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In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, vineri dimineața, s-au 
deschis la Palatul Marii Adu
nări Naționale lucrările celei 
de-a Xl-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, eveniment 
cu profunde semnificații în viața 
studențimii, a întregului nostru 
tineret.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului Ia Palatul Marii Adu
nări Naționale este salutată cu 
vii și puternice aplauze. Sute 
de studenți și studente, veniți 
in întîmpinare. scandează cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!". 
„Ceaușescu și studenții !“, dînd 
glas sentimentelor de profundă 
recunoștință pentru minunatele 
condiții de învățătură, pentru tot 
ceea ce partidul și statul nos
tru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fac pentru moderni
zarea continuă a învățămîntului 
românesc, pentru prețuirea de 
care se bucură tineretul, pentru 
roiul conferit acestuia în opera 
de făurire a prezentului socia
list și viitorului comunist al 
României.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului au venit tova
rășii Manea Mănescu. Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas. Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif 
Voitec, Ștefan 
Coman, Mihai 
Gere, Nicolae 
Ursu, Aurel Duma, 
nescu.

Aceeași atmosferă însuflețită, 
tinerească, se regăsește in sala 
de ședințe, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat sint intimpinați cu 
ovații prelungite și urale.

ȘtefanUglar,
Andrei, Teodor 

Dalea,
Giosan,

Ion Stă-

Mihai 
Ion

In sală se află delegați al 
studenților din toate centrele 
universitare, reprezentind cele 
44 institute de învățămint su
perior din întreaga țară, membri 
al conducerilor unor ministere, 
instituții centrale și organizații 
obștești, rectori ai institutelor de 
invățămint superior, alte cadre 
didactice, tineri muncitori și 
elevi.

...Un moment solemn. Studen
te și studenți aduc în sala Con
ferinței " " ‘ _
munist 
cialiste 
retului 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

In această atmosferă emoțio
nantă, întreaga asistență into
nează Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Izbuc
nesc din nou puternice urale.

In numele tuturor studenților 
din patria noastră, exprimind 
dorința lor fierbinte, tovarășul 
Ion Sasu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, adre
sează secretarului general al 
partidului rugămintea de a lua 
cuvîntul.

Primit cu cele mai calde sen
timente, in entuziasmul și însu
flețirea generală, ia cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu viu interes, cu profundă 
satisfacție și aprobare deplină, 
fiind subliniată, in repetate 
rinduri, cu îndelungi aplauze. 
Se scandează, din nou, cu în
flăcărare, „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu si studenții !“

La ieșirea din sală, in holul 
și în fața Palatului Marii Adu
nări Naționale, sute de studenți 
au aclamat din nou pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dînd expre
sie dragostei fierbinți și recu
noștinței profunde față de partid 
și secretarul său general, pen
tru condițiile de viață și studiu 
asigurate studențimii, întregului 
tineret al patriei.

Lucrările în plen ale Confe
rinței vor fi reluate simbătă di
mineață.

drapelele Partidului Co- 
Român, Republicii So- 
România, Uniunii Tine- 

Comunist și Uniunii

Mîine se reia întrecerea în campionatul de fotbal

JOCURI DE CALITATE, IATĂ CE AȘTEAPTĂ 
PUBLICUL SPECTATOR DE LA DIVIZIONARELE A

Secvență de la antrenamentul de ieri al echipei Dinamo
Foto : Ion MIHAICA

Participante, duminică, la 
„16“-imile „Cupei României", 
cînd au făcut, cum se spune, 
repetiția generală cu public, di
vizionarele A își reiau mîine 
întrecerea întreruptă în toamnă, 
în campionatul Diviziei A.

încurajatoarele semne de în
viorare în jocul multora dintre 
reprezentantele primului eșalon 
trebuie să se transforme în tră
sături permanente, pe întreaga 
durată a returului, pe toate pla
nurile : fizic, tehnic, tactic și 
psihie.

Dînd o justificare celor apro
ximativ trei luni afectate antre
namentelor din iarnă, va fi ne
cesar ca echipele să probeze 
așteptate disponibilități de e- 
fort, avansate cunoștințe tehnl- 
co-tactice, precum și voința de 
a învinge, de a apăra exem
plar culorile cluburilor lor.

Numai astfel jocurile primu
lui campionat al țării se vor

putea desfășura la nivelul teh
nic și spectacular dorit de ma
sele de iubitori ai sportului cu 
balonul rotund, numai astfel 
vor putea atinge parametrii va
lorici ai fotbalului internațional.

Pentru ca meciurile celor 17 
etape ale întrecerii să '■unoască 
o reușită deplină, se impune ca 
toți factorii aferenți fotbalului 
să-și aducă contribuția lor: 
conducătorii secțiilor și cluburi
lor divizionare A să-și dove
dească competența și autorita
tea in sectoarele lor de activi
tate, „cavalerii fluierului" să se 
considere parte integrantă în 
joc, arbitrînd corect și în spiri
tul jocului, adică ncinfluenlînd 
calitatea lui ; în 
spectator să se

sfirșit. publicul 
manifeste in

CLASAMENTUL
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1. A.S.A. TG. M. 17 9 4 4 29-16 22
2. Steaua 17 7 6 4 38-20 20
3. F.G Argeș 17 8 4 5 29-23 20
4. Politehnica Tim. 17 8 4 5 25-21 20
5. Dinamo 17 7 4 6 26-22 18
6. F.G Olimpia 17 8 2 7 25-23 18
7. Jiul 17 8 1 8 27-26 17
8. Sportul stud. 17 8 1 8 20-23 17
9. U.T.A. 17 6 5 6 24-27 17

10. S.G Bacău 17 5 7 5 23-30 17
11. F.C. Petrolu* 17 6 4 7 22-21 18
12. Univ. Craiova 17 6 4 7 16-15 16
13. F.C. Constanța 17 7 2 8 24-27 16
14. F.C. Bihor 17 7 2 8 21-28 16
15. C.S. Tirgoviste 17 6 4 7 15-22 16
14. Politehnica lași 17 5 5 7 18-16 15
17. F.C. Conri nul 17 5 5 7 17-24 15
18. F.C.M. Reșița 17 4 2 11 15-30 10

notă de sporti- 
cuvinte, vizavi

tr-o desăvirșită 
vitate. Cu alte 
de echipa adversă snnorterîi di
vizionarelor A să aibă acea a- 
titudine sportivă, civilizată, pe 
care și-o doresc duminica urmă
toare pentru echipele favorite 
cînd acestea evoluează în con
diții de deplasare.

Doar printr-o concentrare a 
eforturilor din partea tuturor 
factorilor — JUCĂTORI, AN
TRENORI, CONDUCĂTORI. AR
BITRI ți PUBLIC — fotbalul 
nostru va putea înregistra în 
această primăvară a speranțe
lor semnele redresării lui.

★

Ce se poate spune, pe scurt, 
urmărind programul primei e- 
tape a returului ? Că derbyul 
rundei inaugurale a stagiunii 
de primăvară va opune echipe-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag. 2—3)

Azi și miine, în sala „23 August“

CUPA DE CRISTAL" - ULTIMA VERIFICARE A ATLEȚILOR 
PENTRU C.E. DE SALĂ DE LA MILANO

CAROL CORBU

Sezonul competițiilor atletice 
pe teren acoperit se apropie cu 
pași repezi de momentul de 
vîrf, campionatele europene, 
programate, la 11 și 12 martie, 
în Palatul sporturilor din Mila
no. In perspectiva acestei mari 
competiții care va fi urmată, 
după o zi, de inedita întîlnire 
dintre echipele Europei și Ame
rică, în întreg atletismul con
tinental sporește ritmul pregăti
rilor, numărul competițiilor.

în acest context se înscrie și 
desfășurarea, astăzi și mîine, în 
sala din parcul „23 August", a 
tradiționalelor noastre întreceri 
internaționale dotate cu „Cupa 
de cristal". La startul concursu
rilor vor fi prezenți sportivi din 
Anglia, Grecia, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S., ală
turi de care cei mai buni dintre 
atleții români se vor strădui să 
realizeze un spectacol atletic de 
calitate, dar și rezultate cit mai 
bune.

De fapt, „Cupa de cristal"

In sala Florcascu din Capitală

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE FLORETĂ ALE ROMÂNIEI
Prima mare competiție inter

națională de scrimă a anului 
găzduită de țara noastră debu
tează astăzi in Capitală, în sala 
Floreasca II. începînd de la ora 
8. cei 42 de floretiști din Bul
garia, Cuba, Ungaria și Româ-

nia își vor disputa titlul de 
campion internațional al Româ
niei. Finala probei individuale 
se va desfășura de la ora 17.

Mîine dimineață, începînd de 
la ora 9, vor intra în întrecere 
echipele, proba desfășurîndu-se 
sistem turneik

este ultimul prilej pentru cei 
care mai aspiră la selecția în 
lotul pentru C.E. de a obține 
performanțele care să-i reco
mande în acest sens ! Din pă
cate, cel puțin pînă la această 
oră, destul de puțini sînt atle
ții români cu posibilități reale 
de a concura la Milano. Este 
vorba de săritoarele în lungi
me Gina Panait (6,49 m) și Doi
na Anton (6,40 m), de vechiul 
nostru săritor de triplu Carol 
Corbu (16,47 m) — fost campion 
european de ..............
cam atîția.

Avem de-a 
un lot redus, 
redus față de 
mulul nostru. Din fericire, el 
va fi completat cu patru semi- 
fondiste a căror valoare este 
unanim apreciată : Mariana Su
man și Elena Tăriță la 800 m, 
Natalia Mărășescu si Ileana Si
la! la 1500 m. Primele dintre 
ele au luat contact, abia în 
urmă cu cîteva săptămîni, cu o 
pistă în sală, ceea ce este cu 
totul altceva decît una de pe 
stadion, pretinzînd nu numai o 
tehnică de alergare oarecum 
modificată cît, mai ales, o cu 
totul altă tactică. Ileana Silai 
este o mai veche concurentă 
„indoor" (a fost medaliată cu 
argint în proba de 800 m, în 
1971 la Sofia și 1972 la Gre
noble). în ultimii ani ea n-a 
mai participat insă în concursu
rile de sală, dar iată că în a-

sală în 1973 și—

face, desigur, cu 
poate chiar prea 
aspirațiile atletis-

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. 2—3)

București :

Timișoara : 
Reșița : 
Tg. Mureș : 
Bacău :

Hunedoara : 
Arad : 
lași : 
București :

PROGRAMUL MECIURILOR
- F.C. CONSTANTA
- JIUL
- F.C. PETROLUL
- DINAMO

POLITEHNICA 
F.C.M.
A S A
SPORT CLUB
(repriza a doua va fi televizata»
CORVINUL 
U.T.A.
POLITEHNICA
SPORTUL STUD.

(Stadionul Republicii)
STEAUA - F.C. BIHOR

(stadionul Steaua)

- C.S. T1RGOVIȘTE
- F.C. OLIMPIA'
- F.C. ARGEȘ
- UNIV. CRAIOVA

Toate partidele vor incepe la ora 15, cu excepția aceleia 
dintre Sportul studențesc și Universitatea Craiova, al cărei 
start este prevăzut pentru ora 11.

Etapa de iarnă a „DACI ADEI"■I
FINALA

IN ORAȘUL
DE ȘAH
ALEXANDRIA

In acest sfirșit de săptămînă 
se dispută încă o finală pe țară, 
la sportul de masă, din cadrul 
ediției de iarnă a „Daciadei" și 
anume cea a jucătoarelor și ju
cătorilor de șah (peste 19 ani). 
Comisia centrală de organizare 
a „Daciadei" a ales ca loc de 
disputare a acestei finale de șah 
orașul Alexandria, devenit in 
ultimii ani un puternic centru 
al „sportului minții".

întrecerile vor avea loc la 
Casa de cultură a sindicatelor, 
unde — așa cum ne spunea un 
bun cunoscător al vieții sporti
ve din Alexandria — șahul nu 
este numai un oaspete, ci se 
află chiar la el acasă.

La întrecerile de la Alexan
dria vor fi prezenți maeștrii in
ternaționali Teodor Ghițescu și 
Mihai Șubă, care vor acorda a- 
sistența tehnică necesară unui 
asemenea mare concurs, iar du
minică, după decernarea titluri
lor de campioni ai „Daciadei", 
vor da un mare simultan.

Convinși că 
tă competiție 
calitățile —

tehnice — vrednice de o finală 
a marii competiții sportive na
ționale „Daciada", urăm parti- 
cipanților deplin succes !

această importan- 
va întruni toate 
organizatorice șl

Simbătă ți duminică, orațul 
de la poalele Masivului Ra- 
'ău — Cimpolung Moldovenesc 
- găzduiețle tradiționalul Fes
tival al sporturilor de. iarnă, 
manifestare de amploare, a- 
flată la a șoptea ediție și 
înscrisă in acest an sub egi* 
da „Daciadei".

Festivalul de Io Cimpulung 
Moldovenesc reunește peste 
5000 ae sportivi din nordul 
Moldovei și din întreaga țară, 
constituindu-se intr-o adevă
rată sărbătoare a sporturilor 
din sezonul alb șl a mișcării 
în aer liber.



a«„CUPA ROMÂNIEI" NU SE DEZMINTE NICI LA HANDBAL!
^știința Bacău ținută m șah pe teren propriu
F" Ieri, în patru orașe din țară s-au disputat primele partide din 
cadrul „Cupei României" la handbal masculin. Este vorba de edi
ția inaugurală a acestei competiții, la care iau parte cele 10 for
mații divizionare A, cărora li se adaugă alte 6 echipe din eșalonul 
șecund. Cele 16 participante, împărțite în patru serii, au oferit îeri 
amatorilor de handbal din Cluj-Napoca, Baia Mare, Arad și Bacău 
întreceri interesante și viu disputate. Iată succinte relatări de Ia 
desfășurarea primelor partide.

Sala spor- 
Și aceasta 
el progra- 
adică me

CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te
lefon). — Puțini spectatori, 
chiar foarte puțini au asistat 
la primul cuplaj al seriei A pre
liminare găzduită de 
turilor din localitate, 
în ciuda faptului că 
ma derbyul grupei, 
ciul dintre Universitatea Cluj- 
Napoca și Dinamo Brașov.

în deschiderea reuniunii, s-a 
desfășurat partida dintre C.S.M. 
Borzești și divizionara B Oltul 
Sf. Gheorghe, încheiată cu vic
toria primei formații, care a 
cîștigat cu 24—20 (13—10). Punc
tele au fost marcate de : 
Badea 5, Arsene 4. Gr. Ber- 
becaru 4, Bucioaeă 3, A. 
Berbecaru 2, Smerea 2, Loz- 
neanu 2, Blaj 2 — C.S.M. Bor
zești. Vida 8, Kuhn 3, Budai 3, 
Pasztor 3, Solymossi 2, Zsiga 
— Oltul. Au arbitrat Gh. Du
mitrescu și C. Cristea — Con
stanța.

Meciul derby, acela dintre 
divizionarele A Universitatea 
Cluj-Napoca și Dinamo Brașov 
s-a încheiat cu victoria studen
ților. care au cîștigat cu sco
rul de 24—16 (9—7). Partida a 
confirmat pe deplin așteptări
le : joc rapid, frumos, pe alo
curi aspru, cu numeroase faze 
entuziasmante. In ciuda dife
renței finale, Intilnirea a fost 
în majoritatea timpului echi
librată, elevii antrenorului Ro
meo Sotiriu — în evident pro
gres — detașîndu-se numai în 
momentele în care au derutat 
apărarea dinamovistă, prin iu
țeală și șuturi surprinzătoare 
la poartă. în „apărarea" sa. 
antrenorul Ion Donca poate in
voca. desigur, circumstanța a- 
fenuantă că trei dintre jucăto
rii săi de bază — portarul Vasi- 
lache, Messmer și Nedici — 
au mai suportat si în această 
primă rundă a „Cupei Româ
niei" rigorile unei suspendări

ISeraem?
SÎMBĂTĂ

ATLETISM : Sala ,,23 August", 
de ia ora 16 : concursul inte mo
țional „Cupa de Cristal".

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 16 : Politehnica — C.S.U. 
Galați (f. A), Progresul — Voința 
Brașov (f. A), Olimpia — Rapid 
(f. A).

BOX î Sala I.S.B. (Calea Plev- 
nei), de lo ora 18 : gc4c de ve
rificare și selecție a lotului na
țional de tineret.

POPICE : Arena Laromet, era 
15 : Laromet București — Olimpia 
București ; Arena de la clubul 
întreprinderii Republica, ora 
Gloria București — Rapid, 
ciori feminine din etapa a 
a returului Diviziei A.

SCRIMA : Sala Floreasca

15 : 
Me- 
ll-o

j .. ... ------- -----------_ H,
de Io orele 8 și 17 : compiono. 
tete internaționale de floretă ale 
României.

VOLEI : Sola Flacăra roșie, de 
lo oro 16 : Spartac — Medicina 
(f. B) și C.P.B. — Flacăra roșie 
(f. B) : sala Giulești, de Io ora 
16: Calculatorul - C.F.R. (m. B),
Electra — Grivițo roșie (m. B) 
LE.F.S. — Progresul (<n. B).

DUMINICĂ

c.s.u. 
Voința 
Rapid 
de la 
Bacău

ATLETISM : Salo „23 August", 
de 'a ora 16 : concursul interna
țional „Cupa de Cristal".

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 9 : Politehnica — "
Galați (f. A), Progresul — 
Brașov (f. A), Otimpia — 
(f. A) ; Sala Construcția, 
ora 8,30 : P.T.T. — Letea _____
(m. B), Automatica — C.S.S. Me
diaș (m. B), P.T.T. — Carpați Sf. 
Gheorghe (f. B), URBIS - Co
merțul Tg. Mureș (m. B).

BOX : Sala I.S.B., de la ora 
10 : gală de verificare și selecție 
o lotului național de tineret.

FOTBAL : stadionul Politehnica, 
ora 9 : Sportul studențesc — Uni
versitatea Craiova (juniori) ; Sta
dionul Republicii, ora 11 î Sportul 
studențesc — Universitatea Craio
va (Div. A) ; teren Steaua II, 
ora 13 : Steaua — F.C. Bihor (ju
niori), stadion Steaua, ora 15 s 
Steaua - F.C. Bihor (Div. A).

POPICE : Arena Olimpia, ora 
8 : Olimpia — Gloria ; arena La
romet, ora 8 : Tehnometol — Da
cia Ploiești. Meciuri din campio
natul masculin.

SCRIMA : Sala Floreasca II, de 
ki ora 9 : Campionatele interna
ționale de floretă ale României.

VOLEI : Sala Dinamo, de la 
ora 9 : Dinamo — Voința (f. A), 
I.EF.S. — Penicilina (f. A) și Di
namo — Rapid (m. A) ; sala Pro
gresul, ora 10 : I.T.B. - Voința 
Craiova (f. B) ; sala Electra, orc 
10 : Confecția București — Con
fecția Brăila (if. B). 

din „Cupa de Toamnă". Au- 
marcat: Dan Petru 7, Zamfi- 
rescu 6, Voik 5. Avram 2, 
C. Mircea 2, Căldare, Rusz — 
Universitatea ; Nicolescu 8, 
Mintiei 3, Bota 2, Cian 2, 
Chicomban — Dinamo. Slab 
arbitrajul prestat de cuplul bu- 
zoian Tr. Ene—C. Suditu.

Hristache NAUM
BAIA MARE 24 (prin tele

fon). în prezența a peste 1000 
de spectatori, cele două echipe 
care au inaugurat întllnirile se
riei B. Politehnica Timișoara și 
Universitatea Craiova au oferit 
un meci de mare atractivitate.
fe\\\Vl\\XXX\X\\\\\\\\\\\\\\\X

PROGRAM
Azi se dispută partidele l
CLUJ-NAPOCA (seria A), de Ia ora 17,30 : Dinamo Brașov — g 

Oltul SI. Gheorghe, Universitatea Cluj-Napoca — C.S.M. Bor- g 
zești g

BAIA MARE (seria B), de ta ora 17,30 : Minaur Baia Mare — g
Universitatea Craiova, Politehnica Timișoara Relonul Sivi- g 
neștiARAD (seria C), ora 17,30: Steaua București — Independența g 
Sibiu ; Gloria Arad — universitatea București

BACAU (seria D), ora 17,30 : Dinamo București — Petrolul g 
Teleajen. știința Bacău — Nitramonia Făgăraș

&«em\w\\\\\\\\\w

g

I
g

pentru Politeh-
Printre reali-

6. Funk 4,
Du- 

Unl- 
bine 
am-

Jucind mai bine. timișorenii 
au condus în prima parte, apoi, 
după pauză, craiovenii au re
dus din handicap, fără insă a 
amenința serios victoria stu
denților timișoreni. Scor final : 
20—15 (11—8) ---------
ni ca Timișoara, 
zatori : Folker
Timpu 3 — Politehnica ; 
mitru 6, Pantelimon 4 — 
versitatea. Au condus 
Marin Marin și Șt. Șerban, 
bii din București.

Cel de al doilea joc a opus 
formațiile Minaur Baia Mare 
și Relonul Săvinești, victoria 
revenind echipei locale cu 32— 
18 (15—11).

Printre realizatori : M. Voinea 
9, Panțiru 8. Falko 6 și Boroș 
5 — de la Minaur : Zaharia 5, 
D. Samson 4 și Zamfir 4 — Re
lonul. Au arbitrat bine R. Ia- 
mandi și C. Căpățină (Buzău).

V. sASAkanu — coresp.
ARAD, 24 (prin telefon). 

Handbalului i-a revenit cinstea 
de a inaugura ieri seară fru
moasa sală polivalentă de De 
malul Mureșului. O construcție 
modernă. intr-o interesantă 
formă ortogonală, permitted o 
vizionare excelentă din orice 
punct te-ai afla. Este și una din 
explicațiile marii afluente de 
public (peste 2 000 de sperta- 

n CUPA DE CRISTAL" ULTIMA VERIFICARE A ATLEJ1LOR
(Urmare din pag. 1)

ceasta iarnă, atit pe 800 m, rit 
și pe 1 500 m, și-a realizat cele 
mai bune performanțe ale stră
lucitei sale cariere sportive. în 
ceea ce o privește pe Natalia 
Mărășescu, ea a fost campioa
nă continentală în 1975, la Ka
towice, iar după un an, la 
Munchen, s-a clasat a doua în 
cursa de 1500 m.

In acest sezon, cele două spor
tive au înregistrat rezultate ex
celente, care le situează în prim- 
planul activității și le recoman
dă pentru poziții fruntașe la 
apropiatele „europene*. Pînă a- 
cum ele nu s-au mai întilnit 
in aceeași cursă, în sală, și de 
aceea apropiata dispută de Ia 
Milano reprezintă, indiscutabil, 
unul din punctele de mare a- 
tracție ale ediției a IX-a a com
petiției. Și, ca să fim sinceri, 
tare mult ne-ar place să le ve
dem pe amîndouă selecționate 
în echipa Europei care va in- 
tUni, marți 14 martie, repre-

ANUNȚ
Duminică, 26 februarie 

1978, la ora 9, încep 
cursurile de pregătire la 
ANATOMIA ȘI FIZIO
LOGIA OMULUI, pentru 
candidații la concursul 
de admitere în Institutul 
de educație fizică și sport, 
din anul 1978.

Cursurile se vor desfă
șura în fiecare duminică, 
între orele 9—10,30, la 
sediul Institutului, din 
str. Maior Ene nr. 12, 
sectorul 6.

de Petrolul TelcâjcR!
tori) la prima rundă a turne
ului preliminar din „Cupa 
României".

Spre satisfacția localnicilor, 
Gloria Arad a reușit să ciștige 
meciul de debut în fata Inde
pendenței Sibiu : 16—15 (10—6). 
Elevii antrenorului Gh. Goran 
au început furtunos, lăsînd im
presia că vor folosi plusul de 
vigoare și viteză în atac, obti- 
nînd o victorie facilă. Aceasta 
se și profila după 35 de minu
te. cînd scorul le era favorabil 
cu 12—6. Principalii reali
zatori : Kolleth 4 și 
de la învingători. 
Speck 5 și Schmidt 4 
vinși.

în al doilea joc

Princi palii
Borger 3
respectiv, 
de la in-

serii, 
Bueu-

al
Steaua și Universitatea 
rești au oferit o partidă specta
culoasă. aplaudată la scenă 
deschisă de spectatorii prezenți 
în tribune. Mai experimentați, 
campionii țării — cu Gațu,

ftXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX®
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Voina și Stingă in mare vervă 
— au reușit să ciștige cu 24—18 
(13—9). Foarte bun arbitrajul 
tdoieștenUor D. Purică și I. Ni- 
eolae.

Adrian VASIUU
BACAU, 

în deschiderea 
handbal găzduit de Sala spor
turilor din localitate s-a <fis- 
putat meciul dintre Știința Ba
cău și Petrolul Teleajen. N-a 
lipsit mult ca spectatorii să 
fie martorii unei mari surprize 
realizată totuși. pe„. jumătate : 
30—20 (10—12).

Principalii realizatori : Deacu 
9. Hornca 4 Alexandreseu 4, 
Georgescu 2 (de la Știința) și. 
respectiv. Puia 7. Stroe 4, Spă
tarii 3 (de la Petrolul). Au con
dus bine : V. Ciucă si C. Po
pescu (Timișoara).

în cel de-al doilea med al 
serii. Dinamo București a cis- 
tigat cu 23—10 (11—3) intilnirea 
eu Nitramonia Făgăraș. Printre 
realizatori : Grabovsehi 4, Tase 
5, Cosma 3. Lieu 3 de la Di
namo si Tolpan 2. Bucur 2, 
Ciobann 2 de la Nitramonia. 
Au arbitrat bine V. Epure și 
N. Maghețiu (Timișoara).

Hie lANCU-eoresp.

24 (prin telefon). 
cuplajului de

zentativa Ameridi ! Aceasta ar 
însemna ca ele să se claseze pe 
primele două locuri la CLE., 
ceea ce este, desigur, un obiec
tiv greu, dar nu imposibil de 
realizat !

Poate că actuala ediție a 
.Cupei de cristal* ne va mai 
evidenția și alți atleți apți de a 
fi selecționați in Iotul pentru 
apropiatele campionate conti
nentale. îi așteptăm cu toată 
încrederea 1

„Internaționalele* noastre de 
sală se desfășoară astăzi și mîi
ne (de la ora 16).

înaintea întrecerilor, recordu
rile competiției sînt următoare
le : BARBATI : 60 m : 6,4 s 
Zenon Nowosz (Polonia) și Do-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI •
MIINE, DUMINICA 24 FEBRUA

RIE 1878, se va desfășura tragerea

1010^
Se pot ciștiga autoturisme „Da

cia 1300“ și premii în bani — 
fixe și variabile

Se atribuie ciștiguri șl pentru 2 
din 
din

numere din cele 4 ale uneia 
extrageri și pentru 3 numere 
toate cele 12 extrase.

iciSe participă pe bilete de 10 
varianta simplă achitată integral 
sau sfert.

ASTAzi — ultima zi pentru 
procurarea biletelor :

Sum ne pregătim, ia ce aspirăm y
La europenele de tenis de masă

OBIECTIVUL PRINCIPAL
PROBA PE ECHIPE!

Lotul de tenis de masă pen
tru campionatele europene de 
seniori de la Duisburg (10—19 
martie) a fost restrins la can- 
didații potențiali. De fete se 
ocupă antrenoarea federală Ella 
Constantinescu, iar de băieți 
Farkaș Paneth (el îl înlocuiește 
pe Virgil Bălan, care și-a decli
nat recent mandatul încredințat 
de federație).

Cum vă pregătiți, la ce aspi
rați 7 iată întrebarea pe care 
am adresat-o celor doi specia
liști, ințelegîndu-ne că este vor
ba, firește, de europene.

Ella Constantinescu, referin- 
du-se la fete, subliniază că a- 
precierile favorabile pentru 
comportarea de ansamblu la re
centele internaționale trebuie 
completate, lucid, cu observații 
critice privind pe fiecare, lucru 
pe care l-a și făcut. „Oricum, 
ne spune, avem un trio mai o- 
mogen față de ultimii doi ani, 
datorită progresului tinerelor 
Liana Mihuț și Eva Ferenczi, ca 
și revenirii Măriei Alexandru la 
o formă bună". Care e, după 
părerea dv., situația in tenisul 
de masă feminin din Europa ? 
Întrebăm. „Unele virfuri au mai 
scăzut (Rudnova, Magos, Anto
nian și Ferdman), altele (Kis- 
hazi. Palatinus) sînt inconstan
te. în progres — Hammersley, 
cîștigătoarea recentului „Top 12
— Europa", Uhlikova și chiar 
Hellman. Au progresat specta
culos jucătoare tinere, ca Vries
koop (locui 2 la „Top 12 — 
Europa", la egalitate de puncte, 
7, cu Hammersley), Szabo și 
Olah. în creștere — Popova". în 
ce privește echipa, Ella se gîn- 
dește la Maria Alexandru, Lia
na Mihuț și Eva Ferenczi care, 
fără contracandidate, muncesc 
cu sirg. în legătură cu un e- 
ventual dublu Maria—Eva (cum 
propunem noi) face observația 
că junioara se acomodează mai 
bine cu stingaci, așa că inten
ționează să o folosească la 
„mixt", cu Teodor Gheorghe. 
La dublu senioare Ferenczi va 
fi alături de olandeza Bettine 
Vrieskoop — 16 ani, ca și Eva
— cu care a mai jucat La sim
plu 7 „Vom vedea, dar pe prim- 
plan. prin tradiție, româncele 
pun baza pe echipă. Tragerea la 
sorți nu a fost prea favorizantă 
de această dată (în grupă cu 
U.R.S.S., R.F. Germania, Iugo
slavia și Olanda), dar asta le 
mobilizează pe fetele noastre, 
iar în programul de antrena
ment pregătirea psihologică își 
are locul cuvenit". Obiectivul la 
europene 7 „Normal, la echipe 
locurile 4—6, dar mai vizăm 

(Polonia) 1972 : lungime : 
Lutz Franke (R.D. Ger- 

1977 ; triplu : 16,85 m 
Corbu (România) 1972 ;

rel Cristudor (România) 1974 ; 
60 mg : 7,6 s Miroslaw Wod- 
zynski 
7.89 m 
mană) 
Carol
Înălțime : 2.17 m Ianis Orleans 
(U.RS.S.) 1977 ; prăjină : 5,35
m Wolfgang Nordwig (R.D. Ger
mană) 1972 ; greutate : 19,30 m 
Nikola Hristov (Bulgaria) 1975; 
FEMEI : 60 m : 7,1 i Renate
Hoser (R.D. Germană) 1974; 60 
mg : 8.0 s Valeria Ștefănescu 
(România) 1974 ; lungime : 6,50 
m Doina Anton (România) 
1977 ; înălțime : 1,88 m Rose
marie Ackermann (R.D. Germa
nă) 1974 ; greutate : 20,49 m 
Helena Fibingerova (Cehoslova
cia) 1975.

Participind cu mai multe bilete, 
șaasele dv. sporesc ’

Tragerea va avea loc la Casa de 
cultură ,,M. Emlnescu* din sec
torul 2 (str. M. Eminescu nr. 89), 
la ara 17. Rezultatele vor fi trans
mise la radio șl televiziune 
cursul serii.

ASTAZI este ultima zi și 
tru depunerea buletinelor Ia 
cursul Pronosport din 26 
bruarie a.c.

NUMERELE EXTRASE
GEREA LOTO DIN 24

RIE 1878

LA TRA- 
FEBRUA-

1: 82EXTRAGEREA
31 58 6 45 29

a rt-a 12 3 87

DE C1ȘTIGURI :fond total__ ___________ _
1.153.681 LEI, din care 285.363 lei, 
report la categoria 1.

pi... surpriza : o medalie ■ la 
dublu — atac pe două fronturi, 
cu Alexandru, Mihuț și Fe
renczi, Vrieskoop. La simplu nu 
este exclus un rezultat foarte 
bun. Am avut puține întîlniri 
in ultima vreme cu europence- 
le ; un handicap sau — cine 
știe 7 — poate un avantaj—*.

La băieți, Farkaș Paneth vi
zează reintrarea în elita euro
peană (locurile 1—12). după ne- 
participarea la ultima ediție, 
care ne-a dus automat în a 
doua grupă valorică. O treabă 
nu prea ușoară, dar nici prea 
grea, în luptă cu Italia, Belgia, 
Irlanda, Finlanda și Turcia, a- 
lături de o altă grupă de șase 
țări — toată lumea candidind 
pentru numai două locuri. For
mația 7 „Teodor Gheorghe, 
care muncește enorm (va sus
ține între timp și Examenul de 
stat). Șerban Doboși, Simion 
Crișan, cărora li se va adăuga 
Cristinel Romanescu sau Zsolt 
Bohm, asta o vor decide ei în
șiși, în pregătire... Preluarea 
pregătirilor lotului nu eu mult 
înaintea europenelor nu mă 
surprinde, am fost mereu ală
turi de lot, în care am trei ju
cători".

Consemnăm aceste opinii și 
dorințe, cu urarea să le vedem 
împlinite și — de ce nu — de
pășite.

Mircea COSTEA

CA
Ml

CELE DOUĂ SELECȚIONATE 
DE HOCHEI ALE ȚĂRII 

EVOLUEAZĂ PESTE HOTARE
După participarea la cea de 

a 19-a ediție a „Cupei Federa
ției", selecționata de hochei a 
țării noastre va pleca azi in
tr-un turneu peste hotare. In 
prima parte a acestei perioade, 
jucătorii români vor fi oaspeții 
clubului din Landshut (R. F. 
Germania), unde vor face cî- 
teva antrenamente și vor sus
ține și cîteva partide cu for
mații din prima ligă a cam
pionatului din R. F. Germania.

în continuarea turneului, se
lecționata română se va depla
sa la Berlin, unde va participa 
alături de două reprezentative 
ale R. D. Germane, de forma
țiile Elveției și Japoniei 
competiție organizată de 
de specialitate din R. D. 
mană. întrecerea are loc 
6 și 10 martie, urmînd ca 
Întoarcerea în țară, echipa să 
plece la Belgrad pentru a lua 
parte la jocurile grupei B a 
C.M. (16—27 martie).

Peste hotare va evolua și se
lecționata secundă a țării noas
tre, care va juca, azi și mîine, 
la Sofia cu prima garnitură a 
Bulgariei, aflată în plină peri
oadă de pregătire pentru parti
ciparea Ia grupa C a C.M.

la o 
forul 
Ger- 
între 
după

riix- 
partial 
oepUa 
(unde 
culm 
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Bucure 
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plica 1 
supra 
au toa 
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tor ; I 
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Rapid, 
Dinam 
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șoara, 
Steaua, 
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Univer 
Bacău, 
C.S.M.
- „U-
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Confer 
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locuri? 
formaț 
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Voința 
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AZI Șl MllNE,

CALE DE BOX
Continuîndu-și pregătirile pen

tru competiția continentală, tinerii 
pugiliști vor susține azi, de la 

și mîine, de la ora 10, 
I.S.B. din Calea Plev- 
meciuri de verificare 

in compania unor

ora 18, 
fn sala 
aei, noi 
și selecție, 
boxeri juniori care aspiră la in
cluderea in lotul național.

Cîștij 
susținu 
Divizie 
baschei 
ca s-a 
cu pare, 
mentul 
cărui 
în mod

31 80 81

BILETELE CU NUMERELE DV. PREFERA
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internațional „Cupa Dunării" I înaintea etapei inaugurale a returului

ADIO AMATORI ÎN IUP1Ă CU TIMPUL
blubului cen
ți întrecerile 
ti a Campio- 
kl de radio- 
R9MM „Cu- 
n <£ sportivi 
Bulgaria, Ce- 
via. Polonia, 
LSovietică și 
ttuala edifie 
p prima dată 
r. Germania, 
tâtii de des- 

fost sa- 
Le^Federației 
Latarism, ge- 

Enciu, după 
ul în prima 
tulul, (recep- 
I regularitate, 
(te), în acest 
ori, sportul 

care pasiu- 
radio se îm

bină armonios cu îndemînarea 
și o bogată cultură generală.

Cele trei probe ale concursu
lui, la care sint înscrise echipe 
formate din cite doi seniori și 
un junior, pun accentul pe vi
teză și acuratețe în transmitere 
și recepție. Pentru a asigura 
cea mai mare obiectivitate po
sibilă în aprecierea rezultatelor, 
federația noastră a alcătuit un 
juriu internațional, în care — 
alături de arbitri români — au 
fost cooptați reprezentanți ai 
tuturor echipelor participante. 
In plus, fiecare concurent a pri
mit un număr de cod. Fiecare 
document din concurs va purta 
acest cod pe un colț indoit și 
sigilat și, după acordarea note
lor, la terminarea tuturor celor 
trei probe, se va afla cine sint 
campionii.

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

BULETINUL DE ȘTIRI" AL
BUCUREȘTI. Cîmpul de joc 

al Stadionului Republicii, care va 
găzdui „uvertura** primei etape a 
returului, a fost degajat de zăpa
dă și se află în bune condițiuni
• SPORTUL STUDENȚESC a 
susținut miercuri un joc-școală cu 
echipa de juniori. Antrenorii spe
ră să-l poată folosi pe M. Sandu 
în centrul liniei de atac. In poar
tă încă nu s-au decis pe cine vor 
folasi: pe Lazăr sau pe Răducanu?
• UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
jucat joi la Alexandria, cu Uni
rea (0—0). Se anunță reintrarea 
lui Tilihoi și Bălăci, cărora le-a 
expirat suspendarea. Cirțu 
tape) și Lung (1) sînt în 
nuare suspendați.

(2 e- 
conti-

lmbu-

CELOR 18 DIVIZIONARE A

——— |

NATE • COMPETIȚII I
A 20-a

BiCflAtOe Di- 
Kt programate 
[SO-a. Cu ex- 
I ia Brașov 
p-entutai mas- 
râmlna neta- 

Lastâ etapă),
LIJS, — 

feșeacele sânt 
| (Socalnicil, cu 
B, primesc re- 
f.togătorl a- 
lam», gazdele
I termine to
pul meduri- 
nța (sala Di
li. Galați — 
BnlcUina (sala 
rul — Univer- 
nța Bacău — 
i și Chimpex 
rsitatea Timi-

Tractorul —
II Brăila — 
e, Dinamo — 
&>, ora H), 
n — Viitorul
Timișoara — 
Delta Tulcea 

, la masculin. 
>S.C.R.“
Cel de a Xl-a 
S.C.R. clubul 
ș București a 
fitie de volei 
st, ta ordinea 
ta clasament, 
l bucureștene 
îeeta,
L'riversitatea a 
iele : 3—1 cu 
-1 eu Confec-

RVITATEA 
ncA

tidelor pe care le dispută azi și I 
mline la Satu Mare, in compa- I 
nia formației Mobila. Celelalte ■ 
meciuri ale etapei a 15-a (a 4-a 
din retur) : Politehnica Bucu- I 
reștl — C.S.U. Galați, Progresul I 
București — Voința Brașov, o- * 
Mmpia București — Rapid Bucu- - 
rești, C.S.Ș. Ploiești — I.E.F.S.- I 
Lie. 2, Crișul Oradea — Univer- | 
sitatea Timișoara.
• Da Brașov, to cadrul cam- . 

pionatului național masculin (e- | 
tapa a 14-a), C.S.U. — Dinamo | 
București 0—2 : 87—114 (43—54) și 
70—124 (37—57). (C. GRUIA — CO- ■ 
resp.). j

DEBUT PROMIȚĂTOR 1
LA NAȚIONALELE DE i
HALTERE PE ECHIPE I

TIMIȘOARA. Timpul s-a 
nătățit, soarele veghind iarăși o- 
rașul de pe Bega. Terenul de joc 
este curățat, ieri se lucra la des
zăpezirea ultimei părți a tribu
nelor • „POLI** a jucat miercuri 
cu O.F.S. Kikinda, pe care a în- 
wns-o cu 4—1 (2—0). Se anunță 
formația din Cupă • F. C. CON
STANȚA a plecat ieri spre Timi
șoara, fără Dor el Zamfir și Ta- 
rarache, aflați cu naționala de 
juniori în Turcia. Un nume nou 
în lotul constănțean — Mardale, 
fost la Cimentul Medgidia. In 
meciul de pregătire, cu juniorii, 
de la mijlocul săptămîmi, elevii 
lui Gh. Ola au învins cu 6—L

laru, bolnav de hepatită, devenit 
indisponibil pentru tot sezonul de 
primăvară • PETROLUL pleacă 
astăzi cu autocarul spre Tg. Mu
reș, fără Toporan și Ene, deveniți 
indisponibili. Joi, ploieștenii au 
primit vizita divizionarei B 
C.S.U. Galați pe care au învins-o 
cu 2—0. Antrenorul Valentin Stă- 
nescu s-a declarat mulțumit de 
modul cum s-au mișcat elevii săi.

După ninsoarea
îm bu

cu răți-

BACAU.
luni și marți, vremea s-a 
nătățit, ceea ce a permis

de

CAMPIONATUL VĂZUT Of

HUNEDOARA. Vreme închisă în 
orașul siderurgiștilor. Terenul a 
fost curățat de zăpadă • F. C. 
CORVINUL nu are accidentați în 
lot. Există, în schimb, noutăți. 
Au fost legitimați Gălan (Dacia 
Orăștie), Minculescu și Merlă 
(ambii de la Victoria Călan). A 
revenit la echipă Șurenghin, care 
în tur a jucat la Laminorul. S-a 
retras din activitatea competițio- 
nală Remus Vlad, el rămînînd 
antrenor secund. • C. S. TIRGO- 
VIȘTE a efectuat în această săp- 
tămînă șapte antrenamente și un

Cluj-Napoca, cu C.F.R. Au CÎȘtî—- 
gat feroviarii cu 3—0 (1—0), prin 
punctele marcate de H. Popa șî ' 

Sătmărenii au <fi- 
privința postului de 
titularul Pusztai cît 
Ress și Szabo fiind 

De vineri ei sînt la 
vor face azi un an>-

Batacliu (2). 
ficultăți în 
portar, atit 
și rezervele 
accidentați. 
Arad, unde 
trenament.

IAȘI. Vineri, timpul era foarte 
fost curățat 

zăpadă și se 
POLITEHNI- 
apți pentru 

deci îl vom 
Moral

INSTITUTUL METEOROLOGIC

tue.Hart to 
■4 dm acest 

echipele de 
pr Rapid și 

și cele re- 
e sportive Lo- 
k, care partl- 

festlvă dedi
ca aniversări a 
evilor bucu- 

organizată 
cuprinde trei 

S și 11 mar- 
urmlnd a-i fi 

ror avea' loc 
k’jJxxl, taccpind 

fa A 
n, „u- 
N MECI 
ANT
cele 18 Jocuri 
te 9 etape ale 

feminină de 
ea Cluj-Nap o- 
:rsa pentru o- 
rund în cLasa- 
, obiectiv a 
depinde, insă, 
«uitatele par-

Î\\\\\XV\\\\\\W^

IP
IITIONALA I
UMBĂ A

g

BULBI"

lllt 1978
Zi pentru 
ta b3ete- 
i FEBRUA- 
1978

I
GERE !

TIMIȘOARA, 34 (prin telefon). 
Intr-o ambianță plăcută, relerin- 
du-ne ta special la frumoasa și 
moderna sală a Complexului spor
tiv din cartierul Cârcumvaiațiunii 
din localitate, au început joi în
trecerile primei etape a cam
pionatelor naționale de haltere pe 
echipe. La competiție participă 
aproape 150 de sportivi reprezen- 
tind 16 formații (10 de Divizia'A 
și 6 din categoria secundă). In 
disputele de joi și vineri dimi
neața s-au Înregistrat unele re
zultate bune pentru început de 
sezon. Ne referim, îndeosebi, la 
cele realizate de constănțeanul 
Marcel Cbiamil (Chimpex), care 
după o absență îndelungată a 
reintrat la categoria cocoș cu un 
rezultat bun la total de 235 kg 
și la Marian Grigoraș (Rapid 
Buc.) învingător la categoria pa
nă cu 245 kg. Un alt sportiv con- 
stănțean, juniorul Seik Mobin a 
ocupat primul loc la categoria 
muscă cu 190 kg, rezultat pro
mițător pentru vîrsta sa (17 ani). 
Ion Cocioran (Olimpia Buc.), u- 
nul dintre favoriții categoriei 
muscă, a ieșit din concurs după 
ce ratase 80 kg la „smuls". După 
desfășurarea concursurilor la trei 
categorii, ta clasament conduce 
Chimpex Constanța cu 31 p ur
mată de Steaua cu 28 p, A.S.A. 
Tg. Mureș 24 p, Rapid Buc. 17 p,
C. S. Onești 16 p etc.

REZULTATE TEHNICE — eat. 
muscă (53 kg) : 1. s. Mobln
(Chimpex Constanța) 190 kg, 2. 
A. Ploieșteanu (Olimpia) 177,5 kg, 
3. T. Iacob (Cluj ana) 152,5 kg ; 
eat. cocoș (56 kg.) : 1. M. Chia- 
mil (Chimpex) 335 kg, 2. G. 
Radu (A.S.A. Tg. Mureș) 220 
kg, 3. M. Tuli (Steaua) 217,5 kg ; 
cat. pană (60 kg) : 1. M. Grigo
raș (Rapid) 345 kg. 2. C. Chivu 
(Steaua) 235 kg, 3. A. Abaza 
(Steaua) 235 kg.

Ion OCHSENFELD
AZI, FINALELE 

IN „CUPA STEAUA" 
LA TENIS

In competiția de tenis pe teren 
acoperit dotată eu „Cupa Steaua", 
favoritul nr. 2, Traian Marcu (Di
namo Brașov) — care a marcat o 
revenire de formă — după ce în 
„sferturi** a trecut destul de greu 
de stelistul A. Leonte cu 3—6, 
6—3, 6—2, în prima semifinală a 
dispus de colegul său de club, 
O. Vîlcioiu, cu 2—6, 6—2, 6—1, 
Campionul național Dumitru Hă
rădău (favorit nr. 1) va juca cea 
de-a doua semifinală, în compa
nia lui Marian Mîrza. In sferturi 
de finală Hărădău a obținut vic
toria cu 6—2, 4—6, 6—4 în fața lui 
Jean Bîrcu (Dinamo București).

Alte două rezultate din „sfer
turi4* : M. Mîrza — A. Viziru 
(Sănătatea Satu Mare) 6—2, 6—2; 
O. Vîlcioiu — C. Popovici (Stea
ua) 3—6, 6—1, 6—4. A început și 
disputarea probelor de dublu- 
bărbați în care favoriții D. Hără
dău — M. Mîrza și T. Marcu —
I. Kerekeș au avut tur liber. 
Primele rezultate : R. Bădin, Fi. 
Niță (ambii Politehnica Bucu
rești) — FI. Manea (Jiul Petro
șani), N. Mirea (Constructorul 
Brăila) 7—6, 6—4 ; C. Dumitrescu,
D. Nemeș (ambii Jiul Petroșani) 
— O. Pavel (Politehnica Bucu
rești), D. Bucătaru (T.C.B.) 6—4, 
6—4 ; C. Popovici, L. Țiței (Stea
ua) — A. Sutb (Cuprom Baia 
Mare), A. Viziru 6—1, 6—2 ; O. 
Vîlcioiu, B. Almăjan (Jiul) — C. 
Hărădău (Sarmis Deva), L. Soare 
(Steaua) 6—3, 6—4. Azi. de la ora
II, 30, vor avea loc finalele.

S. IONESCU — coresp.
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REȘIȚA. Timpul este frumos 
(cer senin, temperatura în ușoa
ră creștere) ; terenul de joc a 
fost curățat de zăpadă, dar mai 
păstrează, pe alocuri, porțiuni de 
gheață, care vor fi înlăturate pî
nă la ora meciului • F.C.M. RE
ȘIȚA a susținut în cursul săptă- 
mînii o partidă amicală cu for
mația Dinamo Pancevo (Iugosla
via) pe care a întrecut-o cu sco
rul de 6—2. întreg lotul (mai pu
țin Gabel, care are o fractură 
de falangă la un picior) este apt 
de joc. • JIUL s-a oprit, in drum 
spre Reșița, la Lugoj unde a în- 
tilnit joi echipa locală Vulturii 
Textila (scor : 1—1, a marcat Să- 
Ie jan). Nu se anunță nici o in
disponibilitate. „ll“-le probabil, 
același din meciul de Cupă, de 
duminica trecută, de la Galați.

TG. MUREȘ. în ultimele trei 
zile s-au făcut eforturi deosebite 
pentru ca terenul să fie degajat 
de stratul gros de zăpadă. Acum 
toată atenția este îndreptată spre 
spargerea și îndepărtarea gheții 
de pe suprafața de joc. Timpul 
s-a îmbunătățit, este senin, dar 
friguros. • A.S.A. are întreg e- 
fectivul complet, mai puțin Pîs-

M •ine începe campionatul. Jucători, antrenori, arbitri, suporteri pri
vesc cerul noaptea, citesc prognozele meteorologice ziua. „Cum va fi 
vremea duminică î4* e prima întrebare, prima neliniște. La institutul 
meteorologic trebuie să se știe I Am sunat institutul. Am vorbit cu 
meteorologul Comeliu Pop.

— Campionatul pornește duminica ki drum ! A nins, e frig, e soare...
— Duminică vom . ._____ ___________________

cursul zilei va oscila între plus 7 — plus 10 grade. Se 
cer variabil la Bacău, lași și Tg. Mureș. S-ar putea să 
ploaie la Arad, Timișoara și București. S-ar putea I...

— In martie vor fi 5 etape de campionat. Pe zăpadă, 
vînt sau sub soare ?...

“_ N-am difuzat prognoza pe luna martie. Așa incit nu vă pot oferi 
decit citeva elemente generale, d intr-o prognoză preliminară. Și o- 
«ume : o lună aflată sub precipitații in prima și ultima decadă. Tem
peratura lui martie va fi mai scăzută decit de obicei.

— Derby-uriîe lunii martie se joacă la 12 martie, la Craiova, între 
Universitatea și Dinamo, și la 26 mortie, la Tg. Mureș între A S. Ar
mata și Steaua. Cum prevedeți vremea la aceste derby-uri ?

■■ La Craiova, la 12 martie, se prevede o vreme destul de bună, cu 
cer variabil, neexcluzînd posibilitatea precipitațiilor. La Tg. Mureș, ta 
26 martie, vom înregistra o vreme mai caldă, dar instabilă.

— Și o ultimă întrebare, pentru... echipa națională. La 22 martie, 
la Istanbul, elevii lui Ștefon Covaci vor susține primul joc al anului, 
in compania reprezentativei Turciei.„

— La Istanbul, pentru acea perioadă se așteaptă o vreme frumoasă, 
și ca aspect și ca temperatură I

Așteptăm și noi un meci frumos 
pionct valoric stabil, fără averse și

înregistra un proces de încălzire. Temperatura In 
“ anunță un 

înregistrăm

rea de zăpadă a terenului de 
joc. • SPORT CLUB, după vic
toria din „Cupa României44, se 
prezintă cu un moral foarte bun. 
Neexistînd indisponibilități, va fi 
aliniat cel mai bun „Îl44. Joi, în
treg lotul s-a antrenat „în fami- $ 
cău în 
trenul.
trenat
juniori. Nu este sigură folosirea 
lui Țălnar, care s-a accidentat 
în cursul unui antrenament.

DINAMO a plecat la Ba- 
cursul dimineții de azi, cu 
Joi, campioana s-a an

in compania formației de

AȘA A FOST ÎN ULTIMELE EDIȚII
în ultimele două ediții, echipa cam

pioană s-a aflat, în ambele cazuri, 
pe locul din frunte și la jumătatea 
întrecerii. Atît Steaua (în ediția 1975/ 
76) cH și Dinamo (în ediția 1976/770 
au rezistat, In a doua parte a com
petiției, asaltului celorlalte preten
dente ; Steaua, deși avea doar un

EDIȚIA
TUR

1.
2.
3.
4.
5.
6. _____  ... . __
7. F.C.M. Reșița 
“ F.G Bihor

Rapid 
„Poli- Timișoara 
F.C. Argeș
Univ. Craiova 
Jiul
Sp. studențesc 
U.T.A.
F.C. Olimpia 
MU° Cluj-Napoca 
C.F.R. Cluj-Napoca

Steaua
Dinamo
Poli lași
S.C. Bacău 
F.G Constanța 
AS.A. Tg. M.

• ••

pe plooie.

pe malurile Bosforului. Și un cam- 
procipitații...

Mircea M. IONESCU

joc-școală. Enache nu va putea 
juca, fiind accidentat (entorsă). 
Echipa pleacă în dimineața zilei 
de astăzi spre Hunedoara.

ARAD. Terenul se prezintă în 
bune condițiuni. A fost curățat 
de zăpadă încă de marți, iar 
mulțumită timpului Însorit și 
cald din ultimele zile s-a uscat 
• U.T.A. a făcut antrenamente 
zilnice. Joi, arădenii au jucat cu 
propria echipă de juniori. Nici o 
indisponibilitate în lot • OLIM
PIA SATU MARE a jucat joi la

CUM VA FI ACUM?
punct avans la jumâtatea cursei, și 
l-a mfirit ia șapte în final, lor Dina- 
ma — în ediția imediat 
a menținut diferența de 
pe care și-a asigurase 
turului.

In ceea 
coada

1975-1976
FINAL

urmâtoare — 
patru puncte 

la încheierea

locurile dmce privește 
clasamentului, aici notam ră

minerea acelorași
țitte ret rog rada nte ___ ,. _
și schimbarea a două dintre ocupan
te. în ediția 1976/77, cînd doar F.C.M. 

sfîrșit pe 
clasa men-

for mâții pe pozi- 
in ediția 1975/76

Galați a râmas r 
ultimul loc, deținut și in 
tul turului.

Ce decizii va da actuala

EDIȚIA
TVR

pînă la

ediție ?

1976-1977
ANAL

8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

24
23
19
19
18
18
18
17
17
17
17
15
15
15
14
14
13
13

P 
P 
P 
P
P 
P
P 
P
P 
P 
P
P 
P 
P 
P 
P 
P
P

1. Steaua
2. Dinamo
3. A.S.A. Tg. Mureș
4. “ - • -
5.
8.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sp. studențesc 
„Poli- Tim.
Univ. Craiova 
S.G Bacâu 
F.C.M. Reșița 
F.G Bihor 
F.G Constanța
F.G Argeș 
Jiul 
Polit. lași 
Rapid 
U.T.A.
F.C. Olimpia 
C.F.R. Cluj-Napoca 
„U** Cluj-Napoca

51
44
38
37
37
36
35
34
33
32 
32
32
31
31
31
31
28
19

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dincmo
Steaua
Univ. Craiova
Jiul
Sp. studențesc 
„Poli- Tim.
U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș 
F.G Argeș 
F.C.M. Reșița 
Progresul
F.C. Bihor
Rapid
F.C. Corvinul 
Polit lași
F.C. Constanța 
S.G Bacău 
F.C.M. Galați

24
20
20

p 
P

19
19
19
18
18
17
17
16
15
15
14
14
13
8

P 
P
P
P
P
P 
P
P
P
P
P
P 
P
P 
P

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dinomo
Steaua
Univ. Craiova 
AS.A. Tg. Mureș 
Jiul
„Poli** Tîm.
Sp. studențesc
Polit. lași
F.C. Bihor
S.G Bacâu
F.G Argeș
U.T.A.
F.C.M. Reșița
F.C. Corvinul
F.C. Constanța 
Rapid
Progresul
F.GM. Galați

45 
41
37
37
38
35
33
33
33
33
33
32
31
30
30
27
17

p
P 
P
P
P 
P
P
P
P
P
P
P
P 
P
P
P
P

17AHTRENORI...DATORNICI! •
cind s-a hotărît înființarea Di

viziei naționale de juniori și, pu
țin mai tîrziu, cînd campionatul 
a început să-și desfășoare eta
pele, celor 18 antrenori 11 s-a 
impus o „normă44, un obiectiv 
obligatoriu : PROMOVAREA U- 
NUI JUCĂTOR IN DIVIZIA A. 
In fiecare an cîte unul. Sarcină 
grea ? Nu așa a lăsat să se în
trevadă prima ediție, care a de
butat promițător, mai mulți ju
niori primind botezul primei di
vizii, Dorel Zamfir (la F.C. Con
stanța) a fost unul dintre ei. 
Geolgău (la Univ. Craiova), al
tul. Antohi — la S. C. Bacău, 
Gali — la A.S.A. Tg. Mureș, La- 
zăr — la Sportul studențesc, 
Ciobanu și Irimescu — la Unlv. 
Craiova, Nicșa și Petcu — lâ 
Corvinul Hunedoara, Ignat — la 
F. C. Constanța, Cernescu — la 
Politehnica Iași au atras atenția, 
constituind cea mai tînără gene
rație a primului eșalon. Bilanțul 
primei ediții a fost bun, deși nu 
toate echipele și-au îndeplinit mai 
sus-amintita... normă.

Campionatul nr. 2, cel de la 
care se așteaptă să confirme via
bilitatea unei idei, a plecat din 
start NEPREGĂTIT. Și, după par
curgerea a jumătate din drum 
(turul), doar un singur jucător 
a reușit să pășească peste pragul 
promovării — Irimia (F.C.M. Re
șița). 17 antrenori au amînat pen-

tru retur îndeplinirea obiectivu
lui propus. DE AICI ÎNCEPE RETURUL

Sigur, pînă la ora scadenței au L S.C. BACAU 17 12 1 4 40-18 25mai rămas încă 17 etape, timp 2. F.G C-ța. 17 11 1 5 32-13 23
suficient pentru ca ediția a doua 3. „Poli44 Tim. 17 9 4 4 24-11 22a Diviziei naționale de juniori să 4. F.C. Argeș 17 9 4 4 23-12 22
POATA egala măcar rezultatele 5. Steaua 17 8 4 5 27-14 20
„surorii44 sale mai mari. Acest 8. A.S.A. 17 8 3 C 23-19 19
lucru se poate întîmpia însă nu 7. F.C. Corvinul 17 6 6 5 31-27 18
mai dacă în primăvara acestui 8. FCM Reșița 17 5 8 4 15-16 18
an conducerile cluburilor și aso 9. Univ. Cv. 17 5 7 5 21-17 17
ciațiilor vor acorda toată atenția 10. F.C. Petrolul 17 3 11 3 12-12 17
eșalonului speranțelor, numai ÎL Polit. Iași 17 C 4 7 20-22 16
dacă antrenorii echipelor de ju 12. Sportul st. 17 8 0 9 17-24 16
niori se vor strădui să-și axeze 13. U.T.A. 17 6 3 8 17-21 15
activitatea pe efectuarea unei se 14. F.C. Olimpia 17 S 3 8 18-27 15
lecții permanente (de pe raza în 15. Dinamo 17 5 3 9 18-33 13
tregului județ, posibilitate oferi 16. Jiul 17 4 4 9 11-24 12
tă de regulamentul în vigoare) și 17. F.C. Bihor 17 4 2 11 14-25 10
a unei instruiri superioare, cum 18. C.S. T-viște 17 2 2 13 13-47 6
s-a subliniat în repetate rînduri 
și la consfătuirea din luna ia
nuarie de la Snagov.

Cele 18 divizionare de juniori 
sînt reprezentantele unor centre 
puternice, ale unor județe „fot
balistice4*, și sînt pregătite de an
trenori serioși, capabili, unii cu 
foarte mulți ani în activitatea de 
depistare și creștere a tinerilor 
jucători. Toate acestea ne fac să 
credem că, în retur, campionatul 
diviziei naționale va realiza un 
salt calitativ, că și în primăvara 
Iui *73 vom consemna promovări 
Ia fel de spectaculoase ca și în 
perioada similară a anului trecut.

Lourențiu DUMITRESCU

Torpedo Moscova Joacă
mline la Baia Mare

G
> din

două

F.
tors
ținut ____ _____ _  r..... ..
tidâ a fost învinsa de formația 
Maribor cu scorul de 2-0 (0—0)

Baia Mare
Iugoslavia, 

jocuri.

in-
sus- 
par- 
N.K.

__ -------- — _ _ 9 iar
în a doua a term oat la egalitate cu 
N.K. Rudar Delenia, 1—1 (0-0). Pen
tru băimăreni a marcat Sepi. Mîi
ne, liderul seriei a lll-a o Diviziei 
B va întîlni Io Baia Mare cunoscuta 
echipă sovietică Torpedo Moscova. 
(V. SASARANU - coresp

s-a
unde a 
In prima

frumos. Terenul a 
de stratul gros de 
prezintă bine • La 
CA, jucătorii sînt 
partida de 
revedea și 
foarte bun, 
micalul cu 
căreia i s-au înscris multe goluri. 
Vineri au fost puse la punct ul
timele amănunte într-o partidă cu 
juniorii • F. C. ARGEȘ. Pregăti
rile au constat în antrenamentele 
de zi cu zi și în amicalul de 
miercuri cu divizionara B Mus
celul Cîmpulung, pq care echipa 
lui Dobrin a întrecut-o cu 4—0, 
prin golurile lui Radu H, Iovi
nes cu, Chivescu și autogolul 
Stan. A făcut 
întregul lot.

mîine,
pe Simionaș. 
demonstrat și în a-» 
divizionara C Tepro,

deplasarea la
Iul

Iași

zileBUCUREȘTI, 
timpul a permis 
lor, terenului și căilor de acces 
1a stadionul Steaua; in bune con
dițiuni se prezintă și terenul H, 
care va găzdui partida de ju
niori • STE4UA a făcut mai 
multe „repetiții** cu echipa sa 
de juniori. Semne de întrebare 
prezintă Sameș, FI. Marin, Ion Ion 
(accidentați sau bolnavi) • 
F. C. BIHOR și-a încheiat pregă
tirile printr-un ' ' ’ 
ment, 
s-au deplasat 
București Indisponibil,
cu, care a suferit o entorsă în 
jocul de la Rm. Vîlcea și nu va 
putea fi utilizat o lună.

In ultimele 
degajarea tribune-

vineri.
dublu antrena- 
Seara, orădenii 

cu avionul la 
Georges-

JOCURI DE CALITATE
(Urmare din pag. 1)

le Sportul studențesc și Uni
versitatea Craiova. Nu lipsite 
de interes și echilibrate se a- 
nunță, de asemenea, jocurile de 
la Reșița, Bacău și Iași, unde 
formațiile gazdă — F.C.M.,
Sport club și Politehnica — pri
mesc replica echipelor Jiul, Di
namo și F.C. Argeș. în rest, 
calculul hîrtiei, dacă se poate 
vorbi de așa ceva înaintea pri
mei etape a 
drept favorite echipele Steaua 
(în partida ei cu F.C. Bihor), 
A.S.A. Tg. Mureș (cu F.C. Pe
trolul), Corvinul (cu C.S. Tir- 
goviște) și U.T.A. (cu F.C. O- 
limpia).

returului, indică

MECIURI AMICALE
• TURCIA — ROMÂNIA (ju

niori) 2—2 (1—1). In această 
primă întîlnire internațională a 
anului, desfășurată la Bursa, 
tinerii noștri jucători au făcut 
un joc apreciat de publicul 
spectator. Golurile echipei noas
tre au fost marcate de Ma- 
gearu (min. 4) și Tararache 
(min. 53).
• ECHIPA METALUL PLOPENI 

și-a continuat turneul în Cuba în- 
tUnind selecționata de tineret 
(jucători sub 23 de ani) a țării. 
Fotbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 prin punc
tele marcate de Georgescu și Ma
rian Spiridon.
• STEAGUL ROȘU BRAȘOV 

care, zilele trecute, intr-un meci 
amical, a învins echipa Muscelul 
Cîmpulung cu 5—0 (0—0), va pri
mi, mîine, pe propriul teren, vi
zita formației Chimica Tîmăveni.

• DUMINICA, la ora 11, pe sta
dionul „Sirena44 se va disputa 
meciul amical dintre formațiile 
Sirena și F.C.M. Giurgiu.

CELULOZA CALARAȘI — Ș.N. 
OLTENIȚA 6—2 (2—1). Au mar
cat : Petrișor (2), Vasiluț (2) și 
Pană II (2) de la învingători, res
pectiv Răducanu și Dumitrache. 
(N. Constantinescu — coresp.) ; 
METALUL BOCȘA — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 0—2 (0—0). A 
înscris Scurtu (min. 60 și 65). (P. 
Bocșanu — coresp.) ; AVÎNTUL 
REGHIN — PROGRESUL ODOR- 
Hei 3—0 (2—0). Au marcat : Ol
tean u (min 7), Tudoran (min. 16) 
și Biro (min. 55) : OTELUL RE
GHIN — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 5—1 (0—1). (L. Maior —
coresp.) î CONSTRUCTORUL AL
BA IULIA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 0—4 (0—1). Au în
scris : Mureșan (min. 35), Flores- 
cu (min. 57 și 79) și Suciu (min.^ 
84). (I. Filipescu — coresp.) '• ME-' 
TALUL AIUD — DACIA ORAȘ- 
TIE 3—1 (1—1). Echipa antrenată’ 
de C. Năsturescu a dovedit o bu—. 
nă pregătire în acest al treilea< 
joc de verificare. Au înscris : Die. 
(2), Tarcu, respectiv Cornea. Du-j 
minică Metalul va juca cu Soda,; 
Ocna Mureș. (I. Crăciun — co
resp.).
• PANDURII TG. JIU - MUREȘUL 

DEVA 2—3 (1-0). Au marca! : Pițurcâvj 
Buieă, pentru localnici, Szelimesi șii 
Culea (2) pentru Mureșul. (P.-GRIS? 
TEA — coresp.).



De azi. la Sinaia, ediția a ll-a a ..Trofeului Carpați" SURPRIZELE JALONEAZĂ ÎNCEPUTUL DE SEZON ÎN SCRIMĂ
LA START, BOBERI

SINAIA, 24 (prin telefon). 
După zile în șir de ger, uneori 
năpraznic, mercurul termome
trelor a început, de joi, să urce 
treptat și fără contenire, pu- 
nîndu-i pe gînduri pe organi
zatorii concursului internațional 
de bob ..Trofeul Carpați” 
(F.R.B.S., C.J.E.F.S. Prahova și 
C.S.O. Sinaia). Au trebuit luate 
măsuri prompte, printre care 
micșorarea numărului coborîri- 
lor de antrenament. Joi au fost 
efectuate cite două coborîri. iar 
vineri doar cite una, deoarece o 
spărtură apărută la virajul 11 
nu a putut ti reparată imediat 
din cauza temperaturii de peste 
zero grade. Spiritul gospodăresc, 
specific localnicilor, și expe
riența lor în domeniul pistelor 
de bob naturale vor rezolva 
însă problema respectivă pînă 
sîmbătă dimineața, cind vor a- 
vea loc primele două manșe ale 
competiției, următoarele două 
fiind programate duminică.

Coboririle de antrenament de 
pînă acum nu pot categorisi în 
mod cert valoarea participanți- 
lor, dar faptul că sportivii din 
R.D. Germană, veniți cu 10 zile 
în urmă să se pregătească aici, 
obțin, de regulă, cei mai buni

BIATLONÎȘTII ROI*1ÂMI 
LA CAMPIONATELE MONDIALE

Astăzi va pleca în Austria 
lotul de biatlon al țării noastre 
pentru a participa la campiona
tele mondiale. Vor face depla
sarea următorii sportivi : Gheor
ghe Girniță, Cornel Polroanche- 
nu. Victor Fontana, Gheorghe 
Duca și Gheorghe Voicu. Antre
nori : Marcel Stuparu și Ștefan 
Stăiculescu.

PRIMII CÎȘTIGĂTORI Al CONCURSULUI 
INTERNATIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

MIERCUREA CIUC, 24 (prin 
telefon). — Concursul interna
țional de patinaj artistic, pro
gramat în localitate, a debutat 
printr-un adevărat maraton al 
figurilor libere. Primii intrați în 
concurs — juniorii și junioarele 
— au ținut arbitrii pe gheață 
timp de aproape opt ore, între
rupte de numai patru pauze, 
foarte scurte, necesare refacerii 
gheții. Cei 29 de patinatori ju
niori, reprezentanți ai 10 țări 
(17 fete și 12 băieți) au avut de 
executat cîte trei figuri de școa
lă, dintre care două deosebit de 
dificile. In general, atît băieții 
cit și fetele s-au descurcat bine, 
impunîndu-se, în special, la bă
ieți Ivan Kralik (Cehoslovacia), 
iar la fete Christine Riegl (R.F. 
Germania) și Natașa Lebedeva 
(U.R.S.S.).

Kralik are 14 ani, este din 
Praga și este cotat în ierarhia 
valorică a juniorilor cehoslovaci 
pe locul II. Rămîne de văzut 
dacă patinatorul praghez va 
reuși să țină piept asaltului pe 
care intenționează să-1 dea la 
„libere”, în vederea schim
bării actualei configurații a cla
samentului, sovieticul Kuzmin, 
iugoslavul Begovic sau sportivul 
din R. D. Germană, Kristen. La 
fete, lupta pentru un loc pe po-

MECIURI DE VERIFICARE PENTRU 
C.E. DE BOX-TINERET

în cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează in vederea cam
pionatelor europene de tineret 
din luna iunie, de la Dublin, 
tinerii noștri boxeri au partici
pat la turneul „Aleksander Po- 
lus“ în Polonia, încheiat la sfîr- 
șitul săptămînii trecute. La 
concursul de la Gniezno au fost 
prezenți 110 tineri pugiliști din 
Bulgaria, R.D. Germană, Româ
nia, U.R.S.S. și Polonia (cu cîte 
6—7 boxeri la fiecare categorie). 
Antrenorul T. Niculescu a în
soțit la aceste întreceri 10 spor
tivi : D. Șchiopu (48 kg), D. 
Radu (51 kg), Gh. Negoiță (54 
kg), M. Fulger (57 kg), C. Ghin- 
doanu (60 kg), M. Țurcaș (63,5 
kg), Șt. Imre (67 kg), Gh. But- 
naru (71 kg), M. Pascal (75 kg) 
și I. Captari (81 kg).

Cu excepția a trei boxeri (D. 
Schiopu, D. Radu și I. Captari), 
care au fost învinși în primul 
meci susținut, ceilalți s-au ca
lificat în semifinale (M. Țurcaș 
a ajuns pînă în finală), ocu- 
pînd locuri fruntașe. Iată rezul
tatele întîlnirilor susținute de 
boxerii români : Țurcaș b.ab.l 
Doroskiewicz (Polonia), b.ab.l

DIN PATRU ȚARI
timpi, îi îndreptățesc să spere 
la un succes care cu doi ani 
in urmă, la ediția inaugurală a 
„Trofeului Carpați". revenise 
echipajului român Ion Panțuru
— Gheorghe Lixandru. Acum, 
cinstea de a apăra culorile țârii 
noastre revine echipajelor Șt. 
Chitu—Gh. Lixandru. D. Pascu
— M. Nicolau. C. Vulpe — I. 
Streață, H. Graef — Gh. Tănă- 
sescu și celorlalte 5 echipaje 
care se vor întrece alături de 
4 echipaje din R.D. Germană, 
2 din Cehoslovacia și unul din 
Austria.

Tragerea la sorți a starturi
lor in cele patru manșe se efec
tuează sub conducerea lui An- 
gello Frigerio (Italia), delegat 
al F.I.B.T., președinte al juriu
lui, fost — eu două decenii în 
urmă — unul dintre fruntașii 
bobului mondial.

Dumitru STÂNCULESCU

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR 
DE LA COPENHAGA

COPENHAGA, 24 (prin tele
fon). Intr-una din sălile com
plexului sportiv care a găzduit, 
nu demult, unele partide ale 
campionatului mondial de hand
bal, au început azi (n.r. ieri), 
întrecerile celei de a VHI-a 
ediții a campionatului european 
de tir pentru arme cu aer com
primat Prima probă din pro
gram a fost aceea de pușcă 10 
metri, seniori și senioare. între
cerile au fost extrem de echi
librate.

Conform previziunilor, în
trecerile au fost dominate, la 

diurn este foarte strinsă. Katarina 
Witt (R.D.G.) deși a ocupat un 
loc mai slab la figurile de școa
lă, cei care-i cunosc posibilită
țile pretind că la libere ea va 
face un salt spectaculos în cla
sament

Clasamentele după „obliga
torii" — juniori : 1. I. Kralik 
(Cehoslovacia) 0,6 p, 2. A. Kuz
min (U.R.S.S.) 1,2 p, 3. M. Be
govic (Iugoslavia) 1.8 p, 4. F. 
Kristen (R.D.G.) 2,4 p, 5. S. 
Pișkov (U.R.S.S.) 3,0 p, 6. G. 
Filipowski (Polonia) 3,6 p, 7. L. 
Ghlca (România) 4,2 p. Juni
oare : 1. Christine Riegl (R.F.G.) 
0,8 p ț 2. Natașa Lebedeva 
(U.R.S.S.) 1,2 p ; 3. Katarina 
Witt (R.D.G.) 1,8 p ; 4. Beatrice 
Farinacci (Franța) 2,4 p ; 5.
Barbara Knotkova (Cehoslova
cia) 3,0 p ; 6. Natașa Ocinkova 
(U.R.S.S.) 3,6 p ; 7. Mariana 
Chițu (România) 4,2 p.

Sîmbătă intră în concurs se
niorii, dimineața fiind progra
mate probele obligatorii, iar 
după-amiaza — programul scurt

Duminică se vor disputa ul
timele probe : „liberele" pentru 
juniori (dimineața) și „liberele" 
pentru seniori (după-amiaza).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Strupek (Polonia) și p.ab.2 Kon- 
ciarov (U.R.S.S.) ; Negoiță b. ab. 
1 Duszeck (Polonia) și p.p. (de
cizie injustă) Szwekzyk (Polo
nia) ; Fulger b.ab.l Poturaj (Po
lonia) și p.p. Adeviev (U.R.S.S.); 
Ghindăoanu b.p. Wejtala (Po
lonia) și p.p. Asteski (Pol.) ; 
Imre b.ab.l Zwiorozinski, b.p. 
Kowalek și p.p. Kaluga (toți 
Polonia) ț Butnaru b. ab. 1 J. 
Kandzyo și p.p. (decizie inco
rectă) Kosiowski (ambii Polo
nia) ; Pascal b.ab.l Zelnan și 
p.p. (decizie neconformă cu rea
litatea) Kubis (ambii Polonia).

în ciuda faptului că perfor
manțele la aceste întreceri n-au 
fost la înălțimea așteptărilor (ca 
urmare a unor arbitraje părti
nitoare), antrenorul T. Nicules
cu s-a arătat mulțumit de evo
luția unora dintre elevii săi. a- 
preciind că la competiția con
tinentală au șanse de afirmare 
tinerii Gh. Butnaru, D. Radu, 
M. Pascal. în cea de-a doua 
categorie valorică (și ei cu po
sibilități) sînt incluși Gh. Ne
goiță, C. Chindăoanu și Șt. 
Imre,

Sezonul internațional de scri
mă a debutat in acest an cu 
multe surprize, lâsind să se în
trevadă, în perspectiva campio
natelor mondiale (iulie, în 
R.F.G.), o luptă indirjită pentru 
schimbarea ierarhiilor. Și dacă 
„momentui Montreal ’76“ a con
sfințit asaltul tineretului (titlu
rile olimpice dobindite de flore- 
tistul Fabio Dai Zotto și spada
sinul Alexander Pusch sînt 
„piese la dosar"), se pare că 
momentul ..Hamburg ’78“ va 
consemna, la jumătatea actua
lului ciclu olimpic, noi apariții 
senzaționale in palmaresul ma
rilor competiții, intr-un sport 
unde, zice-se, surprizele nu prea 
abundau. Iată citeva exemple 
extrase din recentele concursuri 
de categoria A. care figurează, 
deci, în clasamentul „Cupei 
mondiale".

La „Trofeul Martini" dedicat 
floretiștilor și disputat la Paris, 
miile de spectatori aflați în sala 
Pierre de Coubertin au rămas 
impresionați de maniera specta
culoasă și stupefiantă cu care 

senioare, de reprezentantele 
Uniunii Sovietice, iar la seniori, 
de trăgătorii din R. F. Germa
nia, atît in întrecerile indivi
duale cit și in cele pe echipe.

Singura trăgătoare româncă 
înscrisă în concursul de pușcă 
a fost Dumitra Matei. Campi
oana noastră, care stabilise in 
luna ianuarie un excelent re
cord național, cu 390 p, a avut 
de astă dată, o comportare mo
destă, ea reușind doar 373 p, 
ceea ce reprezintă, evident, 
mult prea puțin față de posibi
litățile ei și de cerințele pe 
care le avem de la această ta
lentată sportivă. Pe decade, 
Dumitra Matei a tras 92, 95, 94, 
și din nou 92 puncte, cifre care 
atestă un început de concurs 
marcat puternic de emoție, pre
cum și un final diminuat sub
stanțial fie de o lipsă acută de 
rezistență psihică, fie de o că
dere sub raport volitiv.

Mîine (n.r. azi) intră în con
curs trăgătorii noștri de pistol, 
după cum urmează: manșa I
— Liviu Stan, manșa a Il-a — 
Dan Iuga, manșa a IlI-a — 
Corneliu Ion, manșa a IV-a
— Marinică Trușcă.

REZULTATE TEHNICE : 
pușcă 10 m, senioare : 1. Ta
tiana Krilova (U.R.S.S.) 389 p, 
2. Elena Ribakova (U.R.S.S.) 
388 p, 3. Elisabeth Bals 
(R.F.G.) 380 p, echipe : L
U.R.S.S. 1153 p (nou record eu
ropean). 2. R.D.G. 1136 p, 3. 
Belgia 1121 p ; seniori : 1. O. 
Schipf (R.F.G.) 391 p, 2. W. Sei- 
bold (R.F.G.) 384 p, 3. Bany 
Daggar (Anglia) 384 p, echipe : 
1. R. F. Germania 1532 p 
(nou record european), 2. Fran
ța 1511 p, 3. Iugoslavia 1510 p.

VIOLENȚA DE PE TERENURILE DE SPORT 
DIN ITALIA CONDAMNATA Șl DE VATICAN

ROMA, 24 (Agerpres). — Papa 
Paul al VI-lea și-a exprimat, 
într-o declarație, via îngrijorare 
în legătură cu faptul că tinerii 
din Italia au devenit mult mai 
vulnerabili față de influența 
nefastă a violenței și a războiu
lui, pe lingă aceea a drogurilor 
și a altor forme de delincventă.

în cadru] unei convorbiri cu 
președinții federațiilor sportive 
din Italia, papa Paul al VI-lea 
s-a pronunțat pentru mobiliza
rea de urgență a tuturor facto
rilor responsabili ai societății 
italiene spre a face față extin-

ATLETISM • tn prima zi a 
campionatelor Italiei, la Milano, 
Sara Simeoni a cîștigat Înălțimea 
cu 1,95 m, rezultat ce egalează 
cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit deținută 
de Rosemarie Ackermann.

FOTBAL • Finala „Cupei li
gii engleze” se va disputa in ziua 
de 18 martie între Nottingham 
Forest șl F. C. Liverpool. In meci 
retur pentru finalele competiției, 
Nottingham Forest a învins pe 
teren propriu, cu scorul de 4—2, 
pe Leeds United. • Selecționata 
Suediei, aflaiâ In Spania Intr-un 
stadiu de pregătire, a susținut un 
meci de verificare cu F. C. Ma
laga. In mod surprinzător, vic
toria a revenit fotbaliștilor spa
nioli cu scorul de 2—0 (0—0).

HOCHEI e La Olomouc, întn- 
nlrea amicală dintre selecționata 
de tineret a Cehoslovaciei și re
prezentativa secundă a Poloniei 
s-a terminat cu scorul de 4—3 

italianul Andrea Borella l-a în
vins în finală, în numai 80 de 
secunde (timp în care un cam
pion de natație parcurge 130 de 
metri, scrie admirativ „L’ E- 
quipe") pe reputatul trăgător 
vest-german Mathias Behr, din 
echipa campioană mondială și 
olimpică, cu scorul de 10—1 !

Cine este Borella ? N-are nici 
17 ani, finalist de două ori la 
C.M. de tineret, produs al școlii 
de scrimă de la Mestre (ca 
și Dai Zotto), înalt de 1,83 m 
(se „poartă" acum tipul longilin 
și în floretă, nu numai în spa
dă...), fiind astfel acreditat de 
fostul mare campion Christian 
d'Oriola : „A făcut o demon
strație de deconectare, nepier- 
zînd nimic din concentrarea 
specifică. îl găsesc superior Iui 
Dai Zotto, mai eficace și mai 
variat. Borella are mină și pi
cioare bune. Un ansamblu de 
calități care-i permit să devină 
un mare scritner, poate chiar o 
senzație".

„Trofeul Monal* la spadă a 
revenit în acest an sportivului 
ungur Jeno Papp, urmat de so
vieticul Abușahmetov, norvegia
nul Koppang și vest-germanul 
Pusch. Succes nescontat al spa
dasinului ungur care, la 26 de 
ani, n-a cunoscut încă o aseme
nea satisfacție, nescontat eșec 
al lui Pusch (departe, se pare, 
de forma care l-a impus), dar 
firească clasare pe podium a 
lui Koppang, campionul mon
dial de tineret, aflat înr-o evi
dentă maturizare.

La concursul internațional 
masculin de floretă de la Kiev, 
unde dintre cei 120 de concu- 
renți au lipsit din elita probei 
doar italienii, finala a aliniat 
pe planșă un singur concurent 
străin, românul Petru Kuki, 
printre cei eliminați pe parcurs 
fiind floretiști reputați ca Pie- 
truszka și Nogaret (Franța), po
lonezul Jablonski, ungurii So- 
modi și Kovacs. Performanța lui 
Kuki (avînd 2 v. a pierdut, cu 
4—5, la campionul mondial Ro- 
mankov, ratind locul II) — aces
ta revenind in prim-pianul ma
rilor competiții, după o eclipsă 
prelungită — precum și clasarea 
echipei României în acest con
curs pe un meritoriu loc secund 
(frumoasă surpriză !) înaintea 
reputatelor formații ale Franței, 
Ungariei, Poloniei, R.F.G., ne 
dau noi speranțe în mult aștep
tata reafirmare a floretei noas
tre masculine pe plan interna
țional.

COMPETIȚII DE TENIS PESTE HOTARE
In sferturi de finală la Ocean 

City, Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—3, 4—6. 7—5 pe Charlie 
Pasarell iar Balasz Taroczy a 
ciștigat cu 6—7, 7—5, 7—6 la Bob 
Lutz.

La Amsterdam. în meciul 
dintre echipele Olandei și Ce
hoslovaciei pentru turneul de 

derii fenomenului violenței 
care, împreună cu răspindirea 
utilizării drogurilor și cu alte 
forme de delincventă în rîndul 
minorilor, riscă să ducă la pier
derea unui număr tot mai mare 
de vieți tinere. Papa și-a ex
primat, totodată, convingerea 
că practicarea activităților spor
tive în spiritul principiilor etice 
universal recunoscute ar putea 
aduce o contribuție importantă 
la stăvilirea procesului de dezu
manizare a vieții sociale provo
cat de violență și de droguri — 
relatează agenția ANSA.

TELEX
(0—1, 2—1, 2—1), în favoarea gaz
delor. • In C.E., grupa C pentru 
juniori, la Sofia în primul meci 
al turului II, Spania a învins Bul
garia cu 3—1 (1—0, 2—0, 0—1).

MOTO • Cea de-a doua semi
finală a C.M. de motociclism pe 
gheață s-a disputat la Inzell si 
a fost cîștigată de sovieticul A- 
natoli Bondarenko care în două 
manșe a totalizat 27 p.

SCHI • Proba masculină de 
slalom uriaș a camnionatelor 
S.U.A.. care se desfășoară la 
Lake Placid, a revenit lui Phil 
Mahre.

SCRIMA • La Varșovia a în
ceput tradiționalul turneu interna
țional de sabie la care participă 
cele mai valoroase 6 echipe din 
lume, iată primele rezultate în
registrate ; România — italia

On pMhi-p&wuE i 
ACTUALITĂȚII 

țlNTERNAȚIONALEj
Dar pentru ca tabloul surpri

zelor acestui sezon să fie com
plet, trebuie să menționăm și 
d apariția unui tradițional trofeu 
in ernațional. Este vorba de 
„Spreafico", organizat la Milana 
pentru spadasini, și care a fost 
înlocuit de „Trofeul Carroccio". 
La Legnano. Chestie de firmă 
(comercială, în primul rind !) 
probabil...

Acest sfîrșit de februarie face, 
prin multitudinea concursurilor, 
trecerea spre luna cea mai 
„plină" din calendarul scrimei 
internaționale. La București, 
campionatele internaționale do 
floretă (masculin) marchează de
butul unui sezon care se anunță 
mult mai bogat pentru forul 
nostru de specialitate în calita
te de gazdă. în aceste zile la 
Goppingen, floretistele din echi
pa României vor lua parte la o 
tradițională competiție, în timp 
ce sabrerii vor participa la „Tro
feul Wolodjowski" de la Varșo
via, iar spadasinii la concursul 
de la Tallin. Deci, toate cele 
patru arme sînt prezente in 
prestigioase confruntări prin 
primele echipe, tineretul evo- 
luînd la „Cupa Prietenia" de la 
Budapesta. Ce va rezulta din 
„suma rezultatelor" pentru lo
turile reprezentative care se 
pregătesc în vederea C.M. de 
seniori din R.F.G. ?

Vrem să sperăm că scrimerii 
și scrimerele noastre vor aduce 
în luna martie un buchet fru
mos de mărțișoare de la marile 
asalturi din cadrul ..Turneului 
celor 7 națiuni" (Frankfurt, 
4—5), „Cupei Europei" și „Tro
feului Martini" (Torino, 10—12) 
— floretă feminin ; „Cupei Eu
ropei" și „Trofeului Adrien 
Rommel" (Paris 10—12) — flo
retă masculin ; „Turneului celor 
7 națiuni” (Hamburg. 18—19) — 
sabie : „Trofeului Mihail Savu" 
(București, 18—19) și „Cupei 
Europei" (Heidenheim, 31) — 
spadă, nepăcălindu-ne la 1 apri
lie..

Paul SLĂVESCU ’

promovare în C.E. pe teren a- 
coperit, victoria a revenit ju
cătorilor cehoslovaci cu 2—1 
(Hrebec — Thung 5—7, 7—5, 
6—3 ; Sanders — Kodes 6—3. 
6—7, 6—4 ; Kodes. Hrebec — 
Thung, Sanders 7—6. 6—V).

La Detroit, in optimi de fi
nală : Virginia Wade — Rena
ta Tomanova 6—2, 6—1 ; Mar
tina Navratilova — Mima Ja- 
usovec 6—2, 6—3, Sharon Walsh 
— Caroline Stoll 4—6, 6—0. 
6—3.

C. M. DE HOCHEI (GRUPA C) 
ÎNCEPE LA 9 MARTIE
Intre 9 și 20 martie se vor 

desfășura la Las Palmas între
cerile campionatelor mondiale 
de hochei pe gheață (grupa C)* 
competiție la care vor participa 
selecționatele Austriei, Belgiei* 
Bulgariei, B.P. Chineze, Dane
marcei, Franței, Olandei și Spa
niei. Cîștigătoarea acestui tur
neu va promova în grupa B a 
campionatului mondial.

10—6 ; Ungaria — Italia 10—6 ; 
Ungaria — R. F. Germania 13—3 ;
U. R.S.S. — România 12—4 ; Polo
nia — R. F. Germania 12—4.

ȘAH • Campionatul Moscovei,’ 
aflat la a 56-a ediție, a fost cîș- 
tigat de marele maestru Evghenl 
Vasiukov cu 11 puncte din 15 
posibile. • De la secretariatul 
Federației internaționale de șah 
se anunță că pentru a găzdui 
meciul pentru titlul mondial din
tre actualul campion, Anatoli 
Karpov, și cîștigătorul turneului 
pretendenților, Viktor Korcinoi, 
s-au oferit următoarele orașe : 
Baguio (Filipine), Hamburg 
(R.F.G.), Graz (Austria), Lo Cîtcco 
(Italia), Lucerna (Elveția), Til
burg (Olanda) și Paris. Pînă la 
2 martie cei doi protagoniști tre
buie să-și arate preferințele, ur- 
mînd ca pînă la 16 martie Fe
derația să definitiveze orașul și 
datele de disputare a meciului.
V. Korcinoi a anunțat că optează 
pentru orașul Tilburg.
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