
sală rezervate juniorilor de ca
tegoria a Il-a, ultimul concurs 
de nivel republican al sezonu
lui indoor.

Competiția a fost, în gene
ral, de o valoare ridicată, pri
lejuind obținerea a numeroase 
recorduri, toate 
de alergări. La 50 m băieți, 
Constantin Ivan (Școala sporti
vă Mediaș) a alergat în serie 
5,7 (nou record, egal cu cel al 
juniorilor I) repetînd per
formanța și în finala pe care a 
cîștigat-o. Același rezultat l-a 
realizat in finală și Vasile Sele- 
ver (Șc. sp. Satu Mare) clasat 
al doilea. La 50 mg. Marcel 
Bogdan 
tletism) 
în 6.6, 
vechiul 
50 m
(Steaua) a egalat unul din cele 
mai vechi recorduri de sală, 6.3, 
care aparține din 1971 Eleono- 
rei Monoranu. In sfîrșit, la 
50 mg, după ce în serii două 
alergătoare brașovence, Victoria 
Păiușan (Liceul 2) și Clara 
Biszak (Șc. sp. Brașovia), ega
laseră recordul de 7,4, 
Biszak a cîștigat cu 
excelent : 7,2 !

Ceilalți cîștigători :

înălțime : N. Aron (Lie. 2 Bv.) 
1.97 m. lungime : V. Enescu 
(C.S. Școlar) 6,86 m (record ju
niori III), prăjină : I. Grumă- 
zescu (C.S.M. Iași) 4,10 m ; 
triplu sa It : P. Stanciu (L.C.E.A. 
C-lung Muscel) 14,35 m ; greu
tate : S. Tirichiță (Șc. sp. atle
tism) 15,59 m ; fete : lungime : 
Cornelia Moise (Șc. sp. Brăila) 
5,56 m : înălțime : Vali Ionescu 
(C.S. Școlar) 1,67 mj greutate’: 
Gabriela 
12,40 m.

Onișor (C.S. Școlar)

în probele Nușa DEMIAN

HH»!

Azi, la Brăila 
și la Galați

Lai 
Ciord 
cel 1 
țării, 
reali] 
Duna 
o pel 
rope] 
lociel 
la 11

ix\\\\\\\\\v

START I

(Școala sportivă de a- 
a terminat învingător 

îmbunătățind cu 0,2 s 
record al probei. La 

fete, Otilia Șomăncscu

în finală 
un timp

băieți :

două
Galați : 

nouă ediție 
la

orașe dunărene, 
se dă startul în; 

a
box.

Azi. în 
Brăila și 
tr-o 
primăverii' 
care se anunță extrem de Inte
resantă, se bucură de participa
rea a peste 200 de pugiliști din 
mai multe orașe ale țării. în am
bele localități, marți, miercuri și 
joi. se vor disputa cîte două re
uniuni. La Galați orele de înce
pere vor fi 15 și 18. iar la Brăila 
16 și 19. Gălățenii vor urmări 
confruntările, prilejuite de acest 
turneu. în Palatul sporturilor, 
iar brăilenii vor fi prezenți în 

„Sala sporturilor. Cercetîrid listele 
de înscriere am constatat că pe 
ele figurează unii dintre cei mal 
buni boxeri ai țării, mulți din
tre ei componenți ai loturilor o- 
limpice și republicane.

La Galați vor evolua sportivii 
de la categoriile semimuscă, co-

„Turneului 
întrecerea,

coș, s 
mijlocie 
remarcă 
Săli Ad 
muscă.
Nicu P
Condur.]
I. Mant 
zăroaie ] 
ră, C. | 
și D. t| 
Tîrîlă, I 
I. Rădii 
locie. I'l 
G. Axd

9

TINERII LUPTĂTORI ROMANI VICTORIOȘI
La Alexandria a avut loc sîm- 

bătă și duminică, un turneu in
ternațional de lupte greco-roma- 
ne la care au participat echipele 
de tineret ale României, Bulga
riei și Iugoslaviei. Federația 
noastră de specialitate a înscris 
In competiție și reprezentativa de 
juniori. La sfîrșitul concursului 
echipa de tineret a României s-a 
clasat pe primul loc. Ea a între
cut cu 9—1 formația Iugoslaviei 
și cu 5—4 pe aceea a Bulgariei. 
O comportare frumoasă a avut 
și echipa de juniori care a ter-

tlcipe la un mare concurs internațio
nal, care se va desfășură în zilele de 
13 și 14 martie pe pista naturală din 
Ulan Bator. Sportivii noștri sînt înso
țiți de antrenoarea Maria Tașnadi și 
de arbitrul internațional Gh. Dănu- 
lescu.
Ț|R PE POLIGONUL DINAMO, în 

organizarea clubului bucureș- 
tean Olimpia, s-a desfășurat timp 
de două zile tradiționala competiție 
dotată cu „Cupa 8 Martie". Au par
ticipat aproape 200 de țintași. Pe pri
mele trei locuri s-au clasat : Dinamo 
122 p. Olimpia 61 p și Steaua 56 p. 
S-au ^temarcat Veronica Tripșa (Dina
mo) — 591 p la armă standard 60 f 
culcat, Mariana Feodot (Dinamo) — 
560 ‘ “ ......................................
C. 
la
M. 
toi
551 r _______  _ ,, __
niori mici — record stabilit, M. Roșea 
(Dinamo) — 593 p la pistol viteză fi

p la armă standard 3 X 
Codreanu (Dinamo) — 
armă liberă 3 X

Trușcă (Steaua) — 550 p _ _ 
liber 60 f, Fî. Cristofor (Steaua) — 
p la amă standard 3 X 20 f Ju-

20 f,
570 P.
20 f..
la pis-

minat la egalitate (5—5) cu se
lecționata Iugoslaviei, pierzînd la 
diferență de 
partidele cu 
formația de 
tre (3—5). 
Bulgaria a 
cu 7—3. Dintre
tori români s-au 
Horinceanu, P.

Clasamentul 
(tineret), 2.

numai două puncte 
Bulgaria (4—6) și cu 
tineret a țării noas- 
în ultimul meci 
învins Iugoslavia 

tinerii luptă- 
evidențiat N. 

Arcadie și I. 
Draica. Clasamentul final : 1.
România (tineret), 2. Bulgaria, 
3. România (juniori), 4. Iugosla
via. (M. BIZON — coresp.).

în cea
pei Fa 
ninin.

țpric 
(36—19)] 
făsurat
C.S.U.
oaspete
68-58 ] 
Napoca] 
mare 1| 
59—56 ]
N. ȘTH 
resp.). I

* AuJ 
viziei 1 
trate : 
Olimpia 
n — I 
Voința] 
Mare .1 
diaș —I 
51 (32-1
Tomistl 
25) ; d 
ința TI

r < ■■

FI. Irimia (C.S.U. Brașov) 
la pisoi liber juniori 
la pistol viteză

350
40 f și 583

p 
p

VOLEI rezultate din divizia b.
2 Masculin : Aurora Bacâu

— Constructorul Brăila 0—3, C.F.R. 
București — Politehnica lași ' 2—3, 
C.S.M. Suceava — Grivița Roșie Bucu
rești 3—0, Farul Constanța — Relonul 
Săvineștl 3—0, Electra București — 
Marina Constanța 3—1, C.S.U. Bala 
Mare — SARO Tîrgoviște 2—3, Petro
lul Ploiești — Ind. sîrmeî C. Turzii 
3—0, Otelul Or. dr. Petru Groza — 
C.S.U. Pitești 3—0 ; feminin : Voința 
Bucureși — Medicina București 2—3, 
Universitatea București — C.P.B. 3—0, 
Flacăra roșie București — Ceahlăul 
P. Neamț 0—3, Spartac București — 
G.I.G.C.L. Brașov 1—3, I.T.B. — Uni
rea București 3—0, Confecția Vaslui
— Penicilina II lași 1—3, Maratex 
B. Mare — Constructorul Arad 3—1, 
Dacia Pitești — Drapelul roșu Sibiu 
3-0.

Loto-!
Lozul 

vînzarJ 
Prono] 
lanți. |

clsd
NOEXl

Extrl 
riantel 
riantel 
6,05 al 
1.226 11 
Cat. ț| 
la cal 
trageri 
riantăl 
1300“) I 
Cat. d 
1.791,2l 
goria I 
trageri 
Cat. I| 
rismul 
pârtiei 
gabii 
mai cl 
mii, I
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component

titular in 
clubului 

Mihai

seniori, in 
semimljlo-

sportivă a- 
Cluj-Napoca, 
un campio- 

organlzat de 
sportivă

m-planul întrecerilor

I FRUNZA (scrimă)
ile „Cupei
— compe- 

considerată 
iție în ve- 
r mondiale 
istituie sa
ră. cîștigă- 
individual. 
la 20 iulie 
în sportul 
de 12 ani 
orulul Mi
la început 

de sabie 
la această 
făcut re

ia primele 
O corn- 

competițiile 
în dispu-
Partlcipă 

, în Italia, 
ire semifi- 
i repetată, 
onal de la 
mpionatela 
lexic. Face 
de seniori 
iliată cu 
ițele mon- 
ista (1975) 
1“ a _mat 
trecTflK la 
uat P&..1O- 
anul V al

Liceului industrial 
gust" din Capitală 
echipa de sabie a 
Dinamo București.
Frunză trece drept sabrerul 
nostru nr. 1 la apropiatele 
campionate mondiale de ti
neret din Polonia (Poznan), 
așa cum ne-a dovedit acum 
și cum nădăjduiește și an
trenorul care îi asigură, cu 
răbdare și pricepere, pregăti
rea la lot, prof. L. Rohoni.

CIOROSLAN (haltere)

a
Dragomlr 

i îndoială, 
ilterofll al 

de 315 kg 
;e la Cupa 

constituie 
aloare eu- 
1 semimij- 
tv (născut 
■a corectat

astfel propriul record cu 7,5 
kg la totalul celor două sti
luri. învingînd, fără drept de 
apel, pe unii sportivi renu- 
miți ea bulgarul Dîlkov, ceho
slovacul Heckel, maghiarul 
Komyăti ș.a.

Dragomlr Cloroslan șl-a în
ceput activitatea 
cum 7 ani, la 
ca... fotbalist, la 
nat .,de stradă", . ... 
asociația snortivă Clujeana. 
Antrenorul Ștefan Iavorek l-a 
convins mai anoi să practice 
sportul halterelor. , Dovedin- 
du-se extrem de conștiincios 
la antrenamente, ascensiunea 
sa a fost rapidă. El a deve
nit campion al țării la ju
niori în 1971 și 1974, campion 
și recordman la 
1975, la categoria 
ele.

în prezent este 
al clubului Steaua (antrenor 
Ștefan Achim). Sin tem con
vinși că succesele de pînă 
acum marchează doar înce
putul unei serioase afirmări 
pe plan internațional.

UL PRIMĂVERII" LA BOX I

ETAPĂ
A RETURULUI

DIVIZIEI A

NOTE... NOTE... NOTE NOTE poată

SURPRIZA JIULUI..
jocurilor-surprizăMajoritatea

în care o echipă mai bună pier
de pe teren propriu în fața unei 
formații mai puțin cotate au. în 
general, același scenariu. Gaz
dele atacă, oaspeții se grupează 
în apărare, pentru ca. din a- 
ceastă poziție de „arici", să în
cerce contraatacuri-surpriză, pro- 
fitînd bineînțeles și de fireasca 
avansare a echipei gazdă în a- 
tac. Jocul de la Tg. Mureș nu 
a făcut exceoție din acest punct 
de vedere. Sigur că, în cadrul 
aceluiași scenariu, mureșenii pot 
regreta ocaziile ratate și, bine
înțeles, momentul psihologic al 
penalty-ului pierdut la situația 
de 2—2. Cu toate acestea, meciul 
de la Tg. Mureș poate fi expli
cat și în afara scenariului obiș
nuit. Pe de o parte. A.S.A. a 
fost destul de superficială în joc, 
mai ales în primul sfert de oră, 
care s-a și încheiat cu un pe
nalty la poarta lui Nagel tocmai 
ca o expresie a lipsei de hotă- 
rîre în joc a gazdelor, convinse 
că, după un 4—2 cu Dinamo, e 
suficient să aștepți trecerea tim
pului pentru 
caz, victoria 
celași scor.

Care
Le-am 
singur, 
moașă 
blșnuit 
troșani _______ _ ___  ___  _
Jocurile disputate în deplasare, 
șapte truditori în apărare și trei 
privilegiațl în zona mai degaja
tă a terenului, aceștia trei fiind 
Mulțescu, Moldovan și Roznai, 
adică tehnicienii echipei, în ge
neral scutiți de travaliul celor 
90 de minute. Iată, însă, că la 
Tg. Mureș cei trei s-au integrat 
în efortul celorlalți. Mulțescu a 
fost laborios pe tot terenul, Mol
dovan a „simțit" toate mingile 
Ieșite din grămezile spontane, 
prelucrîndu-le cu finețe iar Roz
nai nu s-a mulțumit cu rolul de 
pivot în coasta stoperilor Kiss și 
Ispir, venind deseori în apărare, 
pentru a-și ajuta partenerii.

Dincolo de o conjunctură fa
vorabilă, Jiul a oferit publicului 
embrionul unui joc complet, ba
zat pe arhidiscutatele sarcini du
ble, care, din păcate, rămîn un 
simplu deziderat în fotbalul nos
tru. (I. Ch.).

s-a aflat într-o zi slabă !...** Olo- 
geanu, jucătorul care a fost sanc
ționat pentru henț în careu. în 
min. 60 e foarte mîhnit : „Pen
tru asemenea fază nu se acordă 
penalty ! N-am atins mingea în 
mod intenționat !** De sub duș, 
cineva îl completează : „Dacă nu 
strigau jucătorii de la Steaua 
henț, arbitrul nu-1 acorda !** Ală
turi, în cabina arbitrilor, ascul
tam și... cealaltă parte. Arbitrul 
N. Cursaru ascultă obiecțiile și 
explică ambele faze : „în cazul 
penaltyului, jucătorul reșițean și-a 
creat avantaj, jucînd mingea cu 
mina. Am arătat imediat punctul 
de Ia 11 m, fără nici o ezitare ! 
In privința golului trei, Bora îl 
scotea din ofsaid pe M. Răduca- 
nu. Plus că acesta a țîșnit In 
momentul cînd 
atins !“ Tușierul 
pe partea căruia 
za din min. 88, 
resc — aceleași 
meci modest are, 
mele" lui !...

che să 
pe antrenorii 
necesar ca și 
itoare să 
la nivelul acelora din partidele 
cu A.S.A. și C.F.R. Altfel, el n-ar 
face altceva (așa cum a mai fă- 
cut-o de cîteva ori pînă acum) 
decît să-și depună o candidatu
ră, pe care, de fapt, să nu o 
poată susține în continuare cu 
argumente convingătoare. (M.I.).

se

convinge realmente 
„naționalei**, este 

prestațiile sale vi- 
mențină cel puțin

UN MIC RECORDMAN
AL CARTONAȘELOR GALBENE

ca, în cel mal rău 
să se repete la a-

meritele Jiului ? 
sintetiza într-unul 
înseamnă o fru- 
în joc. Ne-am o- 
ca echipa din Pe-

sînt 
putea 
care 

dăruire 
deseori 
să prezinte, mai ales in

DE LA 0 CABINA LA ALTA

balonul a fost 
P. Mărășescu. 
s-a produs fa- 
susține — fi- 

lucruri. Și un 
„ , deci, „proble- 
(M.M.I.)

INADMISIBILA INDIFERENTA

mimjlocie, 
» care se 

Ghinea, 
t — semi- 
Duminică, 
nțu, D. 
Livadaru, 
O. Amă- 

semiușoa- 
I. Fuicu 

ijlocie. S. 
Chipirog, 

ic — mij- 
ehăduș și

Pe ringul brăilean se vor în
trece puglliștii de la categoriile 
muscă, 
mică și 
batanțl : 
Dinu. V. 
leșteanu, 
ță șl T. 
țov. Fl. 
Guțu și 
șt. -- 
N.

pană, ușoară, mijlocie 
semigrea. Printre com- 
P. Dragu, I. Gavrilă, T. 
Bobe — muscă, M. Plo- 
P. Nedelcea, Fl. Jurcu- 
Tudor — pană. C. Cu- 
Ghifă, I. Vladimir, Ad. 
I. Budușan — ușoară, 

Florea, P. Istrate, I. Tîrîlă, 
Nichitov și D. Cimpoeșu — 

mijlocie mică. C. Dafinoiii, I. 
Gyorffj, C. Văran, V. Croitoru, 
și D. Micu — semigrea.

I
I
I
I
I

ERAȚIEI" LA BASCHET I
tă a „Cu- 
schet fe- 
cut cate- 
cu
s-a c5Fs- 

resul — 
rimentate, 
ictoria cu 
. la Cluj- 
învins la 

iradea cu 
1ONESCU, 
»U — co

Știința Sf. Gheorghe — Carpați 
Sf. Gheorghe 58—67 (28-35) ;
MASCULIN : Automatica Buc. — 
P.T.T. 88—76 (46—38) ; A.S.U. Si
biu — Știința Petroșani 77—53 
(43—21) ; Universitatea Craiova— 
C.S.U. Pitești 103—71 (50—25) ; Le- 
tea Bacău — Electra Fieni 77—74 
(43—39) ; Comerțul Tg. Mureș — 
Dinamo Oradea 62—82 (36—36) ; 
U.R.E.M. Buc. — Liceul nr. 35 
Buc. 64—83 (34—49) ; Politehnica
H Iași — A.S.A. Bacău 81—79 
(44—38).

I
I
I
I

Minutul 91 în vestiarele stadi
onului „Steaua". în tabăra lide
rului se discută despre... tricouri. 
Steaua începuse partida cu tri
couri noi. de un roșu aprins. 
F.C.M. Reșița intrase în teren 
în tricouri roșii, cu dungi negre 
în față. „La pauză, Dumitru a 
zis că nu mai poate juca în a- 
semenea condiții. Nu știa cine-i 
adversar și cine-i coechipier. Nu 
era singurul care se enervase din 
acest motiv ! De aceea, am 
schimbat tricourile după pauză 
îmbrăcînd linele albastre. Și, ori
cum, în repriza secundă s-a Ju
cat ceva mai bine !“ spune an
trenorul Emerich Jenei. Nu evi
tă însă explicațiile de fond : 
„Cred că jucătorii noștri au 
trat în teren prea convinși 
victorie. Și. pe fondul acesta 
subestimare a adversarului, 
Iul primit a venit ca un 
foarte puternic î“ Despre „2. 
penalty-ului" nimeni nu spune ni
mic. Peste drum, de vestiarul 
Stelei, în cabina reșițeniloi*, an
trenorul Ion Reinhardt acuză ar
bitrajul : „La golul al treilea a 
fost un ofsaid de zile mari ! Nu 
zic că venisem să batem Steaua 
Ia București, că ne-a lipsit și 
Atodiresei, dar dacă arbitrul 
Cursaru ar fi avertizat din prima 
repriză intrările dure la Florea 
și Căprioru, altfel am fi jucat 
după pauză. Mai ales că liderul

Cu o lună și jumătate în ur
mă, în perioada pregătirilor pen
tru acest sezon am fost în ta
băra universitarilor clujeni. Am 
evidențiat atunci, pe bună drep
tate. volumul mare de muncă, 
seriozitatea la antrenamente, dă
ruirea tuturor jucătorilor. L-am 
remarcat în mod deosebit pe 
Luchescu. mereu primul, mereu 
în fruntea plutonului pe pantele 
de la Trei Brazi sau Clăbucet. 
Dar se pare că toată strădania 
de atunci, acele eforturi lăuda
bile, nu vor avea rezultatul do
rit. La înapoierea la Cluj-Napo- 
ca, Luchescu nu s-a mai pre
gătit cum trebuie, a plecat, chiar, 
acasă la Lugoj, fără asentimen
tul antrenorului. Urmarea : du
minică a jucat la tineret-speran- 
te. Un fel de a spune că a jucat 
pentru că Luchescu a fost un 
figurant, un anonim. El, jucăto
rul care a arătat atîtea resurse 
In crosurile de la munte, dumini
că n-a alergat aproape deloc. Și 
lipsa sa de combativitate, de in
teres. nu-i creează perspective 
prea roze.

Din păcate, exemplul lui Lu
chescu nu este singular. Dumi
nică, un alt tînăr jucător, o altă 
speranță, este vorba de Vaczi, a 
fost la fel de indiferent. S-a 
mișcat greu, a evoluat de parcă 
era Ia capătul unui tur extenu
ant și nu în prima etapă a re
turului, la începutul sezonului. 
Două exemple. Dar din lotul lui 
„U“ ar mai putea fi date și al
tele. Și această inadmisibilă in
diferență se manifestă într-un 
moment cînd echipa are nevoie 
de eforturile tuturor. Niște jucă
tori tineri, cu reale perspective, 
de la care se așteaptă mult, tre
buie să depună toate eforturile 
pentru a confirma speranțele, 
pentru a ajuta echipa care i-a 
lansat. Ce părere aveți Luchescu 
și Vaczi ? (C. A.).

Petcu, de la Rapid, la cei 19 
ani foarte recent împliniți și la 
scurta sa carieră de divizionar 
A, este, în același timp un re
cordman al cartonașelor galbe
ne și un adevărat pericol pentru 
integritatea corporală a adversa
rilor săi. Ca urmare, în 16-imile 
Cupei României n-a jucat avînd 
de efectuat suspendarea pe care 
o aduce automat totalizarea a 
trei cartonașe galbene. Pentru ca 
duminică. în meciul Olimpia — 
Rapid, să fie din nou avertizat. 
De abia 27 de minute trecuseră 
de la fluierul de începere și ar
bitrul. care-1 admonestase de vreo 
două ori. s-a văzut obligat să-l 
avertizeze cu un nou cartonaș 
galben... Și asta pentru că 
Petcu, „umbra" lui Kaiser în 
meciul de la Satu Mare, a re
curs Ia mijloace nesportive pen
tru a-1 
Olimpiei.

Desigur 
seze, să 
așa cum 
— și nu 
șansele sale de 
se reduce din 
mult. (M. T.).

anihila pe mijlocașul

Petcu vrea să progre
se afirme. Dar. jucînd 
a făcut-o la Satu Mare 
numai la Satu Mare —, 

progres par a 
ce în ce mai

C DUBLA ÎNTÎLNIRE DE JU
NIORI BULGARIA — ROMANIA. 
După cum am mai anunțat, inli
ne va avea loc dubla întîlnire 
dintre selecționatele de juniori 
ale Bulgariei și României. Selec
ționatele de perspectivă vor juca 
la Dimitrovgrad. dimineața. După 
amiază, la Stara Zagora, se vor 
întîlni primele selecționate, care 
se pregătesc pentru prelimina
riile Turneului U.E.F.A. Au fă
cut deplasarea următorii jucători: 
Ene, Mihaleea. Toader, Sîrbescu, 
I. Popa, Aldoa. Șunda, Irimescu, 
Șt. Popa. Palea, Lupău, Timofl, 
Chitaru. Vcsa (lotul I), Mîndrilă, 
Orza, Poșa. Cîrîc, Zalupca, Hor
vath. Constantin, Florean, Tăna- 

DaJi. Dumitreasa. Ravai, Cer- 
nescu. Ignat (lotul ÎI).
• ÎN ETAPA A 18-a. jucătorii 

Cazan (Spqrtul studențesc), Cos- 
tea (Politehnica Iași) și Szlike 
(C.F.R. Cluj-Napoca) nu au figu
rat în formațiile lor deoarece 
acumulaseră cîte 3 cartonașe gal
bene. înaintea etapei a 19-a, iată 
că alți doi fotbaliști se află în 
situația acumulării celor 3 aver
tismente acordate de arbitru. 
Este vorba de Berneanu (Univer
sitatea Craiova) și M. Răducanu 
(Steaua).
• MIERCURI LA ORA 15,30, 

PE STADIONUL „TRIUMF** este 
programată întîlnirea 
dintre echipele Steaua și 
București.

a REZULTATE ALE 
MECIURI AMICALE susținute de 
cîteva divizionare C, care vor 
relua, duminică 14 martie, acti
vitatea- oficială : Minerul Bihor— 
Aurul Brad 2—0 (1—0), Progresul 
Brăila — I.R.A. Grivița Bucu
rești 0—0, Oltul Sf. Glieorghe — 
Unirea Sf. Gheorghe 8—0, Re
colta Salonta — Dinamo M.I.U. 
Oradea 0—1 (0—0).

a UIFALEANU ȘI-A RELUAT 
PREGĂTIRILE. Jucătorul Univer
sității din Cluj-Napoca, mai mult 
timp indisponibil, datorită unei 
întinderi de ligamente (și nu 
menise, cum se bănuia la un mo
ment dat) și-a reluat pregătirile 
și antrenorul Paul Popescu spe
ră să conteze cît mai curînd pe 
serviciile lui.

se,

amieală 
Triumf

ONOR

UN DEBUT PROMIȚĂTOR
(Urmare din pag. 1)

DUMITRACHE REDIVIVUS ?! ?

in- 
de 
de 

go- 
șoc 

.faza

in ceputul 
tițional a 
surprizelor 
a revenirii 
forma care 
în urmă, u __________  ______
vist Dumitrache. într-adevăr, 
după frumoasa evoluție din me
ciul de Cupă de la Tg. Mureș 
cînd a marcat două goluri, Du
mitrache a avut în prima etapă 
a returului o comportare mai 
mult decît promițătoare —, ur
mare a unei bune dispoziții de 
joc și a unei prezențe în teren 
active și utile echipei, care-1 re
aduc în actualitate și-1 recoman
dă, după părerea noastră, selec
ționerilor pentru lotul reprezen
tativ. Dar. pentru ca Dumitra

. acestui 
înscris, 
plăcute, 
foarte _______

i l-a consacrat, cu ani 
a atacantului dinamo- 

Dumitrache,

sezon compe
te capitolul 

și pe aceea 
aproape de

dusă a publicului pe cele nouă 
stadioane care au găzduit me
ciuri din prima divizie a fost 
cauzată și de transmiterea in 
direct, pe micile ecrane, a par
tidei Steaua — F.C.M. Reșița. 
Considerăm că disputarea aces
tei partide televizate la aceeași 
oră cu celelalte întîlniri ale 
etapei a constituit o greșeală 
(ou repercusiuni negative de 
ordin financiar pentru restul 
echipelor organizatoare), care 
nu mai trebuie repetată. Pen
tru viitor este necesar să se 
revină la practica din sezonul 
trecut, aceea ca meciurile ale
se în vederea televizării să se 
dispute cu o zi înainte, adică 
simbăta. După cum apreciem că 
ar fi bine ca și cluburile bucu- 
reștene (îndeosebi Steaua și Di
namo) să ajungă la o înțelege
re intre ele pentru a evita pro
gramarea Ia concurență a me
ciurilor in care evoluează echi
pele lor (unul din cele două 
meciuri putîndu-se juca, cu un 
mai mare succes 
bătă după-amiază 
dimineața).

Trecînd la alte 
prinse din etapa 
returului, vom menționa buna 
ambianță în care s-au desfășu
rat toate cele nouă partide 
Gazdele lor s-au străduit și au 
reușit să asigure o organizare 
corespunzătoare, pînă în cele 
mai mici amănunte, un climat 
civilizat și agreabil. Sportivita
tea nu a lăsat, in general, de 
dorit nici in tribunele stadioa
nelor (la „Trofeul Petschov-

de casă, sîm- 
sau duminica

aspecte des- 
inaugurală a

îerile Di- 
! înregis- 
. Buc. — 
; Rapid 

(27-14) : 
atea Satu 
iința Me
rele 50— 
stanța — 
-47 (31—
1 — Vo-

(24—22) ;

(Urmare din pag. 7)

meaza
găsiți de 

ile Loto- 
torli vo-

Etn PRO- 
TIE 1976: 

! î 2 va- 
și 3 va-
Cat. 3 : 

: 37,50 a 
a 455 lei; 
i. Report 

lei. Ex- 
k s 1 va- 
n „Dacia 
4.974 lei ; 
; Cat. D :

Ia cate- 
nbele ex- 
a 200 lei ; 
. Autotu- 
a revenit 
3 MIHAI- 
;ști, care 
e 35 pre-

să știți că visăm !...* Oltenița 
are cîteva tradiții sportive pe 
care nu vrea să le piardă, pe 
care dorește să le ridice la cota 
marilor performanțe. Oamenii 
șantierului vorbeau despre fot
bal, dar i-am auzit pe cîtiva 
amintind și despre rugby, box 
și judo.

...Rugbyul a 
nița prin 1957. 
gineri veniti 
Anton Dihorea 
au adus cu ei________ _____
Rugbyul a prins repede prin
tre tinerii constructori de nave. 
Oltenița n-a depășit nivelul di
viziei a doua, dar vrea să crea
dă că într-un viitor apropiat 
va candida la promovare. Și 
tocmai de aceea. „înființarea 
echipei de juniori este o nece
sitate de prim ordin**. Elevii 
Grupului școlar așteaptă cu 
ambiții întîlnirea cu balonul 
oval. Iar profesorul I. Iacob. 
din comuna Chirnogi. jucător 
la Ș.N.O.. se gîndește la o 
echină de iuniori puternică...

...Porturile au avut întotdea
una 
nița 
Din 
cat 
boxerul care in ’63 avea să de-

FILE DE REPORTER

o tradiție 
nu putea 

acest oraș 
prin *60

apărut la Olte- 
Atunci, doi in- 
din Timișoara, 
și Gh. Sardu, 
un balon oval.

în pugilat. Olte- 
face excepție, 

dunărean a ple- 
Andrei Olteana.

vină campion național și 
cucerească medalia de bronz 
campionatele europene de 
Moscova. Anul trecut. însă, pa
radoxal. boxul avea să dispară, 
din Oltenița. Antrenorul Boris 
Mosoailciuc. unul din elevii lui 
C. Cionoiu a plecat din oraș 
pentru o perioadă de timp. A 
revenit nu demult. Și la prima 
gală, la începutul acestui an, 
sala Clubului Șantierului Naval 
s-a dovedit neîncăpătoare. Bo
ris Moscalciuc zice că vrea 
să facă treabă serioasă, să 
scoată primul campion național 
al Olteniței. Ne spune și în 
cine și-a ous asemenea spe
ranțe : „E vorba de Teodor 
Baltoș. categoria 54 kq, finalist 
in ultima zonă de la Constan
ta. E un mare talent, seamănă 
la stil cu Aurel Dumitrescu, e 
un sterimer in rinq !** Celelalte 
speranțe se numesc Marin Bon- 
dărescu și Viorel Chelu. 
elevi la Grupul școlar. De alt
fel, din cei 40 de boxeri legiti
mați ai Olteniței, numai 
sînt seniori. Restul juniori, 
dică elevi ceea ce poate fi 
trainic punct de plecare, 
pentru ca renașterea

să 
la 
la

doi 
a- 
un 
Si 

boxului

în Oltenița să fie cît mai reve
latoare. la 16 ianuarie anul a- 
cesta a mai fost înființată o 
echipă. Voința, unde activează 
Teodor Baltoș și Gh. 
altă speranță. Ș.N.O. și 
acestea sînt cele două 
care vor să reînnoade 
tia pugilistică a Olteniței.

Cicerone ~ 
constructor 
cunoaște 
sportivă a 
Răspunde chiar de _________
de rugby, handbal, judo și oină 
a orașului. Cînd i-am solicitat 
o apreciere laconică a ultimu
lui deceniu sportiv al Olte
niței. a răspuns imediat: „S-au 
făcut ceva pași. A crescut ni
velul fotbalului : rugbyul a fost 
mereu in rîndul fruntașelor, s-a 
dezvoltat in ultimul timp hand
balul si a apărut, ca nouă pa
siune. iudo-ul. Dar, au dispă
rut luptele si încă se bate va
sul pe loc in multe direcții. 
Oltenița are un fond tinăr, bo
gat care trebuie valorificat su
perior cu pasiune si pricepere. 
Dacă toti profesorii vor pune 
suflet ca Mihai Cazacu și Pa- 
raschiv Cucu. atunci saltul va-

Sandu. 
Voința, 
echipe 
tradi-

Burcă. tehnician- 
în cadrul C.N.E.F.S.. 

în amănunt viața 
Olteniței, de 12 ani. 

activitatea

loric va fi consemnat curînd".
Ultima, dar marea speranță 

sportivă a Olteniței este hand
balul. Poate și pentru că are 
peste 60 de handbaliști legiti
mați. poate si pentru că toate 
școlile din oraș au cîte o echi
pă de băieți și una de fete, de 
unde un total de 16 formații, 
plus cele două de Seniori, 
poate și pentru că terenurile 
de la cele sase școli generale 
și cele două licee au fost bi- 
tuminizate iar echipa 
lui școlar a cîștigat nu de mult 
o competiție județeană dotată 
cu „Cupa speranțelor olimpice", 
poate și pentru că orașul are 
2 arbitri divizionari (N. 
și M. Dragomir).

„La nivelul fondului 
rial si uman. Oltenița 
avea o activitate mult 
susținută !“ mai afirma 
rone Burcă. Ne-am gîndit a- 
tunci. mai ales, la noua Fila
tură. unde nu există decît o 
echipă de volei și una de... 
oină.

La Oltenița, deocamdată cota 
performantelor sportive stațio
nează; Sînt însă condiții ca în 
scurt timp să înregistrăm „creș
teri" și în acest oraș, cu o 
populație de peste 30 000 de lo
cuitori....

Grupu-

Matei

mate- 
poate 

mai 
Cice-

schi" s-au acordat de către cro
nicarii noștri note de la 8 în sus); 
nici pe terenurile de joc, cu 
excepția — oarecum — a parti
delor de la Satu Mare și Tg. 
Mureș, unde numărul mai mare 
de cartonașe galbene indică nu 
numai asprimea mai pronunțată 
a luptei, ci și indisciplina unor 
jucători (dintre care Petcu, M. 
Stelian, Mulțescu și Stocker au 
mai apărut și pînă acum pe 
lista celor avertizați de arbitri). 
Ca pozitiv semnalăm, de ase
menea, faptul că la unele me
ciuri în care victoria a fost de 
partea oaspeților (Constanța, 
Cluj-Napoca) nu s-au înregis
trat acte de nesportivitate, gaz
dele acccptind cu demnitate In
fringe rea. Aceeași remarcă o 
putem face și în privința echi
pei C.F.R. Cluj-Napoca, în ciu
da poziției lor codașe în clasa
ment feroviarii continuînd să 
aibă o comportare corectă in 
jocuri, cu respectul cuvenit a- 
cordat partenerilor de întrecere, 
arbitrilor și publicului.

In privința desfășurării pro- 
priu-zise a partidelor etapei de 
duminică este de subliniat mai 
întâi dîrzenia cu care echipele 
și-au apărat șansele, mențiuni 
în acest sens cuvenindu-se 
chiar echipelor C.F.R. Cluj- 
Napoca și F.C M. Reșița, care, 
deși au pierdut ’ “
au dat o replică 
ce fruntașelor 
Nivelul calitativ 
ciuri nu putea 
ridicat, avînd în vedere atît 
condițiile grele în care toate 
divizionarele A și-au efectuat 
pregătirile dinaintea startului 
oficial (pe zăpadă, pe terenuri 
înghețate), cît și condițiile con
crete din ziua inaugurală a re
turului, care au pus în fața echi
pelor noi dificultăți (s-a jucat, 
cum am mai spus, pe ninsoare, 
frig, terenuri acoperite cu poj
ghiță de gheață). Din aceste 
motive s-au semnalat cu deose
bire. în majoritatea partidelor, 
numeroase greșeli de ordin teh
nic, pentru îndreptarea cărora 
va trebui pus un accent mai 
mare în pregătirile viitoare.

Din punctul de vedere al re
zultatelor, etapa de debut a 
furnizat și cîteva surprize, din
tre care mai mari sînt cele de 
la Tg. Mureș și Constanța. Pen
tru campionatul nostru, în care 
victoria gazdelor (avantajate 
uneori nu numai de terenul 
propriu, de încurajările publi
cului. ci și de deciziile arbitri
lor) reprezintă cel mai adesea 
regula, asemenea surprize sînt 
— am putea spune — bineveni
te. Ele 
teresui 
semne 
cute a 
rile —

la București, 
destul de tena- 
clasamentului. 

al acestor me- 
fi, însă, prea

sporesc farmecul și in- 
eompetiției, constituind 

ale unei moralități cres- 
întrecerii, in care valo- 
chiar și cele de moment 

— reușesc să se impună indi
ferent de loc și de condiții. în 
acest spirit judecind lucrurile, 
sperăm ca prima etapă să nu 
rămînă singura din retur Care 
a spart stereotipia lui „1“ la 
Pronosport.



C. E. de juniori Ia hochei, grupa B

DUPĂ DOUA ZILE,
4 ECHIPE NEÎNVINSE ’76
Cu toate că luni a fost zi de 

pauză, echipele participante la 
actuala ediție a campionatului 
european de juniori — grupa B 
— la hochei au fost angrenate, 
mai mult sau mai puțin. în di
verse activități. Tinerii hocheiști 
și-au menținut contactul cu 
gheața, cele 9 reprezentative 
efectuînd antrenamente de di
ferite intensități. De asemenea, 
tn programul oaspeților au fi
gurat plimbări prin Capitală, 
precum și vizitarea unor obiec
tive de interes cultural-social 
ale Bucureștiului, iar juniorii 
maghiari și austrieci au avut 
de susținut la Ploiești meciul 
aminat din cauza ninsorii.

După două zile, situația în 
clasamentul primei serii se pre
zintă astfel :
1. Norvegia
2. România
3. Franța
4. Italia
5. Spania

plus de tehnică

2 2 0 0 21— 3
2 2 0 0 14— 4 
10 0 1 2—3 
10 0 1 1—6
2 0 0 2 4 —26

4
4
0
0
0

riei, grație unui
și orientare tactică. Au mar
cat : Sivec, Dossi (2), Koren (3) 
respectiv Legendi (2). Au ar
bitrat J. Haraldsen (Norvegia) 
și R. Tortelli (Italia). în a- 
ceastă serie, toate echipele au 
susținut cite un joc. în clasa
ment conduce echipa Iugosla
viei cu 2 p (9—0). urmată de 
Austria 2 p (6—2), Ungaria 0 p 
(2—6) și Danemarca 0 p (0—9)

★
Programul următoarelor jocuri: 

MARȚI, LA BUCUREȘTI (pa
tinoarul „23 August"), ora 16 : 
Norvegia — Franța, ora 18,30 : 
Italia — Spania ; LA PLO
IEȘTI, ora 18 : Iugoslavia — 
Austria; MIERCURI, LA BUCU
REȘTI. ora 16 : Italia — Româ
nia ; ora 18,30 : Spania — Fran
ța ; LA PLOIEȘTI : ora 18 : 
Ungaria — Danemarca.

ECOURI DUPĂ „CUPA DUNĂRII" LA HALTERE
• Aprecieri la adresa lui D. Cioroslan
Tradiționala competiție, „Cupa 

Dunării" la haltere desfășurată 
zilele trecute, la Galați, s-a 
bucurat de un frumos succes. 
Despre această a 16-a ediție, o- 
ficialități din cîteva țări prezen
te la întreceri au avut numai 
cuvinte de laudă. în rîndurile 
de mai jos le vom reproduce pe 
scurt KALMAN VRANYECZ 
(Ungaria), secretarul comisiei 
de organizare a „Cupei Dunării": 
„Cîteva rezultate au fost exce
lente, îndeosebi cele realizate 
de sportivii tineri, autori a nu
meroase 
europene 
țumit de 
Ungariei, 
intr-o întrecere extrem de im
portantă, care a constituit o 
veritabilă selecție a sportivilor 
pentru campionatele europene 
de la Berlin". ANTON HUBER 
(conducătorul delegației austrie
ce) : „Organizarea a fost la 
înălțime. Gazdele noastre au 
făcut tot posibilul pentru ca re
prezentativele de peste hotare

recorduri mondiale și 
de juniori. Sint mul- 
comportarea echipei 

care a ocupat locul 2

patinoarul artifi-Aseară, pe 
cial din Ploiești, reprezenta
tiva Austriei a învins cu 6—2 
(2—0. 1—1, 3—1) echipa Unga-

LUPTĂTORUL E. PANAITE, PE
La turneul internațional de 

lupte libere al R. F. Germania,

La „Trofeul Carpați“
HANDBALIȘTII DIN R. D•>

GERMANA

PRIMUL LOC LA FREIBURG

TiNTESC PRIMUL
1

LOC!
Deși popularitatea acestei 

tradiționale competiții, care este 
„Trofeul Carpați" la handbal 
masculin, este deosebit de mare 
și la noi în țară, totuși în ulti
mele zile, interesul amatorilor 
de handbal din R.D.G. a fost 
polarizat de meciul retur, pe 
care selecționata noastră l-a 
susținut, sîmbătă seara, la Karl 
Marx-Stadt în compania echi
pei R.F. Germania, în prelimi
nariile olimpice. Acum, rezulta
tul este 
din R.D. 
lificarea, 
raj, dar 
nua prea mult dezamăgirea pro
dusă de acest insucces.

Este, deci, lesne de înțeles că 
în momentul de față ambiția se 
concentrează asupra realizării 
unor performanțe majore la a 
XVI-a ediție a „Trofeului Car
pați". în vederea acestei com
petiții, în care echipa noastră 
va avea în față adversari redu
tabili, antrenorul principal 
Heinz Seiler a selecționat o 
bună parte din vechii interna
ționali, printre care vom cita 
pe portarul Weiss, pe redutabi
lele extreme Engel și Boehme, 
pe cei doi percutanți interi

cunoscut. Handbaliștii 
Germană au ratat ca- 
este drept la golave- 
aceasta nu poate ate-

și Hildebrand, ca și 
pivot Lackenmacker.

Ganschow 
pe activul
Aceasta, însă, nu înseamnă că 
echipa R.D. Germane pe care 
o vor vedea La lucru spectatorii 
din Baia Mare nu va prezenta 
și unele noutăți. în acest sens 
vom semnala, în primul rînd, 
prezența în lot a doi tineri ju
cători de la S.C. '' „' ' 
Ucker și Kriiger, un specialist 
în contraatacuri 
mann de la 
cum și pe talentatul berlinez 
Heft.

La Baia
R.D. Germane, adeptă în conti
nuare, a unui handbal bine stu
diat din punct de vedere tactic, 
va încerca să se impună din 
nou în fața campioanei mon
diale, formația României, pe 
care în acest sezon a învins-o 
de două ori (17—16 și 19—16), 
și în fața campioanei olimpice, 
iugoslavia. Este, dacă vreți, una 
din principalele ocazii ale aces
tui an cînd handbaliștii din 
R.D. Germană se pot evidenția. 
Și pentru aceasta ei țintesc la 
Baia Mare primul loc și tro
feul...

care a avut loc la Freiburg, 
sportivii din lotul olimpic al ță
rii noastre au obținut rezultate 
meritorii. Cea mai bună compor
tare a avut-o Enache Panaite în
vingător la categoria 100 kg. Alți 
8 luptători români au ocupat 
locuri fruntașe : G. Condrat (cat. 
57 kg), P. Coman (62 kg), M. 
Pîrcălabu (74 kg), V. Iorga 
(82 kg), S. Morcov (90 kg) și L. 
Șinion (+100 kg) s-au clasat pe 
locul 2 la categoriile respective, 
iar E. Butu (52 kg) și L. Ambruș 
(74 kg) pe locul 3. Cele mai mul
te victorii le-au obținut luptăto
rii din R. 
categorii). Iran și R. 
nia (la cite două categorii).

D. Germană (la patru 
F. Germa-

să se simtă cit mai bine. Și au 
reușit pe deplin". UWE KLI- 
CHE (antrenorul echipei R.F. 
Germania) : „Deși nu am ali
niat cea mai bună formație, pot 
fi mulțumit de rezultate. Une
le performanțe sint excepționa
le. In ceea ce privește echipa 
României, pot spune că ea s-a 
comportat la nivelul așteptări
lor. Formațiile Bulgariei, Ceho
slovaciei și Ungariei au dovedit 
din nou că se numără printre 
cele mai bune din lume. Dv. 
românii aveți in perspectivă un 
mare campion. El se numește 
Dragomir Cioroslan IORDAN 
KOSTADINOV (redactor Ia zia
rul „Naroden sport" — Sofia) : 
„Sint mulțumit de evoluția e- 
chipei țării mele care a reușit 
să ocupe primul loc, cu toate 
că nu a aliniat prima garnitu
ră. Mă bucură că acum s-a a- 
firmat tinărul Blagoi Blagoev 
grație celor trei recorduri mon
diale de juniori, la categoria 
mijlocie". LAZAR BAROGA (an
trenorul echipei României) : „In 
general, băieții noștri s-au com
portat Ia nivelul așteptărilor. 
Mă bucură in mod deosebit as
censiunea lui Cioroslan, dar el 
are incă resurse mult mai mari. 
Sperăm că viitoarea etapă a 
verificării înainte de J.O. — 
campionatele europene de Ia 
Berlin de la începutul lunii a- 
prilie — va confirma 
pe care le punem 
nostru campion".

Completînd aceste declarații 
nu mai avem de adăugat decît 
că la unele categorii (îndeosebi 
la cele mari) rezultatele spor
tivilor români sint departe de 
valoarea internațională, fapt 
care trebuie să dea foarte se
rios de gîndit antrenorilor.

PE SCURT
ATLETISM • Crosul de la San Vit

tore Olona (Italia) a fost cîștigat de 
atletul tanzanian Filbert Bayi — 9,5 km 
in 29 : 55,6. Cursa feminină a revenit 
polonezei Renata Pentilinowska. « 
La Montreal, întîlnirea pe teren aco
perit Canada — Anglia s-a încheiat cu 
scorul de 109—69 în favoarea gazde
lor (40—33 la feminin și 69—36 la 
masculin). Rezultate : greutate — Do- 
legiewicz (C) 19,81 m ; prăjina —
Simpson (C) 5,25 m ; 800 m — Ed
wards (A) 1 : 54,92 ; 400 m — San
ders (C) 49,45 ; 1 500 m (f) — Mary 
Slewart (C) 4 : 19,20 ; înălțime (f) — 
Julie White (C) 1,85 m ; 800 m (f) — 
Yvonne Saunders (A) 2 : 07,72.

BOB • Competiția desfășurată pe 
pîrtia de la Oberhof s-a încheiat cu 
victoria echipajului R. D. Germane 
(Schonau — Bethge), cronometrat n 
cele 4 manșe cu timpul de 3 : 08,15. 
Echipajul român Secui — Lixandru s-a 
clasat pe locul 6, cu 3 : 12,38.

BOX • Ganezul David Kotey și-a 
păstrat titlul de campion mondial la 
cat. pană. Invingind prin k.o. tehnic 
în repriza a 12-a pe japonezul Hariju 
Uehara, în meciul disputat la Accra.

NATAȚIE • In concursul de la Bre
men au fost corectate cele mai bune 
performante mondiale in bazin de 
25 m, pe următoarele distanțe : 100 m 
liber — K. Steinbach (R.F.G.) 49,78 ; 
100 m spate — R. Mathes (R.D.G.) 
56,03 ; 200 m liber — P. Nocke (R.F.G). 
1 : 48,00 ; 200 m mixt (f) — Ulrike 
Tauber (R.D.G.) 2 : 15,98 « La Re
gensburg, „Cupa Europei- la sărituri 
a revenit italianului Klaus Dibiasi, la 
masculin și suedezei Ulrika Knape, ia 
feminin.

Magdeburg :

s.c.
rapide, Nie- 
Leipzig, pre-

Mare, selecționata

DIETER WALES
Deutsches Sportecho — Berlin

speranțele 
în tînărul

Ion OCHSENFELD

FINAL IN PRELIMINARIILE OLIMPICE

ALE HANDBALULUI EUROPEAN
„Zarurile au fost aruncate..." 

în turneul preolimpic de hand
bal din Europa, la sflrșitul săp- 
tămînii trecute disputîndu-se ul
timele partide din cele 7 grupe 
preliminare rezervate continen
tului nostru. Situația este acum 
clară. înainte, insă, de a proceda 
la o scurtă trecere în revistă 
a situației din aceste grupe, 
iată ultimele rezultate : la 
Aarhus, Danemarca — Spania 
23—16 (15—9), iar la Miskolc : 
Ungaria — Bulgaria 23—14 
(12-5).

Și acum iată cele 7 nou par
ticipante la turneul olimpic de 
handbal, menționînd și forma
țiile clasate pe locul 2, care vor 
forma grupa B a campionatu
lui mondial. în seria I, Iugo-

ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL ARE OBLIGAȚIA SAȘI REAFIRME VALOAREA
(Urmare din vag. 1)

nesatisfăcătoare. Cauzele tre
buie căutate in faptul că jucă
torii nu sint angajați sută la 
sută in pregătire (ei nutresc 
credința că rezervele pe care le 
au sint suficiente), in acciden
tări și diferența de pregătire 
dintre noi și partenerii aflați in 
plină campanie de susținere a 
meciurilor de calificare pentru 
J.O. „Trofeul Carpați" reprezin
tă insă un moment de cumpănă 
pentru noi, de judecată profun
dă, fără sentimentalisme. După 
el. vom trage linie, vom elimi
na pe cei care nu se încadrează 
la efortul cerut și vom porni — 
hotăriți să nu facem nici un fel 
de concesie — in pregătirea 
participării noastre ia Jocurile 
Olimpice. De altfel, primele 
măsuri le-am și luat : pentru 
abateri de Ia disciplină, Gabriel 
Kicsid și Werner Stock! au fost 
retrogradați in echipa secundă".

Așadar, prima reprezentativă 
a României se va prezenta la 
acest turneu cu potențialul se
rios diminuat. Alături de cei 
sancționați se află și alți jucă
tori care nu fac parte din lot 
din cauza accidentărilor : Ro
land Gunesch, Constantin Tu- 
dosie și — probabil — Adrian 
Cosma. Iată, deci, că 4 sau 
chiar 5 titulari nu vor putea 
fi folosiți în grelele meciuri 
cu Iugoslavia și R.D. Germană, 
ca și în celelalte partide. Lotul 
pe care cei doi antrenori îl au 
acum la dispoziție este urmă
torul : Cornel Penu și Ștefan 
Orban — portari, Radu Voina. 
Ghiță Lieu, Erwin Schmidt, Ce

zar Drăgăniță, Constantin Hor- 
nea, Mircea Grabowschi, Mihai 
Mironiuc, Cristian Gațu, Mircea 
Ștef, Ștefan Birtalan, loan 
Palko.

în aceste condiții, jucătorii 
trebuie să manifeste o deplină 
seriozitate, dăruire, disciplină 
de joc pentru a putea să ono
reze cartea de vizită a handba
lului românesc. Actele de indis
ciplină, atmosfera de indiferen
ță față de pregătire, de neade- 
rare la un efort continuu, spo
rit, discuțiile și atitudinile ne
principiale — toate acestea tre
buie curmate fără indulgență. 
Handbalul este dator față de 
mișcarea sportivă cu împlinirea 
integrală a angajamentului pe 
care și l-a luat pentru J.O. de 
la Montreal. Pentru aceasta este 
însă nevoie de strîngerea rân

durilor, de reinstaurarea atmos
ferei de deplină responsabilita
te, de o muncă fără preget. A 
XVI-a ediție a „Trofeului Car
pați" — în legătură cu care 
antrenorii ne-au declarat că în
tregul colectiv este decis s-o 
cîștige — trebuie să ne arate 
schimbarea atitudinii lotului 
reprezentativ de handbal, do
rința tuturor de a contribui cu 
toată capacitatea la dobîndirea 
primului lor titlu olimpic.

Echipa masculină de handbal 
a României are forța de a se 
impune la J.O., așa cum a fă
cut-o de 4 ori la C.M., și acest 
lucru îndreptățește opinia pu
blică sportivă să ceară formați
ei lui Cornel Penu și Radu 
Voina maximum de concentrare 
și performanțe pe măsura ta
lentului lor.

I ... 6
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AGENDA SAPT AMINII
Meciul U.R.S.S. — S.U.A,, la Moscova 
Cursa Paris — Nisa
Cupa Europei, probe alpLne, la Jasna (Ceho
slovacia)
Turnee la Ciudad de Mexico, Memphis (WCT), 
Hampton si Alexandria
C. M. neoficiale de patinaj artistic — juniori, la 
M6g6ve (Franța)
Raliul Portugaliei

BASCHET Semifinalele C.C.E. (m)
SCRIMA ~ “ -----
natatie
SCHI

8— 9
8— 14
9— 10

TENIS 
CICLISM 
SCHI

9—14 TENIS

10—13 PATINAJ

10—14 AUTO

13—14
14

Cupa Europei, floretă (f), la Torino 
Meciul U.R.S.S. — R.D.G., la Harkov
Cupa Mondială, coborîre si slalom special (m), 
coborîre si slalom uriaș (f). la Aspen (Colorado) 
Concurs probe nordice, la Holmenkollen 
vegia) și Kuopio (Finlanda)
Semifinale în cupele europene (m, f)

Sumen (Bulgaria) 
Alexander, la Keauhou-Kona

VOLEI
ATLETISM Crosul balcanic, la 
TENIS Meciul Laver 

(Hawaii)

(Nor-

5

Incepînd de astăzi și 
pînă la 13 martie, orașul 
polonez Gdansk va găzdui 
întrecerile grupei C a 
campionatului mondial de 
hochei pe gheață. La com
petiție participă : Austria, 
Anglia Danemarca, Fran
ța și Ungaria. In prima zi 
sint programate meciurile: 
Anglia — Ungaria și Aus
tria — Danemarca.

slavia, campiona olimpică 
„en-titre“, nu a ratat califica
rea, totalizînd maximum de 
puncte (8), pe locul secund a- 
flîndu-se Islanda. Mult mai 
palpitantă a fost lupta în seria 
a II-a : învingătoare Cehoslova
cia (6 p) la golaveraj direct 
față de Suedia (6 p) : 12—14 
în meciul tur ; 20—16 în cel re
tur. O calificare mai lejeră au 
avut Ungaria (seria a IlI-a, 
unde pentru grupa B a C.M. 
s-a calificat surprinzător Bul
garia în dauna Elveției) și 
U.R.S.S. (seria a IV-a). în seria 
a V-a, R.F. Germania a reali
zat marea surpriză eliminînd 
R.D. Germană, aflată pe locul 
II (grupa B a C.M. !). O altă 
calificată fără emoții : Polonia, 
în seria a Vl-a, în dauna Nor
vegiei. în sfîrșit, după o luptă 
strînsă, Danemarca cîștigă „pe 
linia de sosire" în fața Spaniei 
(grupa a Vil-a).

SCHI a Concursul de la Copper 
Mountain (Colorado) s-a încheiat cu 
slalomul special cîștigat de suedezul 
ingemar Stenmark. Acesta conduce in 
„Cupa Mondială", cu 216 p, înaintea 
italienilor Piero Gros — 178 p și Gus
tavo Thoeni — 175 p. La femei, Roși 
Mittermaier (R.F.G.), cu 274 p, es’e 
virtuală cîștigătoare a trofeului fl 
La Lahti, proba de sărituri a revenit 
austriacului Karl Schnabel, cu 254,2 o 
(111 și 107,9 m), iar cursa feminină 
de 10 km Barbarei Petzold (R.D.G.) — 
31 : 17,88, care a învins-o surprinză
tor pe sovietica Raisa Smetanina — 
31 : 23,12. a Suedezul Matti Kuosku 
a terminat învingător în tradiționala 
cursă de mare fond „Vnsaloppet", 
parcurgînd cei 86 km în 4h09.

SCRIMA a La Paris, trofeul „Adrien 
Rommel" a revenit scrimerului sovie
tic Aleksandr Romankov, înaintea fran
cezului F. Pietruska.

ȘAH a «n turneul feminin de la 
Belgrad, conduce Maria Ivanka (Un
garia) cu 3 p (dîn 3), urmată de 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.), Tatiana 
Lemaciko (Bulgaria) și Amalia Pihai- 
lici (Iugoslavia) cu cite 2 p (1). Mar
gareta Mureșan ocupă locul 7, cu 
1 p. a După 6 runde, in turneul de 
la Skoplje : Uhlmann (R.D.G.) 4 p 
(1), Timman (Olanda) și Tarjan 
(S.U.A.) — 4 p, Karpov (U.R.S.S.)
3*/r P (2).

TENIS e Finale la Cairo : Caujoll. 
(Franța) — Feaver (Anglia) 6—3, 6—2, 
6—3 ; Elena Granaturova ■— Lîdia Zin- 
kevicl (ambele U.R.S.S.) 0—6, 6—0, 
6—1. • In „Cupa Davls". la San
tiago : Chile — Argentina 3—2 (du
blul a fost decisiv : Fillol, Corneîo — 
Vilas, Cano 4—6, 6—4, 7—6, 6—4). 
n Campionatul european : R.F.G. — 
Ungaria 2—I ; Spania — Suedia 3—0.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
BULGARIA (etapa a 17-a) : 

Ț.S.K.A. — Spartak Pleven 
5—0 ; Lokomotiv Plovdiv — 
Trakia Plovdiv 0—0 ; Levski 
Spartak Sofia — Spartak Varna
2— 0. Clasament : 1. Levski 
Spartak — 24 p ; 2. Ț.S.K.A. — 
23 p ; 3. Akademik — 19 p.

R.D. GERMANA (etapa a
18- a) : Dynamo Berlin — Mag
deburg 4—0 ; Vorwarts Frank
furt pe Oder — Dynamo Dres- 
da 2—3 ; Zwickau — Aue 1—2 ; 
Riesa — Jena 3—4. Clasament : 
1. Dinamo Dresda — 29 p ; 2. 
Dynamo Berlin — 24 p ; 3. Mag
deburg — 24 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a
19- a) : Bohemians Praga — 
Spartak Trnava 2—0 ; Skoda 
Plsen — VSS Kosice 2—1 ; Inter 
Bratislava — Dukla 1—0 ; Tri- 
nec — Slovan Bratislava 1—0. 
Clasament : 1. Inter Bratislava 
— 22 p ; 2. Slavia Praga — 22 
p ; 3. Slovan Bratislava — 
21 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 18-a): 
Steaua Roșie — Rijeka 2—1 ; 
Partizan — Dynamo Zagreb
3— 0 ; Hajduk — Vojvodina 
0—0. Clasament : 1. Partizan — 
27 p ; 2. Steaua Roșie — 26 p; 
3. Hajduk — 24 p.

R. F. GERMANIA (etapa a 
23-a) : Bochum — Borussia 
Mbnchengladbach 2—0 ; Bayern 
Miinchen — Schalke 3—2 ; 
Hamburg — Koln 2—1. în cla
sament : 1. Borussia Monchen- 
gladbach — 32 p ; 2. Hamburg

— 29 p ; 3. Eintracht Braun
schweig — 27 p.

OLANDA (etapa a 22-a) : 
Feyenoord — Enschede 3—0 ; 
Utrecht — Ajax 1—1 ; P.S.V. 
Eindhoven — Den Haag 2—0. 
Clasament ; 1. P.S.V. — 33 p ; 
2. Ajax — 33 p ; 3. Feyenoord
— 33 p.

PORTUGALIA (etapa a 
23-a) : Benfica — Farense 3—0 ; 
Tomar — Sporting 0—1 : FC 
Porto — Boavista 2—0. Clasa
ment :• 1. Benfica — 38 p ; 2. 
Boavista — 36 p ; 3. Sporting — 
33 p.

ANGLIA. Aston Villa — 
Ipswich 0—0 ; Leicester — 
Everton 1—0 ; Liverpool — 
Middlesbrough 0—2 ; West Ham
— Birmingham 1—2 ; Manches
ter City — Sheffield 4—0 : Nor
wich — Tottenham 3—1. Clasa
ment : 1. Queen’s Park Rangers
— 45 p ; 2. Manchester United
— 43 p ; 3. Liverpool — 43
în sferturile de finală are 
„Cupei Angliei": Derby—New
castle 4—2 ; Manchester United
— Wolverhampton 1—1 ; Brad
ford City — Southampton 0—1 ; 
Sunderland — Crystal Palace 
0—1.

UNGARIA (etapa a 16-a) j 
Ferencvăros — Tatabânya 4—1; 
Ujpesti Dozsa — Kaposvâr 4—0; 
Zalaegerszeg — Hon văd ,1—1 ; 
Diosgybr — Vasas 1—0. Clasa
ment ; 1. Ferencvăros — 27 o; 
2. Ujpesti Dozsa — 24 p ; 3. Vi
deoIon — 23 p.
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