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REZULTATE MERITORII (prea pusine însă!) 
ÎN ÎNTRECERILE „CUPEI DI CRISTAL"

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

LA ATLETISM
@ Mihaela Loghin la greutate și Susan Reeve (Anglia) 
la lungime ati realizat noi recorduri 3 5 ncUȚmea băieți 

o probă — totuși — cu perspective
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A început „actul doi" al Diviziei A de fotbal

STEAUA ÎNVINSĂ LA BUCUREȘTI DE F.C. BIHOR
IN SINGURUL MECI AL ETAPEI NEINCLUS IN... PROGRAMUL PRONOSPORT

O „Poli**  Timișoara, pe urmele liderului © Tirgoviștenii, autorii unicului egal in 
deplasare 0 F.C. Argeș, surclasată la lași Q Duminica viitoare, revelația etapei 

(F.C. Bihor) primește la Oradea replica liderului

Munteanu înscrie primul gol al returului. 
Sportul studențesc conduce echipa eraloveand 
cu scorul de 1-—0 Foto : D. NEAGU

A XI-a ediție a 
„Cupei de cristal”, 
competiție consi
derată ca moment 
de vlrf al actîvită- 
ții atlețDor români 
in sezonul pe te
ren acoperit (cam
pionatele europene 
care au mai rămas 
să se desfășoare 
fiind rezervate, in 
mod normal, doar 
puținelor noastre 
elemente <fa ex
cepție), n-a fost 
decit tntr-a prea 
mică măsuri ceea 
ce se aștepta, ceea 
ce se spera să fie. 
NiveliR general ai 
disputelor, ai re
zultatelor s-a si
tuat sub cei pe
care l-au atins În
trecerii» preceden
telor ediții. Ade
vărul este — chiar 
dacă ei na ne face 
plăcere — că pa
tentata! celor mal 
multi dintre ailețU 
noștri, chiar a co
lor fruntași, se a- 
flă la un nivel in- 
grijorător, mal a- 
les ta perspectiva 
lunilor și a anilor 
ce vin cu o puterni
că Încărcătură de

Mihaela Loghin (CAU) autoare a unui nou 
record al țării

(2-0) 
(1-0) 
(1-1) 
(2-0) 
(1-0)

REZULTATE TEHNICE
Sportul studențesc j. Univ. Craiova- 3-1
Politehnica. Tim. — F.C. Constan a 2-0
F.C.M. Reșița - Jiul 3-2
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Petrolul 3-1
S.C. Bacău — Dinamo 1-0
F.C. Corvinul ii? C.S. Tîrgoviște 0-0
U.T.A. - F.C. Olimpia 2-1
Politehnica lași - F.C Argeș 6-1
Steaua - F.C. Bihor 0-1

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (duminică
F.C. Bihor 
Dinamo 
Univ. Craiova 
Jiul 
F.C 
F.C 
F.C 
C.S. 
F.C

5

Petrolul 
Olimpia 
Argeș 
Tîrgoviște 
Constanța

— A.SA. Tg. Mureș
— Politehnica Iași
— Politehnica Tim.
— Steaua
— F.C.M. Reșița
— S.C Bacău
— F.C. Corvinul
— U T A.
— Sportul studențesc

(1-0)
(5-0)
(0-0)

martie)
(1-4)
(1-2)
(1-1)
(1-4)
(1-1)
(1-1)
(2-2)
(0—2)
(0-1)

GOLGETERI
Georgescu (Dinamo) — 1 din 11 m.12 goluri : d. <------ g —■_____ ; :

IO GOLURI : zahiu (Steaua) — I din 11 m.
S GOLURI ; Buduni (F. C. Constanța), Broșovschl (U.T.A.) 

dm 11 m. 1

1. A.S.A. Tg. Murej 18 10 4 4 32-17 24
2. Politehnica Tim. 18 9 4 5 27-21 22
3. Steaua 18 7 6 5 38-21 20
4. F.C Argeș 18 8 4 6 30-29 20
5. Sportul stad 18 9 1 8 23-24 19
6. U.T.A. 18 7 5 6 26-28 19
7. S.C. Bacău 18 6 7 5 24-30 19
8. Dinamo 18 7 4 7 26-23 18
9. F.C Olimpia 18 8 2 8 26-25 18

10. F.C. Bihor 18 8 2 8 22-28 18
11. Politehnica krșl 18 6 5 7 24-17 17
12. Jiul 18 8 1 9 29-29 17
13. C.S. Tîrgoviște 18 6 5 7 15-22 17
14. F.C Petrolul 18 6 4 8 23-24 16
15. Univ. Craiova 18 6 4 8 17-18 16
16. F.C. Constanța 18 7 2 8 24-29 16
17. F.C. Cor/toul 13 5 6 7 17-24 16
18. F.C.M. Reșița 18 5 2 11 18-32 12

Relatări de la meoi orile
etapei inaugurale a retu

rului în paginile 4—5

mart concimsurt internaționale 
care angajează direct presti
giul sportului românesc ; după 
cum nici valoarea celor mai 
mulțl dintre invitații noștri n-a 
fost fa măsură eă dea străluci
re competiției, devenită din a- 
cest motiv plată, puțin semni
ficativă.

du două săptămiirf Înaintea 
campionatelor europene de sală 
de la Milano am crezut că, 
totuși, manele eveniment spor
tiv va fi in măsură să stimu
leze ambițiile și să angajeze 
noi energii pentru a se face 
o debarasare a atteților dta

plasa mediocrității. Cițiva din
tre competitori au cel puțin 
meritul de a fi încercat să-și 
pună in valoare sutele de ore 
de pregătire. Dar dacă această 
pregătire a fost desfășurată așa 
cum pretind realitățile obiecti
ve ale atletismului zilelor 
noastre, la parametrii săi cel 
mai inalți, sau, dimpotrivă, n-a 
fost așa, rezultatele ne-o de
monstrează fără putință de tă-

(Continuare in pag. a 7-a)

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

Campionatele Internaționale de scrima olt Rom ă a Ici

FLORETISTUL ROMAN PETRU KUKI
UN ÎNVINGĂTOR NECONTESTAT,

Așadar, campionatele Interna
ționale de floretă (masculin) 
ale României au devenit, de 
duminică, o prezență marcată in 
calendarul scrimei de pe bătrâ
nul continent. Ediția 1978 n-a 
consemnat o prezență numeroasă 
și cu nume de mare rezonanță, 
dar, așa cam ne-au spus orga
nizatorii (recte, Federația româ-

Sub genericul ,,Daciadei

„FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNA
LA CIMPULUNG MOLDOVENESC

CIMPULUNG MOLDOVE
NESC, 26 (prin telefon). Intîi, 
din inima brazilor, a apărut 
o l.m.ntțd. Juca in noaptea 
care se lăsase și tot orașul 
Cimpulung Moldovenesc îi ur
mărea sclipirea. Apoi, întreaga 
coamă a dealului Runc s-a um
plut de sutele de torțe ce cobo
rau dinspre obcine, spre a vesti 
deschiderea unei frumoase și 
traă.ționale intreceri : „Festiva
lul sporturilor de iarnă" din 
Tara de Sus. Văpăile cobo
rau •■. slalom, gonind întu
nericul cu strălucirea stelelor 
din torțe. stele ce anunțau so
sirea altor stele, stelele sportive 
ale județului Suceava cuprinse 
în marea constelație a „Dacia- 
dei”. O clipă de nemișcare, de 
intensă strălucire și pe fundalul 
dinspre Voroneț apar inscrise 
cuvintele scumpe tuturor: 
„Partidul, Ceaușescu, România".

Peste 50 000 de competitori 
s-au întrecut in etapele de masă 
ale acestui îndrăgit Festival, iar 
simbătă și duminică — la a 7-a 
ediție — au fost invitați să-și 
măsoare forțele finaliștH. Au 
venit aici, in primitorul Cimpu
lung Moldovenesc, sute de ste
le ale schiului și săniei din

tn

eomunele Ciocănești, Botuș, 
Cîrlibaba, Iacobeni, Fundu Mol
dovei, Pojorîta, 
țel etc. au venit 
din Rădăuți, 
Dorhei. Au v 
hiști, jucători de
Au venit — ca invitați — stelele 
mai mari ale „Dac iadei", cam
pionii ediției de iarnă, schiorii 
Adriana Pleșa și Horia Trifu din 
Albac, pioniera Mariana Cojanu 
din Fundata — licurici care au 
strălucit pe pirtiile finalelor de 
la Izvorul Mureșului. Au venit, 
pentru demonstrație, vedetele 
patinajului artistic „pitic" din 
Cluj-Napoca, din București — 
Dana Elefterescu, Elena Fome- 
tescu și Gabriel Popa din lotul 
național de copii.

In afara întrecerilor propriu- 
zise, „Festivalul sporturilor de 
iarnă" de la Cimpulung Moldo
venesc a cuprins nenumărate 
acțiuni : expoziția „Suceava — 
orizont sportiv 1980", o gală 
filme sportive, ansamblul 
gimnastică ritmică prezentat 
elevii Liceului militar .Ștefan cel

Vatra Moldovi- 
și așii pucului 
iceava, Vatra 
patinatori, șa
tenii de masă.

Concurența categoriei 10—14 ani la startul întrecerilor de săniuțe 
Foto : L MINDRESCU — Suceava

Cîștigători din județele Suceava și Buzău

de 
de 
de

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 2-a)

ALEXANDRIA, 26 (prin tele
fon). Alegerea acestui oraș pen
tru a găzdui finalele pe țară 
ale întrecerilor de șah ale „Da- 

■ciadși" (categoria peste 19 ani) 
a fost fără Îndoială inspirată. 
Avind experiența unor între
ceri șahiste de amploare, orga
nele sportive locale au reușit 
să asigure o organizase irepro
șabilă marii compeKgț, dîndu-t

cadrul sărbătoresc pe care fl 
merită. O notă bună și federa
ției de specialitate, care a dele
gat pentru concurs cadre tehni
ce cu o înaltă calificare, în 
frunte cu arbitrul de categorie 
internațională Gh. Moldovcanu.

Valeria CH1OSE

nă de scrimă), la fel s-a in- 
tîmplat cu toate competițiile in
ternaționale pînă ce ele și-au 
găsit „un loc sub soare”, adică 
au căpătat date calendaristice 
certe și puncte recunoscute de 
intîlnire în lumea scrimei. Să 
așteptăm, deci, încrezători urmă
toarele ediții.

Pînă atunci să consemnăm ce 
s-a întimplat șîmbătă și dumi
nică în sala bucurcșteană Flo- 
reasca IL în prima zi, pe plan
șe s-au aliniat, pentru proba in
dividuală, 42 de scrimeri, 15 
fiind de peste hotare (6 din Un
garia, 5 din Bulgaria, 4 din 
Cuba). De menționat faptul că 
echipa Cubei, alcătuită numai 
din tineri trăgători, a plecat 
chiar in noaptea ' de sîmbâtă, 
după încheierea probei indivi
duale, spre Budapesta, împreu
nă cu colegii de generație din 
reprezentativa României, la 
„Turneul Prietenia", care încep» 
azi. Ungaria a deplasat la Bucu
rești garnitura secundă, avîndu-1 
drept căpitan pe cunoscutul flo- 
retist Czakel, fost component al 
primei formații, medaliată la 
C.M. de la Ankara. S-au dispu
tat două tururi preliminarii, pa 
grupe, înregistrîndu-se, cu acest 
prilej, ieșirea in corpora a con- 
curenților bulgari, chiar din pri
mul tur și citeva rezultate con
tradictorii sau nescontate. Ast
fel, Marcvart a ciștigat neînvins 
grupa sa din turul I, trecind șl 
de Țiu, pentru ca în turul ur
mător să nu mai obțină nici o 
victorie, cubanezul Gaspar ț-a 
învins pe Petruș și Niculescu j 
Buricea și Niculescu s-au cali
ficat cu multă dificultate în eli
minările directe.

în această fază, a eliminărilor 
directe, au ajuns 16 trăgători, 
printre care toți componenții 
echipei României (Kuki, Țiu, 
Buricea, Petruș, Nicolae), Roca 
și Oancea din formația noastră 
de tineret, cei cinci trăgători

Paul SLAVESCU

(Continuare i*  pag. < 2-a) (Continuare in pag. a 7-a)
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IMPORTANTA
ACȚIUNE
ASOCIAȚIILE

SPORTIVE
După cum ne informează 

secția de resort a C.N.E.F.S., 
în această săptămână încep 
adunările generale de dări 
de seamă ale asociațiilor 
sportive din întreprinderi și 
instituții. Acțiune de o deo
sebită importanță pentru 
bunul mers al acestor uni
tăți de bază ale mișcării 
sportive, adunările generale 
vor analiza activitatea desfă
șurată pentru traducerea în 
viață a obiectivelor prevă
zute in Programul privind 
dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980 și pregă
tirea sportivilor români în 
vederea participării Ia J.O. 
din 1980, aprobat de Comi
tetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a indicațiilor 
cuprinse in cuvîntările ros
tite de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, la festi
vitatea prilejuită de decora
rea sportivilor olimpici, pre
cum și la marile adunări 
populare din municipiile 
Petroșani și Hunedoara.

Rezultatele obținute în 
dezvoltarea sportului de ma
să, în cadrul marii competi
ții naționale „Daciada", des
fășurarea procesului instruc- 
tiv-educativ în secțiile de 
performanță, valorificarea 
inițiativelor pornite din rân
dul oamenilor muncii, satis
facerea tot mai deplină a 
preferințelor sportive ale 
membrilor asociațiilor, folo
sirea intensivă și eficientă a 
bazei materiale, ridicarea 
întregii activități a consili
ilor asociațiilor la nivelul e- 
xigențelor actuale — iată 
principalele probleme de pe 
ordinea de zi a adunărilor 
generale, pe care le dorim 
cit mai fructuoase.

• Folosind condițiile încă 
favorabile in multe regiuni 
ale țării, asociațiile sportive 
au posibilitatea să organi
zeze in continuare întreceri 
și cursuri de inițiere la schi, 
săniuș și patinaj. Fiindcă, 
iată, vine „Sărbătoarea pri
măverii" și vremea pare să 
se încălzească...

Itimul clopoțel de simbătă n-a su
nat la fel pentru toți elevii școlii 
generale din Dîmbovicioara. A su

nat altfel pentru copiii care trebuiau să 
urce, imediat după cursuri, sus, la Cio- 
canu, la concursurile din cadrul „Dacia
dei", organizate sub inspiratul generic 
„Sub cetina bradului", la care soseau și 
invitați din județele învecinate. Sunetul 
clopoțelului a avut o semnificație apar
te mai cu seamă pentru micul grup al 
fiilor de munteni din Ciocanu, satul-gaz- 
dă cocoțat și răsfirat pe platoul ca o 
masă întinsă, la care parcă s-au așe
zat roată coloșii Bucegilor și ai Pietrei 
Craiului. Pentru școlarii de dincolo de 
Padina Șirnei sfirșitul săptămînii în
semna și o mare sărbătoare și o în
datorire de gazde ce trebuia onorată ca 
la orice „drumeție în ospeție".

...Cu toată graba, grupul a ajuns, 
prea tîrziu. Oaspeții mai îndepărtați so
siseră în autoturisme de teren, iar cei 
din apropiere pe schiuri. Dar părinții 
lor i-au intîmpinat părintește pe copiii- 
oaspeți, le-au așezat mese în sala că
minului cultural, pavoazat sărbătorește, 
le-au pregătit paturile în casele lor. Pe 
colinele platoului stegulețe roții și al
bastre marcau traseele pe care urmau 
să se întreacă, începînd chiar din

. amiaza de simbătă și continuînd 
\ nică dimineața, pionieri pinâ la

după- 
dumi- 
14 ani

(Urmare din pag. 1)

60 de concurenți (26 în tur
neul feminin și 34 în cel mas
culin) calificau după etapele pe 
localități, centre de localități 
și cele județene au oferit o 
luptă sportivă dîrză și intere
santă. S-a jucat după „siste
mul elvețian", pe distanța 
runde (3 pe zi), timpul de 
dire fiind de o oră pentru 
care partidă.

Foarte echilibrată a fost __
pută in turneul feminin, unde 
s-au impus Ana Bodale și Vio
rica Kovâcs. Ele au sosit „umăr 
la umăr", cu cîte 6 puncte fie
care, locul I revenindu-i Anei 
Bodale (jud. Suceava), asis
tentă medicală în com. Vicovul 
de Sus. beneficiara unui coefi
cient Bucholdt superior cu 0,5 
p ! Croitoreasa Viorica Kovâcs 
(jud. Mureș) a avut, insă, sa
tisfacția de a fi obținut victo
ria in intîlnirea directă cu 
campioana. Medalia de bronz a 
fost cucerită de prof. Anica 
Dușmanu chiar din Alexandria 
(5 p), succes care a adus bucu
rie gazdelor. Același 
l-au i 
cație 
(jud. 
(jud.
(jud.

Doi _ ________ _________ _
întrecerea masculină : soldatul

a 7

dis-

punctaj 
realizat profesoara de edu- 
fizică Alexandrina Orban 
Bacău), slt. Mioara Peneș 
Cluj) și orof. Maria Roșu 
Bistrița-Nâsăud).

i jucători au dominat bi

DUMINICA ÎNCEPE MIERCUREA!
Duminică, secretarul C.E.F.S. aj sectorului 6, Victor Uță, s^a 

sculat ca în orice zi de lucru a săptămînii. Programul era bine sta- 
Dilit. Deci, s-a urcat in tramvai și a coborit in Ferentari, la Școala 
generală nr. 135. a intrat în sala de sport. La cei 53 de ani ai săi, 
Ludmila Balaș, care se mîndrește cu trei decenii de activitate, timp 
in care a cules diplome și cupe, arbitra un meci de baschet pa
sionant, între echipele de fete ale claselor a 6-a și a 7-a. ideea cu 
meciul de baschet fusese a lui Victor Uță, care miercuri propusese 
ca programul de duminică să fie completat cu partide la această 
disciplină, care s-au adăugat oelor de tenis de masă și de șah .

Aici nu mai era nimic de făcut, așa că Victor Uță a luat In 
continuare tramvaiul și s-a oprit la sala asociației „Dacia Tricolor", 
tocmai lingă gara Filaret. Și aicj mai fusese. Joi. Se sfătuise atunci 
cu secretarul asociației, Mihai Chioveanu, ca in programul „Cupei 
Unirea Tricolor44 la tenis de masă să nu participe doar jucători le
gitimați, ci să se organizeze și un turneu pentru cei nelegitimați. 
Acum, treaba mergea bine, erau vreo 25 de „ne**,  așa că...

...Așa că, pe lingă întreprinderea Vulcan, în altă parte a secto
rului, la Școala generală 1I5, acolo unde profesorul Ștefan Zablău 
„fluiera**  deja meciul de handbal care se desfășura in curtea școlii, 
deși ieri a fost, dacă nu prea frig, totuși... 26 februarie, adică o zi 
umedă, cu cer închis, cu ceață. Meciul se juca, așadar, AFARA, 
așa cum vineri, in timpul vizitei La școală, activistul C.E.F.S. și 
profesorul școlii se puseseră de acord.

După școala 115 Victor Uță s-a Îndreptat spre casă, întrucît săp- 
tâmina de lucru i se terminase. I se terminase cu □ duminică ce 
începuse... miercuri ’

Radu TIMOFTE

și șoimi ai patriei — la cercetare pe 
schiuri, la ștafete sau la slalom apli
cativ, probe purtînd denumiri sugestive: 
„Cutezătorii munților", „Țintașul zbură
tor". Alături de organizatorii argeșeni 
au venit să dea o mină de ajutor cîțiva 
viitori studenți, printre care predelea- 
nul Mihai Olaru — campion de cobo-

Inițiativa săptămînii

IN OSPEȚIE
„SUB CETINA BRADULUI
rîre, în sezonul trecut, la juniori mari, 
Emil Petric — sportiv de performanță 
la schi fond. Dar au venit și mulți să
teni care, după ce și-au pus schiurile, 
au intrat să ajute corpul de arbitri.

Primele locuri au fost ocupate de 
localnici (echipajele I. Poponeci — I. Sto- 
ian la băieți, R. Căciulă — N. Sume- 
drea, la fete s-au dovedit cei mai buni 
cercetași pe schiuri).

In vreo 30 de case, simbătă seara a

în termen Dan Ciupercă (jud. 
Buzău) și prof. Gheorghe Petz 
(jud. Maramureș). Ultimul a 
venit cu întârziere, pierzând — 
in prima rundă — prin nepre- 
zentare. Totuși, el l-a urmat pe 
Dan Ciupercă, cu care a remi
zat in intîlnirea directă, dar n-a 
maâ putut recupera handicapai, 
campionul ciștigînd cu scorul 
record de 6V1 din 7 posibile. Pe 
locul 3, tot cu 5‘A p ca și Petz, 
s-a clasat lăcătușul clujean Ște
fan Marton. în clasament au 
urmat — cu cite 5 p — Gheor
ghe Racoviță, dansator la Tea
trul muzical din Galați, Petru 
Dinică (jud. Vrancea). profesor, 
și Gheorghe Curcă (București), 
student la Institutul Politehnic.

In cadrul unei frumoase fes
tivități de premiere, laureații 
primei ediții a „Daciadei" au 
primit medalii și diplome. Apoi, 
toți participanții au avut prile
jul să se intilnească, în cadrul 
unui mare simultan, cu maeștrii 
internaționali Theodor Ghițescu 
și Mihai Șubă.

A PLECAT
Gara de Nord, simbătă. în 

dreptul peronului 9 citim: 
acc. nr. 331, BRAȘOV; ple
carea ora 14,05. Ne instalăm 
la intrarea pe peron. Este ora 
13,30. Printre primii călători 
care se îndreaptă spre tren, 
o pereche trecută de prima 
tinerețe. Bărbatul poartă un 
rucsac nu prea voluminos, so
ția — o sacoșă, așa, ca pen
tru drum. Facem cunoștință 
cu familia Nicolae și Liliana 
Vesa (nici o urmă de rudenie 
cu semnatarul acestor rân
duri). Soțul — 55 de ani, ofițer, 
soția — tehnician principal la 
ICECHIM. „Cel puțin o dată 
pe lună plecăm la munte, să 
respirăm aer curat. De data 
aceasta am ales Predealul". 
Le urăm petrecere frumoasă 
și vreme cît mai bună.

Ora 13,38. Stăm de vorbă 
cu Florența Pufcaciu, 22 
ani, stenodactilografă la 
trolexport și logodnicul 
Mihai Florescu, 28 de 
psiholog în Constanța, 
se îndreaptă spre Sinaia,

de 
Pe-
ei, 

ani, 
care 
„a^a

IN PREAJMA DESCHIDERII STAGIUNII HIPICE
@ Prima reuniune, la 12 martie • 62 zile de curse 

® Derbyul — la 9 iulie
Recent, a avut loc adunarea gene

rală a oamenilor muncii din cadrul 
Hipodromului Ploiești, cu care -ocazie 
tovarășul Remus Mureșan, ingner 
șef in cadrul Centrului republican 
de creștere și calificare a cailor de 
rasă, a prezentat o dare de seamă 
asupra activității pe anul 1977. Nu 
ne propunem să prezentăm o rela
tare asupra desfășurării acestei șe
dințe, ci ne vom limita la a arăta că 
materialul prezentat a reușit să re
dea felul in care .ntreg personalul 
muncitor al h’Dodromului din Ploiești 
a înțeles să-și desfășoare activitatea 
în perioada analizată. Astfel, spre 
deosebire de anii precedenți, cînd 
recuzările s-au situat sub ștacheta 
obiectivelor propuse, în 1977 toți in
dicatorii, atît pe plan tehnic, cît și 
economic, au fost depășiți. S-au pur
tat discuții si rebuie să arătăm că 
a plăcut felul în care cei care au 
luat cuvîntul — Tr. Marinescu, I. Oa-

nâ, Gh. Popescu, G. Solcan, Gh. A- 
«ram, M. Ștefănescu etc. — au în
țeles să-și spună punctul de vedere 
(nu a lipsit critica, dar nici autocri
tica), toți angajîndu-se oa în anui 
acesta să muncească cu mai mult 
simț de răspundere, să nu-și precu
pețească eforturile pentru obținerea 
unor rezultate cit mai bune in activi
tatea pe oare o desfășoară. In în
cheiere, dr. Ion Apahideanu, directo
rul Centrului republican de creștere 
și calificare a cailor de rasă, a fă
cut o succintă trecere în revistă a 
tot ceea ce s-o realizat în anul 1977, 
insistînd asupra carențelor înregistrate 
pe plan moral-educativ, cît și a mă
surilor ce trebuie întreprinse în ve
derea înlăturării lor.

Intr-adevăr, normele eticii și echi
tății socialiste ne învață și ne cer 
să luăm poziție fermă față de cazu
rile de necinste și incorectitudine. In 
cursul anului trecut ne-am întîlhit cu 
asemenea situații, cu antrenori, dri
ven, ap rant i sancționați pentru dife
rite abateri profesionale (nesusține- 
rea cu convingere a șansei calului, 
performanțe contradictorii, lipsă de 
respect față de spectatori etc.), as
pecte ce nu fac decît să pună intr-a

lumină urită acest sport. Vrem 
credem că in stag unea hipică 
vom intilni cit mai rar asemenea 
nomene, că driverii noștri vor da 
vodă de mai mult simț de

să 
’78 
fe- 
do- 

------- .—-------- ---------- ----- , — răspun
dere față de îndatoririle lor profe
sionale.

Referitor la stagiunea '78 sîntem 
in posesia următoarelor date : In
anul aceste, începînd de la 12 mar
tie, vor avea loc 62 reuniuni cu 512 
probe de calificare, în care vor fi 
rulați 205 trăpași. începînd cu Jumă
tatea lunii mai vor avea loc reuniuni 
bisăptămînale (joia după-amiază și 
duminica dimineață). Cele de joia 
după-amiazâ vor cuprinde cite 7 pro
be, iar cele de duminica cite 9*.  Pri
mele vor avea în nyedie cîte 8 par- 
tcnțl la start, iar cele de duminica 
cîte 10, excepție făcînd doar pro
bele în care figurează pariul ordinea 
triplă, cînd vor fi înscriși 11—12 cai. 
Debutul cailor de doi ani va avea 
loc la 14 mai, cînd se va desfășura 
și prima probă clasică a anului, 
Premiul Păcii. La 25 iunie va avea 
loc Premiul de încercare, iar la 9 
iulie Derbyul. Stagiunea hipică va 
lua sfîrșit la 17 decembrie, cu care 
ocazie va avea loc șî ultima alergare 
semiclasică a anului, Premiul de în
chidere.

Gh. ALEXANDRESCU

„FESTIVALUL

fost sărbătoare. în zori, schiurile au \ 
scrîșnit pe crusta albă formată peste \ 
noapte. De pe la casele sătenilor, din 
Șirnea și Fundata se adunau concurenții 
pentru probele zilei. în apropierea casei 
lui nea Iosif Țeposu, vînător iscusit, 
care și-a alcătuit un adevărat muzeu 
cu trofee dintre cele mai diferite, s-a 
dat startul în probele de duminică. Șoi
mii localnici aproape că n-au avut 
somn. Ii aștepta un concurs greu, de 
ștafetă, în care avea să învingă echipa
jul Liliana Poponeci, Marinela Caiaican, 
Valentin Căciulă și Florin Cioacă.

Pionierii au urcat mai sus, la margi
nea pădurii, pentru slalomul aplicativ 
pe echipe (alcătuite din cîte o fată și 
un băiat), în care aveau să se remarce 
argeșenii Adriana Dobrin, din Dîmbovi
cioara și Octavian Ciortan din Pitești. 
Ei au ocupat locul I, urmați de A. Că
ciulă — M. Cioacă, N. Sumedrea — A. 
Jingoi (toți din Dîmbovicioara), dar șk 
de mulți concurenți din Pucioasa, Ru- 
căr, Fundata.

La amiază, cînd prin „porta-voce" pro
fesorul V. Badea a anunțat festivita
tea de premiere, întregul sat a dat fuga 
să-i revadă și să-i aplaude pe cei cla
sați de primele locuri, ca și pe ceilalți 
concurenți.

Aurelian BREBEANU J

SPORTURILOR DE IARNĂ"
(Urmare din pag. 1)

mare*,  excepțional pregătit de 
prof. Aurel Cristea. Ca la fie
care ediție, spectacolul „Feerie 
pe luciul gheții44, susținut de 
elevii Școlii generale nr. 4 din 
Cimpulung Moldovenesc, a con
stituit, de asemenea, un mare 
punct de atracție. Pe patinoarul 
natural din curtea acestei școli 
au evoluat, in numeroase ta
blouri, toate clasele ! Adică, zeci 
și zeci de patinatori, exersați, 
costumați, aplaudați la scenă 
deschisă. Pentru nevoile curen
te, școala dispune de două pa
tinoare, „nevoile curente4* 
semnind, in primul rind, 
de educație fizică. A sunat 
tru „sport44, toată clasa își 
patinele și iese pe gheața dintre 
mantinele : 380 de sportivi cu 
ghete de patinaj proprii ! Nu ai 
patine ? Mergi in sala de sport 
și primești de la școală patine, 
schiuri. Vara primești rachete 
de tenis. Patinoarul se trexisfor-

in- 
orele 
pen- 
pune

mă intr-un vast teren de tenis 
de cîmp, un fileu uriaș il taie pe 
mijloc și toată clasa joacă cu 
cele 40 de rachete cumpărate 
din banii adunați cu o iarnă in 
urmă. Adică, din încasările fă
cute la patinoarele pe care le 
gospodăresc chiar elevii, cu echi
pe voluntare de serviciu pentru 
întreținerea gheții. Principalii 
susținători și animatori ai aces
tei bogate activități 
prof. Gicu Noapteș — 
Școlii generale nr. 4, 
de educație fizică 
Bratu și Mihai Miron.

Intr-un frumos ceremonial de 
închidere, a 7-a ediție a „Fes
tivalului sporturilor de iarnă44 
și-a desemnat, la Cimpulung 
Moldovenesc, campionii sportu
lui de masă bucovinean, de- 
acum in drum spre stelele mai 
îndepărtate ale performanței.

Premiul special al C.C. al 
U.T.C. și „Cupa U.T.C." au fost 
atribuite echipelor din județul 
Suceava.

sportive : 
directorul 
profesorii 
Gheorghe

UN TREN DIN GARA
cum am programat de-acum 
două săptămini, pentru 
bări pe zăpadă".

Ora 13,42. Pășind 
calculînd parcă fiecare 
economistul Ilie Lupea, 
ani, se îndreaptă spre trenul 
care-1 va duce la Brașov, de 
unde va urca, sus, în Poiană. 
Surprinde plăcut echipamen
tul de schi, nu după... ultimul 
jurnal, dar complet, așa cum 
sîntem obișnuiți să-i vedem 
pe adevărații „oameni de 
munte". „Voi sta fi luni aco
lo; am o zi de recuperare fi, 
în plus, pasiunea pentru schi 
e foarte mare".

Ora 13,45. Pe peron — un 
ghemuleț roșu se apropie de 
noi. Cum te cheamă? Ana 
Colnelia, tei ani. Căciulița, 
costumul, ghetele, obrajii, 
schiurile (puteau încăpea le
jer într-o servietă), toate sînt 
ca para focului. Pășește țan
țoș. în spatele ei, tăticul, Ga
briel Cercel, 30 de ani, inginer 
la ICPMRS, echipat cu tot ce 
îi

plim

agale, 
pas, 

52 de

„Cam de două ori pe lună 
mergem în tăria munților".

Ora 13,52. Apare un grup 
vesel, cu nelipsita chitară: 
studenți, cum era de așteptat, 
cei mai mulți sînt de la Fa
cultatea de geologie-geografie. 
Unul mai glumeț: „Vom face 
o expertiză geologică în locul 
unde Dan va străpunge stra
tul de zăpadă fi va scrijeli 
stînca, că de-aia fi-a luat 
schiurile!" Ne amuzăm îm
preună cu Claudia Armeanu, 
anul V, Edwiga Jelesneac — 
III, Daniela Meleșcu — II, 
Viorica Zahei — III, Marius 
Călin — II, Sandu Marinescu 
— II, Florin Malancu — II, 
Ion Armenau — II, Dan Cea- 
praz I, Benone Boeroiu — 
II. Deodată, „șefa", Georgeta 
Ploieșteanu — farmacie 
strigă: „lm-bar-ca-rea!“
toți o ascultă fără crîcnire. 
„Mai multe impresii... la în
toarcere". *

— A plecat un tren din 
gară...

II, 
Și

trebuia pentru Clăbucet. Mihail VESA

(anti- 
auri-

a-l 
mai

o

<> <>

CEASUL un mărțișor
care exprimă stimă si prețuire

Desigur, ceasul este un 
obiect de preț. Tocmai de 
aceea plăcerea de 
oferi este cu atît 
mare !

REȚINEȚI !
Ceasurile SLAVA 

acvatice, cu carcasă 
tă, costă 373 lei), CEAIKA 
(cu carcasă de diferite 
formate, aurită, costă 365 
lei) și LUCI (cu carcasă 
de diferite formate, auri
tă, costă 338 lei) sînt mo
derne, elegante și ating 
performanțe tehnice re
marcabile.

ț• >
XI

X
■

X
X'>

Alegeți din magazinele comerțului de stat ceasul pe care-l 
veți dărui de 1 sau 8 MARTIE !
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Una din explicațiile succe

selor mereu repetate ale caia- 
cistilor și canoiștilor noștri la 
marile competiții internaționale 
desfășurate in ultimele două 
decenii o constituie — alături 
de factorul determinant. MUN
CA pasionată și competentă a 
tehnicienilor — preocuparea 
permanentă de a se asigura 
schimbul de miine, succesiunea 
neîntreruptă a generațiilor de 
campioni ai padelei și pagaei. 
Grija federației, a celor două 
cluburi care și-au adus în prin
cipal contribuții majore la fău
rirea strălucitului palmares al 
caiacului și canoei românești. 
Dinamo și Steaua, și-a găsit 
materializarea în continuitatea 
marilor victorii, în constanta 
forței de ansamblu a flotilei 
noastre, în descoperirea și for
marea unor elemente deosebite, 
care au dominat elita mondială 
a acestui sport.

In ultimii ani, caiacul și ca- 
noea au cunoscut o puternică 
dezvoltare pe plan mondial. Au 
apărut forte noi, s-au ivit , cam
pioni în țări care nu aveau o 
tradiție in caiac-canoe. Cercul 
valorilor s-a lărgit. Această 
constatare — căreia trebuie 
să-i adăugăm o altă realitate : 
rezultatele mediocre obținute în 
ultima perioadă de cîteva din 
generațiile noastre de juniori la 
campionatele europene si la 
unele regate internaționale — a 
determinat federația să pri
vească cu mai multă exigentă 
și responsabilitate pregătirea 
schimbului de miine.

Printre măsurile ' adoptate a 
fost și aceea de a alcătui un 
lot olimpic de perspectivă for
mat din sportivi remarcați in 
întrecerile de juniori și tine
ret; Lotul acesta funcționează 
în afara lotului olimpic obiș
nuit (structurat pe cele două 
grupe, Dinamo și Steaua). Lo
tul a luat ființă în toamna tre
cută, iar elementele selecțio
nate prezintă indici morfologici 
și funcționali deosebiți. Coordo
nez activitatea acestui ..rezer
vor" al lotului de consacrați, 
ajutat de doi tehnicieni com- 
petenți, maeștrii emeriti al 
sportului Igor Lipalit si Mihai 
Țurcaș.

Am pornit în pregătirea a- 
cestui lot de la necesitatea îm
binării experienței pozitive din

CAMPIONATELE DE SCHI ALE FONDIȘTILOR 
SENIORI AU FOST DOMINATE DE JUNIORI!

PĂLTINIȘ, 26 (prin telefon). 
Simbătă și duminică s-au des
fășurat ultimele întreceri din 
cadrul campionatelor naționale 
de schi-fond pentru seniori. Pe 
traseele din grădina O.ncești au 
avut loc întrecerile pe distan
ța de 5 km. pentru senioare și 
15 km pentru seniori. Disputa 
fetelor a fost foarte interesan
tă, fiind dominată de... junioa
re ! Campioana senioarelor este 
încă la vîrsta junioarelor mici. 
Numele ei — Piroșka Abosz 
(de la C.S.S, Miercurea Ciuc). 
In clasamentul final ea a fost 
urmată de o altă schioară afla
tă tot la vîrsta junioratului, 
Mi mi Oncioiu (C.S.S. Brașovia).

Cei 47 de fondiști înscriși în 
cursa pe 15 km și-au disputat 
cu ardoare șansele. Dinamovis- 
tul Petre Ciobanu a repetat 
succesul de la 30 km, sosind 
pr mul șl cucerind astfel al 
doilea titlu naționaL De data a- 
ceasta el a avut un adversar 
redutabil în talentatul junior 
Ion Cimpoi» (A.S.A. Brașov), 
cere a făcut tot ce i-a stat în 
puteri pentru a obține victoria. 

trecut cu unele cuceriri mai 
noi iu domeniul antrenamentu
lui sportiv. Așa cum spuneam, 
munca a lost factorul hotăritor 
in obținerea rezultatelor valo
roase. Munca responsabilă, îm
binată cu o disciplină fermă si 
o conștiinciozitate deosebită 
sint și pentru noi premisele a- 
cestui început de drum și, tot
odată, garanții pentru obținerea 
unor rezultate pe măsura aș
teptărilor si a condițiilor crea
te. In pregătirea efectuată ptnă 
acum am pus un accent deose
bit pe asigurarea unui volum 
mare de lucru st pe selecționa
rea unor mijloace de antrena
ment cit mai apropiate specifi
cului sportului nostru. îmbucu
rător este faptul că întreg lo
tul s-a dăruit total acestei

I
■y

„ȘCOALA SĂRITOARELOR IN
Realitatea e de netăgăduit și 

ea impune o privire mai de a- 
proape. Da recentele campionate 
naționale de atletism in sală re
zervate seniorilor, trei fete din 
Brăila au ocupat la săritura In 
lungime locurile 1, 4 șl 7 ; după 
o săptămînă, la campionatele 
Juniorilor n, aceeași probă este 
ci ști ga tă tot de o brăileancâ 
(Anișoara Cu șnur) I Evident, aici 
n,u mai poate fi vorba de o 
coincidență, cd de corolarul mal 
multor Împrejurări. Asemenea 
constatare ne-a călăuzit paști 
spre portul dunărean, pentru a 
decela „secretul- a ceea ce în
cepe să devină o adevărată .școa
lă de săritoare ih lungime-, de 
bună valoare și eu ecou pildui
tor. Astfel am ajuns să-l lntn- 
nim, din nju, pe antrenorul Ion 
Moroiu, de la Chibui sportiv 
Brăila, in săbța (dt un culoar 
mai larg) care adăpostește de 
intemperii bunele intenții atletice 
ale unor entuziaști locali.

Bed, ©are e secretul unor atari 
performanțe T Giaa Panait (19 
ani, muncitoare la Fabrica de 
biscuiți) realizează tn 1971 cel 
mal bun rezultat mondial de ju
nioare 06^51 m), doboară, la
Minsk, In 1977, recordul de sală 
al Viori căi Vlscopoleanu (cu 
6,57), tar la începutul acestui an 
cîștigă titlul național lndx>r 
(6,49) șl se clasează a doua ln- 
tr-un concurs internațional ia 
Budapesta (6,40) î Margareta Fo
ci or (18 ani, muncitoare la Fa
brica de covoare) — campioană 
balcanică de junioare (cu 6,20) ; 
Cornelia Moise (11 ani, elevă la 
liceul „Nicolae Torga-) a și ob
ținut un promițător 5,98 m. An
trenorul citează aceste cifre nu 
fără oarecare mîndrle. El știe

REZULTATE TEHNICE : 5
km, senioare : 1. Piroșka Abosz 
(C.S.Ș.M. Ciuc) — campioană 
națională — 21:08, 2. Mimi On
cioiu (Brașovia) 21:25, 1 Iulia- 
na Demeter (I.P. Oradea) 21:50,
4. Adriana B6yte (L P. Oradea)
22:02, 5. Elena Lagusis (Brașo
via) 22:52, 6. Cornelia Dudu 
(I.E.F.S.) 22:53 ; 15 km, seniori: 
L Petre Ciobanu (Dinamo) — 
campion național — 56:30, 2. Ion 
Cimpoia (A.S.A.) 58:05, 3. Eleo- 
nor Cercel (A.S.A.) 58:38, 4.
Lâszlo Markos (Dinamo) 58:50,
5. Ion Pelin (St roșu) 59:08, 6.
Ion Moise (I.E.F.S.) 59:32 ; șta
feta 3X5 km, senioare : 1.
CJS.S. Brașovia (El. Po- 
poiu, EL Lagusis și Mimi 
Oncioiu) — campioană națio
nală — 1 h 08:54, 1 Tractorul 
Brașov 1 h 11:11, 3. C.S.S. M. 
Sue 1 h 14:18; 3X10 km se
niori : 1. AȘA Brașov (Cercel, 
Cimpoia, Drăghici) — campioa
nă națională — 2 h 01:15, 2. 
Dinamo Brașov 2 h 02:25, X 
I.E.FK București 2 h 03:15.

Iile IONESCU-ooresp. 

munci cu indicatori înalți. Re
zultatele obținute la probele 
pentru testarea calităților fizice 
sint în măsură să ne arate că 
am pornit pe calea cea ’ bună. 
Sper că ieșirea pe apă, primele 
concursuri, vor aduce o confir
mare a felului în care am mun
cit, vor parafa cantitatea și ca
litatea pregătirii făcute.

Existența acestui lot de per
spectivă nu trebuie să ducă in
să la o slăbire a activității de 
pregătire a juniorilor în secțiile 
din țară. Dimpotrivă ! Așa cum 
menirea lotului de perspectivă 
este de a furniza talente lotu
lui de consacrati, la fel el tre
buie să fie alimentat cu ele
mente deosebite, selecționate si 
pregătite corespunrător in sec
ții !

CORNEUU BÂRSĂNESCU 
antrenor federal la caiac-canoe

LUNGIME1' DE LA BRĂILA
mai bine ca oricine cită MUNCA, 
PASIUNE, DĂRUIRE, cite sacri
ficii se ascund după aceste re
zultate care — trebuie să măr
turisească — aduc bucurii com
pensatoare.

Să rememorăm. Pe Gina Panait 
a descoperit-o cînd avea 10 ani. 
L-au impresionat la această fe
tiță viteza de reacție și ambiția, 
îmbinarea unei calități motrice 
cu alta psihică. La Cornelia 
Moise, dimpotrivă, conformația 
fizică și forța. Dar selecția au
tentică nu a fost făcută ,ja pri
ma vedere- pentru a nu r_sca 
un eșec sau o falsă impresie, 
ci după una-două luni de pre
gătire, cînd copilul lasă să trans
pară realele sale disponibilități 
și predispoziția pentru muncă în
delungată. Aceasta este — crede 
antrenorul Ion Moroiu — șl una 
din cele mai dificile perioade, 
consacrată menținerii copilului 
la atletism. Metoda cea mai efl- 
cace este introducerea unei mari 
varietăți în arsenalul mijloacelor 
de antrenament.

Ce a dus însă spre această 
specializare, care este doar apa
rent unilaterală (săritura în lun
gime) ? Antrenorul însuși a fost 
săritor în înălțime, dar aceasta 
nu explică totul. El spune : ma
terializarea oricărei preferințe 
cere condiții îndeplinite. Tntr-a- 
devăr, Brăila a fost fericit da
tată cu un stadion cu 8 culoare 
de alergare șl toate cele nece
sare, rezervat exclusiv atletis
mului (găzduind în aer liber su
medenie de concursuri din ini
țiativa Comisiei locale de atle
tism), șl cu sala acoperită, de 
care am vorbit, avînd pistă de 
alergare șl de elan din Coritan 
(unde se țin numeroasele probe 
de selecție, ca șl antrenamentele 
de iarnă).

Iată, pe scurt, cîteva din coor
donatele pregătirii „schimbului 
de mîine*  Intr-un sector limitat. 
Care va fi produsul acestor fac
tori reuniți 7 Antrenorul Ion 
Moroiu declară cu încredere : 
„Gtna Panait ar trebui să urce 
pe podium la campionatele eu
ropene de sală de la Milano!-.

Victor BĂNCIULESCU

D. HĂRĂDĂU A CiȘTIGAT 
„CUPA STEAUA" LA TENIS

S-a încheiat tradiționala com
petiție de tenis dotată cu „Cupa 
Steaăa". Așa cum era de aș
teptat, pe primul loc s-a clasat 
campionul național Dumitru 
Hărădău (membru al clubului 
organizator). El și-a disputat 
finala cu dinamovistul brașo
vean Traian Marcu, de care a 
dispus cu 6—4, 6—3. Hărădău 
a demonstrat o bună mobilitate, 
siguranță în loviturile de ser
viciu și voleu, precum și o ex
celentă condiție fizică. în semi
finală, Hărădău a întrecut în

Gabi Gheorghiu (stingă) ți Emilia Eberle, candidate la selecția 
pentru participarea la „Cupa Americii", in timpul unui antrenament 

Foto : Ion MIHĂICA. j

LUNA MARTIE MARCHEAZĂ DEBUTUL! 
COMPETITIONAL AL GIMNASTICII

O Campionatele internaționale ale României — lat 
Bacău (21—23 aprilie) • In zilele de 10—12 martie, par
ticipare la New York, la „Cupa Americii*  • Important^ 

concurs internațional la Pekin, in luna iunie
Activitatea din lunile ianua

rie și februarie, consacrată, a- 
proape in Întregime, în toate 
secțiile feminine de gimnastică, 
însușirii exercițiilor impuse cu 
care se va concura la viitoarele 
mari întreceri, precum și învă
țării de elemente de mare di
ficultate, originale, care vor fi 
incluse în compoziția exerci
țiilor liber alese, ne-a oferit po
sibilitatea unor succinte apre
cieri. Urmărind la fața locului 
munca depusă de secțiile din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
de lotul care iși desfășoară ac
tivitatea in Capitală sau de 
gimnastele de la C.S.M. Baia 
Mare și discutind cu antrenori 
al unor gimnaste fruntașe, am 
constatat că se depun eforturi 
considerabile pentru recupera
rea întârzierii cu care s-a de
clanșat pregătirea programului 
impus, se pregătesc elemente 
de mare dificultate pentru vi
itoarele exerciții liber alese. In 
același timp, ne-am dat seama 
că, pretutindeni, fără excepție, 
se impune ca în perioada ur
mătoare să fie intensificat rit
mul și accentuată intensitatea 
efortului, să se muncească cu 
mai multă pasiune și dăruire, 
pentru ca viitoarele mari în
treceri să le găsească bine pre
gătite pe gimnastele noastre, al 
căror obiectiv principal îl re
prezintă, în acest an, campio
natele mondiale de la Stras
bourg, la finele lunii octom
brie.

Pentru cititorii noștri, iată 
spicuiri din programul compe- 
tițional al gimnasticii noastre 
în lunile următoare.

întrecerea cea mai importantă 

trei seturi (6—-2, 1—6, 6—4) pe 
colegul său de club Marian 
Mîrza.

Proba de dublu a fost, de 
asemenea, ciștigată de tenis- 
mani ai clubului militar. într-o 
finală in care a dominat tot 
timpul, perechea D. Hărădău — 
M. Mîrza a învins cu 6—4, 6—4 
cuplul dinamoviștilor brașoveni 
Tr. Marcu — L Kerekeș.

Incepînd de azi, sala Steaua 
va găzdui ultima competiție 
„indoor" a sezonului : „Cupa 8 
Martie". 

în campionatul pe echipe la haltere

in acest început de an o con
stituie cea de a 21-a ediție * 
campionatelor internaționale (te 
gimnastică ale României, com
petiție tradițională, care reu
nește, de fiecare dată, valori 
autentice ale gimnasticii con
tinentale și mondiale. Ca și a— 
cum doi ani, federația noastră 
de specialitate a :n credința ț 
misiunea organizării acestui 
concurs forurilor sportive bă
căuane, astfel că in zilele d*  
21—23 aprilie Sala sporturile*  
din orașul de pe Bistrița 
găzdui un important conente 
internațional cu exerciții tte» 
puse și liber alese. InvitațiQo*  
trimise de Federația română <te 
gimnastică le-au și răspuns fa-» 
vorabil forurile de specialitate 
din U.R.S.S, R. D. Germană: 
Canada, Italia. Bineînțeles, prior 
tre concurenți se vor afla ș*  
cei mai buni reprezentanți a*  
gimnasticii românești.

Primul turneu important M 
care vor fi prezenți două gtm- 
naște și doi gimnaști români 
este „Cupa Americii", progra
mată în zilele de 10—12 mărite 
la „Madison Square Gardetrt 
din New York. Alte două tete 
nee, care se bucură de muU 
prestigiu în calendarul F.I.G^ 
sint cele de la Moscova și Big*  
(31 martie — 7 aprilie), pre
cum și „Cupa Canadei*,  car*  
va avea loc la Toronto, la mff- 
locul lunii aprilie. Ca de fie— 
care dată in ultimii ani, toț 
derația noastră va trimite ten 
prezentanți la aceste întreceri?

Pe agenda competițională sîsit 
prevăzute și cîteva meciuri in- 
terțări, pe echipe : România —«iț 
Franța (echipe masculine și te-- 
minine), la 25—26 .martie, prot 
babil la Cluj-Napoca ; Italia «■*  
România (masculin) 3—8 maFă 
Olanda — România (feminin? 
10—15 mai ; R. D. Germană 
România (masculin) 2—8 iunie.’ 
De asemenea, se va participa 
la turnee internaționale progra
mate în Ungaria, R. D. Ger
mană, Bulgaria.

Cu mult interes este așteptat 
turneul echipelor noastre te-» 
prezentative în R. P. Chineză» 
El va avea loc in perioada 
16—22 iunie, cu care prilej este 
programat, la Pekin, un mate 
concurs la care și-au mai anunr 
țat participarea echipele mas
culine și feminine ale R.P.IX' 
Coreene, Japoniei, Olandei, Ca
nadei, R. F. Germania, Iugosla
viei și Franței.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ LUPTĂ STRÎNSĂ INTRE STEAUA SI CHIMPEX CONSTANTAs ,
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

1J REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 26 FEBRUARIE 1971

I. Sportul st. — ,.U*  Craiova 1
TT. Polit. Tim. — F.C, C.-ța l

III. F.C.M. Reșița — Jiul 1
IV. A.S-A. Tg. M. — Petrolul 1
V. s.C. Bacău — Dinamo Bpc. 1

VI. Corvinul — C.S. T-vlște X 
vn. U.T. Arad — Olimpia 1 

Viu. ..Poli- iași — F.C. Arge^ 1
IX. Lazio — intern ariouăle 1
X. Milan — Roma 1

XI. Perugia — Bologna 1
Xn. Pescara — Lar-erosst 2

XIII. Verona — Genoa 1

F>nd total de ciștiguri : 511.654 
let.

NU UfTAȚI ! Numai astăzi și mâne 28 februarie vă mei puteți 
procura bUete pentru tragerea extraordinară Pronoexpres a „Măr- 
țijortdui’ din 1 martie 19M 1

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 2 
DIN 26 FEBRUARIE 1978 
Extragerea 19 8 53 25 48 ; 

Extragerea a n-a: 28 29 18 
71; Extragerea a HI-a: 69 24 
26 59.

Fond general de cîștiguri: 
550.306 lei.

Plata ciștigurilor se va face 
în Capitală incepînd din 7 
martie pină la 26 aprilie, în 
țară aproximativ din 10 mar
tie piuă la 26 aprilie 1978, iar 
prin mandate poștale aproxi
mativ din 10 martie 1978.

TIMIȘOARA, 26 (prin tele
fon). După trei zile de între
ceri, însumînd peste 20 de ore 
de concurs, s-a încheiat turul 
campionatului de haltere pe e- 
chipe la seniori. In urma unei 
lupte pasionante, în Divizia A, 
pe primul loc s-a clasat, con
form așteptărilor, deținătoarea 
titlului, Steaua, urmată la o 
mică diferență de Chimpex 
Constanța, revelația competiției. 
Dealtfel, ambele echipe au cu
cerit, pe categorii, cite patru 
locuri 1.

O remarcă pentru recordurile 
obținute de către P. Dumitru 
(Chimpex) cu 147,5 kg (v.r. — 
145 kg) la smuls — la cate
goria mijlocie — și cel realizat 
da V. Groapă (Steaua) 152,5 kg 
(vx. 150) la smuls și 137,5 kg 

(v.r. 185 kg) la aruncat — ca
tegoria grea-ușoară. Remarcabil 
este și rezultatul lui St. Csato 
(C.S.M. Cluj-Napoca), care cu 
162,5 kg la aruncat — a de
pășit recordul la juniori mari 
— cat. grea-ușoară.

Rezultata pe categorii : ușoară 
(47.5 kg) : 1. I. Buta (Steaua) 
280 kg, 2. L Ture (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 232,5 kg, 3. St. Kiss 
(A.S.A. Tg. Mureș) 2»o kg : semi- 
mijlocie (75 kg) : 1. S. Klimov 
(Chimpex) 287,5 kg, 2. V. Dociu 
(Olimpia Buc.) 282,5 kg, 3. L. Ma- 
drevschl (C.S. Onești) 270 kg ; 
mijlocie (82,5 kg) : 1. P. Dumitru 
(Chimpex) 302,5 kg, 2. V. Căpri- 
ceru (Steaua) 300 kg. 3. S. Apos
tol (Rapid Buc.) 295 kg ; semi
grea (90 kg) : 1. I. Angheluță 
(Steaua) 31M kg, 2. I. Tudor (Ra
pid) 300 kg, 3. V. Șecman (Chlm- 
pexj 2*  kg ; grea-ușoară (100 
kg) t k v. Groapă (Steaua) M 

kg, 2. St. Csato (C.S.M. ciuj-Na- 
poca) 295 kg. 3. L Laszlo (A.S.A. 
Tg. Mureș) 285 kg ; grea (110 kg)
1. M. Parapancea (Steaua) 330 
kg, 2. St. Tașnadi (Clujeana) 32S 
kg, 3. L Oros (C.S.M. Cluj-NI»- 
poca) 290 kg ; supergrea (+ua 
kg) : 1. St. Kreicik (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 325 kg, 2. I. Szalma 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 300 kg, 3- 
Gh. Groapă (Steagul roșu Bra
șov) 292,5 kg.

Clasamentele pe echipe în Di
vizia A : 1. Steaua 89 p, 2. Chim
pex Constanța 79 p, 3. C.S.M1 
Cluj-Napoca 63 p. In Divizia Bs
1. Electromotor Timișoara 75 o.
2. Nicolina Iași 79 p.

Ion OCHSENFELO



Divizia A
Etapa a 18-a

RETURUL A ÎNCEPUT CU... SURPRIZA CAMPIONATULUI,
ÎNFRÎNGEREA STELEI ÎN FAȚA F. C. BIHORULUI!

Așteptată — ca întotdeauna — cu nerăb
dare, după lungile luni de iarnă, relua
rea campionatului Diviziei A de fotbal a 

adus în tribune zeci și zeci de mii de specta
tori, iar pe teren a prilejuit lupte dîrze, la 
ambii poli ai clasamentului, creînd în egală 
măsură temeri și speranțe. Etapa inaugurală a 
returului s-a încheiat cu o surpriză de pro
porții care cu greu și-ar putea găsi echivalen
tul chiar în această lume plină de neprevăzut 
a fotbalului: Steaua, una din principalele can
didate la titlul de campioană, a pierdut, pe 
teren propriu, în fața lui F.C. Bihor, două 
puncte grele, care pot atîrna ca două pietre 
de moară în lupta cu liderul clasamentului, 
A.S.A. Tîrgu Mureș. Acesta — firesc — și-a 
valorificat avantajul terenului, fortifieîndu-și 
moralul pentru viitoarele bătălii. In schimb, 
alte două echipe fruntașe ale clasamentului, 
F.C. Argeș și Dinamo — este adevărat. în con
dițiile mai grele ale unor jocuri in deplasare 
— au părăsit terenul învinse, la lași și. res-

pectiv, Bacău, piteștenii aflîndu-se chiar în si
tuația incredibilă de a primi 5 goluri intr-o 
singură repriză.

Victorii în general scontate în celelalte par
tide, dar și o surpriză, la Hunedoara, unde, in 
luptă directă cu C.S. Tîrgoviște, colegă de su
ferințe în coada clasamentului, F.C. Corvinul 
n-a putut realiza mai mult decît un rezultat 
de egalitate, evident nemulțumitor.

Dar drumul este lung și, desigur, rămân în 
joc toate ipotezele, care nu ocolesc, în zona 
fierbinte a retrogradării, nici echipele care, 
aparent, ar trebui să-și facă mai puține griji. 
Rămâne de văzut în ce măsură va „funcționa" 
acel carusel al jocurilor de acasă și din depla
sare, hotărîtor pentru scopul pe care și l-a 
propus o echipă sau alta. Deocamdată, clasa
mentul ne prezintă pe Politehnica Timișoara 
pe locul 2. iar pe Universitatea Craiova pe un 
loc 15, neverosimil...

Jack BERARIU

„ORCHESTRA" (cu un dirijor impecabil: Rădulescu)
A ÎNVINS PE CEI II „SOLIȘTI CRAIOVENI

SPORTUL STUDENȚESC - UNIV. CRAIOVA 3-1 (2-0)

prea 
ales 

un 
care

Neîntrecuți în ultimele 5 întîl- 
niri directe de Sportul studen
țesc, fotbaliștii craiioveni au pă
șit pe terenul Stadionului Repu
blicii foarte siguri pe ei, 
siguri pe ei, afișînd, mai 
prin jocul „pieselor grele", 
complex de superioritate
i-a costat scump. Acționind cea 
mai mare parte din timp „pe 
cont propriu", Bălăci (dumini- 
că, prototip al jucătorului 
vidualist), Crișan și Marcu 
pofida cîtorva acțiuni 
spectacol) au fost în 
armă victimele acestui 
gîndi (mai bine zis: 
gîndi !) meciul cu Sportul. Vrînd 

a 
această

10-15 
Și 

s-a 
po-

de 
cele 
mod 
de

indi-
(în 

real 
din 

de a 
a nu

Stadionul Republicii ; teren greu ; timp favorabil ; spectatori - aproxi
mativ 10000. Au marcat: MUNTEANU ("t - 17), OCT. IONESCU (min. 
44), IORGULESCU (min. 70). respectiv UNGUREANU (min. 49). Șuturi 
la poartă : 15—11 (pe poartă 8—4). Cornere : 8—11.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 8 - Tănăsescu 6, Cazan 8, Gri
gore 8, Manea 7 — Munteârtu 6 (min. 60 Șerbănică), O. Ionescu 7, 
Rădulescu 9 — Stroe 5 (min. 75 Grosu). Icrguiescu 7, Chihaia 7.

UNIVERSITATEA : Purconi 5 - Negr iă 6. Constantinescu 5. Ștefânescu 
7, Purima 6 — Ungureonu 7, Baîac 6. Beldecnu 7 — Crișan 5, Cămătaru 
4, Marcu 7.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 5 ; la lin e : P. Căpriță și P. Podara 
— slab (ambii din Brăila).

Trofeu! Petschovschi : 10. La juniori : 1—1 (1—0).

să treacă prin „zid”, Bălăci 
reușit de vreo 3-4 ori 
performanță, dar de alte 
ori „zădul" a fost mai tare 
talentatul fotbalist craiovean 
ales doar cu cucuie, și de 
mană...

Dovedind o cu totul altă 
țelegere a partidei, Sportul stu
dențesc a practicat 90 de minu
te ceea ce se cheamă fotbal-aso
ciație, un permanent joc colectiv 
Și constructiv, sub bagheta a- 
cestui excelent dirijor care 
Aurică Rădulescu, fotbalist 
care nu știi ce să apreciezi 
mult: virtuozitatea cu care 
duce- balonul 
devierile, „:

în-

este 
la 

mai 
con— 

cu piciorul sting, 
,,un-doi“-urile sau fe

lul cum vede „poziția a doua” 
(care urmează) a coechipierilor 
săi, pe care-i angajează adeseori 
ideal. Secondat în același spirit 
de joc de „constructivii” Chihaia 
și Octavian Ionescu, Rădulescu 
a fost motorul unei echipe care 
a „țesut" acțiuni de atac simple, 
rapide și eficace, apărarea evo- 
luînd sobru și sigur, Cazan și 
Grigore, fundași centrali cu ga-

barit de baschetbaiiști, jucind 
matematic în fața unui Rădu- 
canu „cuminte- 
mtre altele — cu inspirație 
noroc —, 
cute

Partida 
dominării 
șază temeinic de la început in 
terenul advers. Scorul este des
chis în min. 17 de MUNTEANU, 
care înscrie in fața a doi apă
rători spectatori : Constantinescu 
și Purima. în min. 18, mare ra
tare a lui Cămătaru în fața lui 
Răducanu. Repriza este domina
tă net de bucureșteni, stăpîni pe 
mijlocul terenului. In min. 43. 
Răducanu scoate printr-un fru
mos reflex șutul Iui Bălăci în 
corner, pentru ca după numai 
cîteva secunde Sportul să înscrie 
cel de-al doilea gol : centrare 
Munteanu — lovitură de cap a 
lui O. IONESCU, 
du-se după opinia 
ziție de ofsaid.

— Repriza a doua 
semnul

care a salvat

două goluri... gata fă-

debutează sub semnul 
Sportului, care se a-

ultimul aflîn- 
noastră în po-

începe sub
„forcing”-ului craiovean,

oaspeții reducind handicapul 
prin UNGUREANU (min. 49), 
la capătul unei acțiuni Marcu— 
Bălăci. Universitatea atacă furi
bund, golul „plutește în aer", dar 
mingea nu intră în plasă, deși în 
min. 55 Crișan cade — împins — 
în careu (arbitrul acordă lovitu
ră liberă indirectă ! ?), iar în 
min. 60 Bălăci driblează tot ce-i 
stă în față, ajunge singur la 
Hm. dar șutul său este deviat 
miraculos, cu piciorul, de Rădu
canu, în corner. Universitatea va 
mai conta o vreme în atac prin 
zbaterea solitară a lui Bălăci, 
apoi se va stinge treptat, golul 
din min. 70 al lui IORGULESCU 
(gol „făcut" de Rădulescu) dîn- 
du-i — psihologic — lovitura de 
grație.

Controlînd jocul trei 
din partidă, Sportul 
termină întâlnirea ca 
învingător la puncte, 
știut să dea mai mult 
mească mai puțin".

Marius POPESCU

sferturi 
studențesc 
un boxer 
care „a 
și să pri-

MECI IN CEATA

POLITEHNICA O.K.! F.C. ARGEȘ K.O.!
POLITEHNICA IAȘI - F.C. AR3EȘ 6-1 (5-0)

Stadion „23 August" ; teren moale, alunecos ; timp — ce- 
vînt, frig ; spectatori — aproximativ 9 000. Au marcat : FLOREAN - x
88), DĂNILĂ (min. 24), CIOCIRLAN (min. 25), D. IONESCU - ii
ROMILĂ (min. 37), respectiv DOBRIN (min. 57). Șuturi la poorc ' - 
(pe poartă : 10—7). Cornere : 3-7.

POLITEHNICA’! Naște 7 (min. 55 Bucu 6) — Micloș 8, Anton 8 Cooc- 
7, Ciocirlan 8 — Romilă 9, Simionaș 9, Florean 9 — D. lonesc- ~ -
Cernescu 7), Dănilă 8, Costea 7.

F. G ARGEȘ : Cristian 4
(min. 37 latan 5), Stancu 6,
5 — D. Nicolae 5, Radu II 4,

A arbitrat : Gh. Retezan 
București).

Trofeul Petschovschi : 9.

(min. 55 Speriatu 7) — Zamfir 7, C —tec 
Ivan 5 — Bărbulescu 6, Chivescu 4,
Dobrin 7.
8 ; la linie : I. Fop și C. loniță II (tof c

La juniori : 2-1 (0-1).

IAȘI, 26 (prin telefon)
Surprinzător acest scor de pro

porții cu care F. C. Argeș a fost 
învins la Iași. Surprinzător, mai 
ales, acel 5—0 la pauză. Multe 
sînt explicațiile. Cele mai im
portante ni se par a fi : 1. verva 
deosebită a echipei locale ; 2.
superioritatea ieșenilor la- mij
locul terenului, unde 45 de mi
nute trio-ul Romilă—Simionaș și 
mai ales tânărul Florean au ju
cat ca la carte; 3. participările 
în atac ale fundașilor laterali 
(autori sau coautori de goluri) ; 
4. forma slabă a lui Cristian, vi
novat la două goluri ; 5. surprin
zătoarea lipsă de 
pei piteștene în 
(mostra cea mai 
lui Dănilă care, 
înscris comod cu 
peste toate acestea, 
principală ar fi 
toane a jucătorilor ieșeni de a 
oferi țînărului lor antrenor o 
frumoasă victorie.

In prima repriză, Politehnica 
a dat un adevărat recital, a aler
gat mult (nici F. C. Argeș nu a 
stat pe loc, de unde a rezultat 
un tempo susținut) și i-a reușit

reacție a echi- 
momente-cheie 
fidelă la golul 
nemarcat, a 

capul). Dar, 
explicația 

dorința arză-

totul, la primele cinci șut-a: 
pe spațiul porții conse.eer.L-. 
tot atîtea- goluri, dintre care c 
al lui CIOCIRLAN a fost eru 
vedem uneori Ia televizor, 
secvențele acelea cu goluri c 
premiat (șut din viteză, fulger, 
tor, în colțul scurt, sub bară).

După pauză, totul avea : 
fie altfel. Știți de ce ? Polite! 
nica Iași a vrut să ne 
ne ’arată mai mereu 
noastre atunci cînd 
sînt încheiate. Au început past 
cu nemiluita (multe la adversa 
dantelăriile gratuite (Micloș) 
ocaziile ratate de Florean (m 
74) și Dănilă (min. 77).— 
Argeș a ieșit la joc și înirU 
minut (57) ------
performanța 
vinclu, după 
de onoare.
era... Cristian ! O ultimă cursă 
tinereții : demaraj lung al li 
Ccrnescu, centrare, intervenție 
lui Speriatu (care a boxat îns 
greșit) și FLOREAN a închei? 
jumătatea de duzină de golu: 
ieșene. Bravo, Politehnica !

arate

DOBRIN a renș 
să tragă în bară, 1 
care să înscrie goli 
Apoi, Speriatu n

Constantin ALEXE

IN FINAL, ARĂDENII AU ALERGAT DUPĂ VICTORII
U.T.A. - F.C. OLIMPIA 2-1 (1-0)

Stadion U.T.A. ; teren foarte bun ; timp însorit ; spectatori — apro 
ximotiv 16 000. Au marcat: LEAC (min. 5), BROȘOVSCHI (min. 83), res 
pectiv V. MUREȘAN (min. 62). Șuturi la poartă : 11—9 (pe poartă : 7—2) 
Come re : 12—6.

U.T.A. : Jivan 7 - Gașpar 7, Kukla 7, Gali 6, Giurgiu 8 — Leac • 
Broșovschi 7, Schepp 8 — Domide 8 (min. 76 Bîtea), Nedelcu II 
6 (min. 70 Cura 6).

OLIMPIA : Feher 7 - V. Mureșan 7, Smarandache 6, Matei 
6 — Bathori II 6, Kaiser 7, Sabou 6 — Helvei 7, Hațeganu 6 
Mathe 6), Both I 6 (min. 61 Marcu 6).

A arbitrat : G Dinulescu 8 ; la linie : C. loniță și A. lanuș 
București).

Cartonașe galbene : HAȚEGANU, SCHEPP, LEAC, BOTH I.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—0 (0—0).

ARAD, 26 (prin telefon)'
După un excelent început de 

partidă, în care stăpineau terenul 
și lăsau impresia că vor cîștiga 
fără emoții, arădenii au fost obli
gați, în final, să alerge după o 
victorie la limită, obținută doar 
cu 7 minute înainte de încheierea 
jocului grație unui șut inspirat al 
lui Broșovschi. Cu un Domide con
ducător de joc lucid, activ, cu un 
Schepp care a făcut mari efor
turi în susținerea atacului și cu 
un Giurgiu deosebit de întreprin-’ 
zător în ofensivă, U.T.A. a avut 
la dispoziție întreaga primă re
priză. Â fructificat însă doar o 
dată, in min. 5, cind, la o cen
trare a lui Domide, LEAC a șutat

S.C. BACĂU - DINAMO 1-0 (1-0)

7,

6, Bocși 
(min. 2

(toți di

BACĂU, 26 (prin telefon)
Așteptată cu un interes deose

bit, mai ales pentru faptul că în 
ultimii trei ani S. C. Bacău nu 
reușise nici o victorie în fața lui 
Dinamo, partida 'nu s-a ridicat la 
înălțimea presupunerilor, datorită 
condițiilor neprielnice în care s-a 
disputat. Ne referim nu atît la 
condițiile atmosferice (ceață foarte 
groasă, care a împiedicat vizibili
tatea, frig și uneori vînt), cit mai 
ales la calitatea gazonului . Aici, 
la Bacău,- s-a muncit foarte mulț 
pentru îndepărtarea stratului de 
zăpadă, dar în noaptea dinaintea 
jocului a plouat și terenul s-a în
muiat din nou. în aceste con
diții a fost îngreuiată atît sarcina 
celor 22 de jucători, cît și a ar
bitrului, care trebuia să discearnă 
situația din teren și să ia cea 
mai justă decizie. Echipa care și-a 
păstrat mai bine echilibrul pe a- 
cest teren noroios și cu ochiuri de 
apă a fost Sport club. De aceea, 
victoria ei ni se pare meritată, cu 
toate că Dinamo și-a strîns rîndu- 
rile spre sfîrșitul primei reprize 
și, mai cu seamă in a doua parte

a jocului, a egalat prestația bă
căuanilor. Gazdele își demonstra
seră intențiile ofensive chiar din 
primele minute ale meciului. De
altfel, in 
deschiderea 
primit de la Pruteanu, 
nu va mai
8 : Florea _
beră de pe partea stingă, direct 
spre VAMANU, acesta se Înalță 
frumos și înscrie cu capul în col
țul din dreapta lui Eftimescu : 1—0. 
Dinamo joacă destul de șters, sim
țind lipsa lui Dinu — accidentat 
în meciul din „Cupa României" de 
duminica trecută. Postul de coor
donator in teren a fost preluat, 
rînd pe rind, de Augustin, Custov 
sau I. Moldovan, dar nici unul n-a 
suplinit titularul. După ce Dinamo 
are două faze mai periculoase la 
poarta lui Ursaehe, notăm totuși o 
foarte frumoasă lovitură liberă e- 
xecutată de Chitaru, la care Efti
mescu are o Intervenție spectacu
loasă. Repriza se încheie după un 
șut foarte puternic al lui I. Mol
dovan (min. 42) și două situații 
bune ale formației gazdă : „cap"

min. 3. Botez ratează 
scorului la un balon 

ceea ce 
face Vamanu in min. 

execută o lovitură li-

Stadion „23 August*  : teren foarte moale ; timp răcoros, ceață foarte 
groasă ; spectatori — aproximativ 13 000. A marcat: VAMANU 
Șuturi la poartă 10—5 (pe poartă : 6—2). Cornere : 6—4.

S. C. BACĂU : Ursaehe 7 — Pruteanu 6, Catargiu 7, Lunca 7 
Pană 6), Andrieș 7 — Cărpuci 7, Vamanu 8, Șoșu 6 — Chitaru 
5, Florea 7. —

DINAMO : Eftimescu 7 - Cheran 6, Dobrău 6, Sătmăreanu 
cuță 5 — Augustin 5 (min. 74 I. Marin 5), I. Moldovan 7, Custov 6 — Drag- 
nea 6 (min. 78 Ghiță), D. Georgescu 7, Vrinceanu 7.

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta-Tr. Severin) 7 ; la linie : FI. Anuțescu 
Gh. Popa (ambii din Pitești) — ultimul uneori neatent
Cartonașe galbene : ANDRIEȘ și CUSTOV.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 1—1 (0—1).

(min. 8).

(min. 18
6, Botez

Și

Vamanu, în min. 44, și o fază 
care a stîmit discuții, dar în care 
arbitrul a avut dreptate (Vamanu 
strecoară balonul in poartă după 
ce arbitrul fluierase faultul făcut 
de băcăuan asupra lui Dobrău).

După pauză, Dinamo joacă mal 
colectiv și totodată mai 
are cîteva situații bune 
(min. 50 Sătmăreanu II, 
I. Moldovan), dar oaspeții 
șese să depășească apărarea gaz
delor, mereu la post. Bucureștenii 
se... mulțumesc să creeze emoții în

agresiv, 
de gol 

min. 63 
nu reu-

tribune, dar marile ocazii ratate 
vor fi tot la poarta lui Eftimescu. 
In min. 72 Vamanu, singur în fața 
buturilor, ridică balonul cu mult 
peste „transversală", iar în min. 86 
Șoșu scapă ți el singur, șutează, 
dar cu un ultim efort portarul 
bucureștean atinge mingea cu vîr- 
ful degetelor ți o trimite în corner.

Meci de uzură, în care echipa 
mai viguroasă a reușit o victorie 
de bun augur.

cu stingul pe jos, in colțul luni 
în rest, în primele 45 de minut 
dominare destul de pronunțată 
gazdelor, dar fără efecte concret 
din cauza insuficientei mobilități 
atacanților, mai ales a extremuli 
stingă Coraș, bun tehnician, d? 
cam lent.

După pauză, gazdele conținu 
ofensiva, dar sătmărenii — cai 
jucaseră cu prea multă teamă i 
primele 45 de minute — se deci 
să joace mai energic și în min. ( 
insistențele lor sînt răsplătite. ..K a. 
zer ia o acțiune pe cont pro: -d 
trece prin toată apărarea, intră"! 
unghi mort pe partea stingă, 7n 
reușește să centreze din apropie 
rea liniei de fund și fundați 
VIOREL MUREȘAN, venit lansa 
înscrie cu capul din plonjon n-» 
Să reținem amănuntul că aceass 
a fost prima minge trimisă de < 
chipa oaspe pe spațiul porții 1’ 
Jivan. Partida continuă acum ii 
tr-o notă de sensibil echilibru. C 
limpia atacă mai mult decît o fi 
cuse anterior, chiar dacă 11 ri 
trage pe Kaizer ca mijlocaș cei 
trai de închidere. Cu toată i 
ceasta precauție, oaspeții nu p, 
obține punctul dorit pentru că I 
min. 83, la o acțiune pe stins 
intreprinsă de arădeni, balonul i 
junge la Nedelcu, acesta I 
descurcă din învălmășeală și pn 
lungește la BROȘOVSCHI, iar mi, 
locașul arădean, șutind cu siiaț- 
din cădere, aduce echipei sXle 
victorie meritată față de aspect: 
general al întîlnlrii, dar pent: 
care publicul a tremurat P " 
ultimul minut. Mai ales că.
85, Nedelcu n-a putut risipi 
țiile realizînd o victorie mai 
fortabilă cu toate că scăpase sil 
gur cu portarul.

In ansamblu, meci plăeutfrMl 
fără virtuți tehnice și spectaculai 
deosebite și — din păcate 
sărat cu unele manifestări 
tive, nu grave, dar care 
partidei o neplăcută notă 
vozitate.

— pri 
nespo 
au d 

de ne

Mircea TUDORAN Radu URZICEANU



de „llbe- 
; ne dă 
perioada 
gazdelor

re-

TUL S-A PET RECUT ÎNTR-UN MINUT!
d s-a petrecut într-un sin- 
inut. In minutul 67... Agiu eș- 
ajat cu o minge în adincime 
re Dumitru, pătrunde în ca- 
ar este faultat de Lucaci. De- 
de penalty Se impunea. Dar 

1 T. Balanovici nu a sanc- 
iregularitatea. După ciocnirea’ 

a degajat lung, 
bucureșteni, la 

GHLLI ; acesta a recepțio- 
lonul în propria jumătate de 
a făcut o cursă de unul sin- 
e aproape 50 de metri și, 
in careul de 16 metri ,ad- 

a șutat sec. pe lingă Iorda- 
mai avea ce să fa- 

k'Se poate afirma, deci, 
a scorului cu care s-a 

it partida, conducătorul me- 
a avut o contribuție nedo- 
Deși în alte faze fierbinți 
■rul fluiferului" ieșean apre- 
iust situațiile, în secvența de 
m pomenit el a greșit, după 
a noastră. Tot așa cum a 
și in min. 88 cînd, dorind — 
ii — să dea o compensație 

eroarea din minutul cu
. a dictat o lovitură liberă 
*.ă in favoarea gazdelor, de 
netri, deși nimic nu justifica 
r.enea hotărîre.
încheiat aici „capitolul arbi- 
?ntru că ar fi totuși nejust 

im înfringerea de ieri a 
iei Steaua exclusiv ca»o ur- 
a amintitei greșeli. Ar în- 

să nesocotim, în primul 
critele fotbaliștilor din Orâ- 

ale experimentatului lor an
ion Reinhardt, și, în ace- 

ăsură. am omite si nume- 
scăderi ivite ierî în jocul 
bucureștene. In înregistra

ți: mai mari surprize a ac- 
li campionat (jocul nici n-a 
inclus în programul eon
ii Pronosport, fiind conside- 

prezentînd cel mai sigur 
...). ambele elemente au avut 
lor esențială de conlribu- 

li intii. orădenii. F.C. Bihor 
ărat cu maximă exactitate, 
n, a ieșit din defensivă în 
rganizat, s-a priceput să 
e acțiunile cu mingi pe Jos,

STEAUA - F.C. BIHOR 0-1 (0-0)

spectatori 
la poartă :

Stadion Steaua ; teren moale ; timp favorabil ;
— aproximativ 15 000. A marcat: GHERGHELI (min. 67). Șuturi 
25-5 (pe poartă : 10-3). Cornere : 11-1.

STEAUA : Iordache 6 — Anghelini 7, Agiu 5, Dumitru 7,
Zahiu 6, Stoica 5, lordănescu 6 (min. 65 I. Ion 5) - Troi 5 (min. 46 
A. Ionescu 5), M. Râducanu 5, C. Zamfir 6.

F.C. BIHOR: Vidac'8 - Naghi 7, Bigan 8, Lucaci 7, Popovici 8 — 
Naom 6, M. Marian 6, Kun II 7 ~

A arbitrat : T. Balanovici (lași) 
(ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : AGIU.
Trofeul Petschovschi : 6. La juniori : 2—2 (1—1).

Vigu 6 —

— Fildan 7, Florescu 7, Ghergheli 7.
4 ; la linie : C. Vlase și E. Păur.escu

declanșate mai cu seamă pe cen
trul frontului de atac de către 
Steaua. Iar putinele mingi de con
traatac au fost jucate cu maximă 
eficientă, Kun II, Florescu, Gher
gheli și Fildan depunind un mare 
travaliu, apărind pe toată lățimea 
terenului, ajutind cit au putut 
greu pusa la încercare Urne pro
prie de apărare. Steaua a avut, ca 
principală lacună, lipsa de nerv, 
de promptitudine, de angajare a 
liniei întii. Că a fost așa ne-o de
monstrează faptul că mingile cele 
mai periculoase le-au realizat oa
menii din linia a Il-a sau chiar a 
IlI-a. Opinia noastră rămîne aceea 
că a-1 păstra 
dintre cei mai 
balului nostru, 
ro“, constituie

pe Dumitru, unul 
buni paseri ai fot- 
pe postul 
o eroare 

dreptate constatarea că 
cea mai bună de joc a 
(min. 45—65), care putea să decidă 
rezultatul în favoarea lor, a 
prezentat-o tocmai aceea cînd Du
mitru a trecut acolo unde s-a con
sacrat — în linia de mijlocași.

Cîteva cuvinte despre joc : în
trecerea începe liniștit, orădenii se 
preocupă de dispunerea cit mai 
exactă a defensivei, steliștii domi
nă autoritar. Se vede însă, din 
start, că atacurile lor nu au forță 
și incisivitate. Așa se și face că, 
deși au stat aproape în permanen
tă în jumătatea de teren adversă, 
ei n-au avut decît trei mari ocazii, 
rezolvate cu brio de Vidac sau de

ceilalți apărători sau ratate de 
bucuțeșteni (min. 13 — trei ratări 
consecutive M. Râducanu, Troi, 

' Stoica ; min. 35 — șut Zamfir în 
Vidac de la 6 m ! ; min. 43 — cursă 
M. Răducanu, degajare de ultim 
moment Popovici). Orădenii și-au 
anunțat periculozitatea ce contra
atac (min. 8 — cursă Fildan, greu 
stopată ; min.
Kun II apărat de Iordache).

După pauză, acel 
la poarta lui Vidac. 
team. Orădenii sint 
asfixiați în propriul 
zistă asalturilor in 
țiile 
mal 
min. 
min. _ __________ ___ _ ____
A. Ionescu ; min. 60 — Anghelini; 
min. 65 — Stoica. Oaspeții se găsi
seră într-o poziție excelentă, prin 
M. Marian (min. 53), îl încercaseră 
pe Iordache prin Kun II (66), 
marcaseră golul (min. 67) și vor 
avea și în final spatii și posibili
tăți de a declanșa noi contraatacuri, 
pe fondul unei nervoase și confu
ze presiuni a jucătorilor militari, 
descumpăniți de împrejurările în 
care au primit golul.

27 șut puternic

iureș al Stelei 
de care amin- 
pur si simplu 
careu, dar re- 
valuri ; situa-

de a înscrie sînt acum mult 
numeroase : min. 46 — Agiu ;
54 — iarăși ratări în serie ;
55 — lordănescu ; min. 58. —

Eftimie IONESCU

-erpinge un nou atac al bucureștenilor. Secvență din momentele de 
xe ale gazdelor de după pauză... Foto : Ion MIHĂICĂ

EXTREMELE IN... PROPRIUL CAREU!
F.C. CORVINUL - C.S. TiRGOVIȘTE 0-0

- -on Corvinul ; teren bun ; timp foarte frumos ; spectatori — apro- 
' 10 000. Șuturi la poartă : 15-8 (pe poartă : 4-3). Cornere : 19-2. 
^CORVINUL : I. Gabriel 6 — Miculescu 6, Gălan 7, Angelescu 8, 
w — Petcu 6, Dumitriu IV 5, Cassai 5 (min. 46 Economu 4 ; min. 
Junweiller 6) - Lucescu 6, Nicșa 6, Georgescu 5.
> TiRGOVIȘTE : Coman 9 — Gheorghe 6, FI. Alexandru 8, Ene 8, 
4 (pentru durități) — Furnică 7, Tătaru 5 (min. 65 Tănase 6), Ma- 
6 - Grigore 7 (min. 82 Ștefănescu), Sava 5, Kallo 5.

:-o trat : Gh. Jucan (Mediaș) 8 ; la linie : FI. Tăbircă (Rm. Vilcea) 
j.a (București).
rtonașe galbene : PITARU, VĂETUȘ și COMAN.
leul Petschovschi : 9. La juniori : 5—0 (2-0).

IEDOARA, 26 (prin telefon) 
unul dintre cei peste 10 000 

jctalori care au luat loc în 
sie stadionului „Corvinul" nu 
u că echipa lor favorită nu 
:și să ciștige partida cu C.S. 
iște. Existau suficiente pre
sare să-i facă să mizeze pe 
; lui Lucescu, Petcu, Dumi- 

Cassai și ale celorlalți ju- 
nați de Ștefan Coidum 

-Vlad. Experiența mai 
c.sorva dintre ei, un grad 
state superioară și terenul 

trebuiau să cîntărească 
stabilirea rezultatului. De 

t așa ?
t așa pentru că, în pri- 

echipa gazdă a atacat 
: a:ea necesară destră- 
r apărări ultra-aglome- 
.-îrile lui Lucescu (de 
la> și Văetuș (fostă ex- 
-d stereotipe, înalte, ne- 

in fața porții un veritabil 
la cap, ci doar un... portar 

t in intervenții.
Corvinul n-a reușit să 

și din cauza faptului că, în 
situații favorabile, jucătorii

aflați în posesia balonului au ezi
tat fracțiuni de secundă, timp su
ficient pentru ca apărătorii tîrgo- 
vișteni să intervină decisiv. Cu 
mai mult calm și hotărîre, Petcu 
(min. 8, 12 și 14), Lucescu (min. 16 
și 72), Nicșa (min. 41 — bară, 
după o pătrundere individuală 
spectaculoasă, 58 și 75), Georgescu 
(min. 70 și 82) ar fi putut infringe 
totuși cerbicia unei apărări care a 
avut în Coman, Alexandru și Ene 

- un trio imbatabil.
In prima repriză — ceva mai 

echilibrată — oaspeții au încercat 
și ei cîteva acțiuni ofensive, dintre 
care două s-ar fi putut solda cu 
goluri. Autorii ratărilor au fost 
Grigore (min. 18) și Sava (min. 
45). Dar, în cea mai mare parte 
a timpului de joc, echipa tirgoviș- 
teană s-a apărat cu strășnicie. In 
repriza secundă s-a aflat minute 
întregi în propriul careu, chiar și 
cu extremele ! Și pină la urmă 
a obținut punctul mult dorit, rod 
al unui efort exemplar făcut de 
majoritatea jucătorilor săi.

Laurențiu DUMITRESCU

LIDERUL A DEMARAT GREU
A.S.A. TG. MUREȘ - F.C. PETROLUL 3-1 (2-0)

Stadion „23 August" ; teren moale ; timp excelent ; spectatori — apro
ximativ 12 000. Au marcat: HAJNAL (min. 28), ONUȚAN (min. 36 din 
11 m), BUTUFEI (min. 67 autogol), respectiv STATE (min. 82). Șuturi la 
poartă : 19—11 (pe poartă : 11—4). Cernere : 4-5.

A.S.A. : Solyom 7 — Onuțan 7, Unchiaș 7, Ispir 6, Gali 6 — Varodi 7, 
Boloni 7, Hajnal 8 - Fazekaș 7, Fantei 6, Both II 6 (min. 76 Marton).

PETROLUL : Mîrzea 7 — Gh. Dumitrescu 5, Sotir 6, Stanciu 5, Butufei 
5 — Cozarec 6 (min. 59 State 7), Angelescu 7, Dobrescu 6 - Pisau 7, 
Simaciu 6, Fl. Dumitrescu 6.

A arbitrat: C. Bărbulescu 8; la linie: Gh. Dragomir și Gh. Metz 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0-1).

•" k
TG. MUREȘ, 26 (prin telefon)
Rănit în orgoliul său de jenanta 

eliminare din „Cupă", dator față 
de propriul public după ultima evo
luție acasă (vă amintiți acel sur
prinzător 0—1 cu F.C. Corvinul !), 
liderul își făcuse din acest meci 
un nimerit moment de revanșă. Și 
se părea că gindul reabilitării se 
va împlini ușor din moment ce... 
cealaltă parte, Petrolul, oferea în 
replică o echipă fără valori, ve
nită aici, pe Mureș, și cu doi de- 
butanți în prima scenă (Stanciu 
și Dobrescu). Liderul a cîștigat 
pină la urmă, dar revanșa sa nu 
a fost deplină, pe măsura preten
țiilor exigentului public local și a 
posibilităților echipei antrenate de 
Bone. Afirmația ar putea părea 
paradoxală din moment ce gazdele 
au înscris 3 goluri, au mai avut și 
două bare (Hajnal — min. 22, Bolo
ni —■_ min. 67), iar portarul Mîrzea 
a intervenit salutar in patru faze 
(min. 26, 40, 43 și 50).

Adevărul este că liderul a pornit 
greu în acest meci, fără luciditate, 
acuzind poate terenul moale și ab
sența unui pion de bază (Pislaru) 
din angrenajul echipei. Am putea 
spune, chiar, că A.S.A. n-a jucat 
la adevărata valoare decit cel mult 
un sfert de oră din această parti
dă. Și aceasta, in două perioade 
scurte, după marcarea golurilor 2

și 3. Goluri care, firește, sînt ro
dul unei superiorități valorice de 
ansamblu, dar și a naivității flan
cului stîng din apărarea prahovea- 
nă. întrucît în min. 28, Ia centra
rea lui Fazekaș, debutantul Stan
ciu nu l-a marcat în careu pe HAJ
NAL și acesta a înscris cu capul ; 
în min. 36, la pătrunderea lui Ispir, 
Stanciu faultează inutil în careu și 
penaltyul este transformat 
ONUȚAN, pentru ca în min. 
după bara lui Boloni, șutul 
Varodi să fie deviat în poartă 
BUTUFEI. Deși era condusă 
3—0, tinăra echipă ploieșteană im
presiona prin hărnicie. Și dacă ar 
fi avut experiență, cu siguranță că 
ar fi salvat două din cele trei go
luri primite, iar Simaciu n-ar fi 
luftat la 8 m de poartă in min. 14, 
și n-ar fi tras milimetric „pe lin
gă" în min. 56, sau ar fi marcat 
în min. 61 cînd, după luftul lui 
Ispir. Fl. Dumitrescu a ajuns in 
careu față în față cu Solyom, l-a 
fentat, dar a trimis balonul, incre
dibil și pentru el, pe lingă poartă. 
Oricum, formația antrenată de V. 
Stănescu își concretizează domina
rea din prima parte a reprizei se
cunde în final, cînd Fl. Dumitrescu 
îl deschide de pe stingă pe STATE 
și acesta punctează : 3—1.

de
67, 
lui 

de...
cu

Mircea M. IONESCU

UN 2-0 NECONCLUDENT
„POLI" TIMIȘOARA - F.C. CONSTANȚA 2-0 (1-0)

Stadion „1 Mai" ; teren moale ; timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 18 000. Au marcat: VOLARU (min. 44) și DEMBROVSCHI (min. 70, 
din 11 m). Șuturi la poartă : 18-9 (pe poartă : 6-2). Cornere : 7-3.

POLITEHNICA : Bathori I 6 — Vișan 6, Păltinișan 7, Mehedințu 7, Bar
na 6 — Dembrovschi 6, Lața 6, Șerbănoiu 8 — Anghel 6, Volaru 7 (min. 
81 luga), Cotec 6 (min. 70 Giuchici 6).

F. C. CONSTANȚA : Sărăcin 6 — Mustafa 6, Antonescu 8, Bălosu 6, 
Tuccu 6 — Petcu 7, Livciuc 6, Drogeanu 7 - Buduru 6, Peniu 6, Mardale 5 
(min. 55 Ignat 6).

A arbitrat : F. Coloși 5 ; la linie : I. Roșoga și C. Bizinichi (toți din 
București).

Cartonașe galbene : MEHEDINȚU, LAȚA și PETCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—2 (2-1).

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon)
Lipsa de rodaj sau terenul moa

le să fie de vină pentru calitatea 
modestă a acestei partide? Căci, 
in ciuda elanului, a angajamentu
lui, a bunăvoinței, cele două echi
pe nu au izbutit nici faze cursive, 

' nici șuturi periculoase pe spațiul 
porții. Lupta s-a dat cu precădere 
în zona mediană, unde a hotărît 
întîmplarea și scrișnirea din dinți.

Evident, tenta ofensivă a jocului 
a dat-o „Poli". Marcați individual 
în jumătatea adversă de teren, fot
baliștii timișoreni, fără coordona-

tor (Dembrovschi a evoluat șters) 
și fără încrederea în virtuțile jo
cului pe aripi, au găsit greu cu
loarele spre poarta lui Sărăcin. 
Șutul de la distanță rămînind sin
gura modalitate preferată de ex
primare la finalizare, a fost încer
cat și în min. 35 de către Șerbă- 
noiu. Mingea a lovit bara trans
versală. revenind în teren; Volaru 
s-a repezit spre ea, cu capul, dar 
întîlnirea a fost ratată, căci Dro
geanu, venind din urmă, și-a je
nat evident adversarul în supra
fața de pedeapsă. Arbitrul însă nu

a acordat penaltyul care se im
punea. Dar, in min. 44, tot VOLA
RU va fructifica unul din puținele 
atacuri limpezi, debarasindu-se de 
fundașii adverși și trimițind apoi 
in plasă pe sub Sărăcin, lansat în- 
tr-un plonjon tardiv.

Zvîcniri, după reluare, în tabăra 
constănțeană. Buduru (min. 
singur cu Bathori, intră în unghi 
imposibil și ratează; Petcu (min. 
56) seamănă emoțij în ovalul sta
dionului, reluînd puțin peste poar
tă. Studenții, șocați de perspectiva 
egalării, găsesc însă resurse să-și 
împingă partenerii în terenul lor 
și (după ce Drogeanu, în min. 60, res
pinsese de pe linia propriei porți) 
în min. 70 majorează scorul, de 
data aceasta dintr-o lovitură de Ia 
11 metri, necuvenită, căcj Șerbă- 
noiu a șutat de Ia numai 3 metri 
în mina lui Ignat, aflat in careu, 
surprins, fără intenția de a juca 
incorect balonul; transformă DEM- 
BROVSCHI. Pe un fond de apatie, 
două elemente in relief : dantelă
riile (fără eficiență) ale lui Giu- 
chici, abia introdus în teren, și 
ratarea lui Volaru (min. 81), pare 
a copiat, parcă la indigo, marea 
ratare anterioară a lui Buduru.

50),

fon CUPEN

ATODIRESEI, LA TOATE CELE TREI GOLURI.
REȘIȚA, 26 (prin telefon)
Cu mare interes au așteptat spec

tatorii localnici startul formației 
lor în acest retur de campionat. 
Va păși ea oare cu dreptul în te
merara tentativă de a se salva de 
Ia retrogradare ? A fost sau nu un 
accident înfringerea la scor, din 
Cupă ? Gazdele au dat un prim 
răspuns prin victoria meritată și 
foarte prețioasă obținută într-un 
moment psihologic important 
întrecerii divizionare, rămînind 
etapele viitoare să confirme sau 
infirme dacă echipa reșițeană 
găsește pe un drum realmente as
cendent.

începutul partidei a fost deosebit 
de promițător pentru gazde, care 
au deschis scorul chiar în min. 2, 
prin ATODIRESEI, șutul acestuia, 
ușor influențat de vînt, derutindu-1 
pe Homan. Bucuria a fost însă de 
scurtă durată, pentru că Jiul, sesi- 
zînd relaxarea prematură a adver
sarilor, a trecut la contraatac, reu
șind, în min. 8, egalarea : MUL
ȚESCU a făcut o cursă de la apro
ximativ 30 m de 
curat abil printre 
și l-a învins pe 
lingă acesta, în
F.C.M. Reșița a reacționat prompt, 
dar nu suficient de decis. Oarecum 
împotriva cursului jocului, tot oas
peții vor fi aceia care vor înscrie, 
în min. 22, prin același Mulțescu 
golul fiind, însă, anulat de arbi-

F.C.M. REȘIȚA - JIUL 3-2 (1-1)

al 
ca 
să 
se

poartă, s-a stre- 
fundașii centrali 
Ilieș șutind, pe 

plasă. Surprinsă,

Stadion „Valea Domanului" ; teren bun, ușor moale ; timp foarte bun ; 
spectatori - aproximativ 12 000. Au marcat : ATODIRESEI (min. 2 și 54), 
OANCEA (min. 74), respectiv MULȚESCU (min. 8) și BÂDIN (min. 87). 
Șuturi la poartă : 26—8 (pe poartă : 8—4). Cornere : 8—4.

F. C. M. : Ilieș 6 (min. 35 Windt 4) — Chivu 6, Porațchi 6, Hergane 
6, Boțonea 7 — Bojin 6, Jacotă 6 (min. 46
8, Oancea 6, Florea 6.

JIUL : Homan 5 (min. 76 Cavai) — Rusu 
gore 6 — Toma 6, Mulțescu 7, Stoica 6 - Bucurescu 6, Dumitrache 5, 
Sălăjan 5.

A arbitrat : N. Rainea (Birlad) 9 ; la linie : C. Teodorescu și I. Braun 
(ambii din Buzău).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (0—0).

Portic 7), Bora 7 — Atodiresei

trul Rainea, care, aproape de fază, 
a sesizat bine poziția de ofsaid a 
jucătorului din Petroșani. în min. 
38, arbitrul N. Rainea va lua din 
nou o decizie corectă la o fază 
complicată, refuzind să acorde un 
gol, de data aceasta gazdelor, la 
un șut al lui Florea, mingea nede
pășind linia porții cu întreaga cir
cumferință.

După pauză, simțind pericolul 
unui semieșec, F.C.M. se aruncă cu 
toate forțele in atac și, după două 
încercări nereușite de a înscrie, 
ATODIRESEI, inspirat plasat în 
centrul careului de 16 m, reia di
rect în gol, în min. 54, centrarea 
lui Florea. La 2—1, gazdele își

regăsesc echilibrul, acționează mai 
gîndit și mai periculos, în timp ce 
Jiul nu mai dă aceeași replică din 
prima repriză. Firesc, tabela de 
marcaj se modifică din nou in min. 
74, devenind 3—1, prin golul lui 
OANCEA care, bine găsit de Ato
diresei, a șutat frumos la colțul 
lung, mingea strecurîndu-se în pla
să după ce a lovit stilpul din dreap
ta porții. Sigure de victorie, gazde
le nu mai insistă în atac, își per
mit chiar unele superficialități. La 
una dintre acestea, comisă de por
tarul Windt, care a scăpat din mină 
o minge ușoară, oaspeții au redus 
scorul în min. 87, prin BADIN.

Mihai IONESCU



în Divizia A de baschet feminin „Cupa României14 la handbal masei lin

ÎN TOATE JOCURILE, VICTORII SCONTATE FAVORITELE CALIFICATE DUPĂ SERIILE PRELIMINARE
Maia Cuțov (L.S.ș. Ploiești) — 83 de puncte ia două jocuri ț
Etapa a XV-a a campiona

tului feminin de baschet s-a 
încheiat cu rezultate scontate. 
Iată citeva amănunte de Ia 
aceste jocuri.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— C.S.U. GALAȚI 2—0 : 81—58 
(44—25) și 75—56 (45—20).
Bucureștencele au ciștigat pe 
merit ambele partide susți
nute in compania studentelor 
din Galați. Elevele lui Grigore 
Costescu au alergat mult (mai 
ales in prima întilnire) și au 
realizat numeroase puncte pe 
contraatac. Angelica Tita a 
evoluat bine sub ambele pa
nouri și a recuperat nume
roase baloane pentru colegele 
ei. care au fructificat aproape 
toate ocaziile avute. Cele mai 
eficace : Tita 14+28, Fotescu 
12+11, Chvatal 22+8 de la în
vingătoare, respectiv Sancu 
10+18, Spătărescu 16+10.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV 2-0 : 61—54 
(30—32) și 64—52 (28—25). Bas
chetbalistele de la Progresul 
au înregistrat două victorii 
prețioase în fata sportivelor din 
Brașov, pe care le-au întrecut 
datorită în special aruncărilor 
de la semidistantă, in care gaz
dele s-au arătat eficace. Bra- 
sovencele au condus de fiecare 
dată la început de med. dar 
totul a fost „un simplu foc 
de paie". Cele mai bune: 
Alixandru, Leabu, Sandu rt 
Ivănescu (de la Progresul), 
Opriciu, Petric și Eftimie (de 
la Voința).

In campionatele 1 STEAUA ÎNVINSĂ LA BRAȘOV!
de volei_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j La Dacân, știința a pierdut partida cu Maratci Baia Marc

f Campionatele Diviziei de volei au continuat cn partidele 
care reține in mod deosebit atenția

A 
etapei a XX-a. Rezultatul 
este cel înregistrat la Brașov, unde Tractorul * * întrecut pe Steaua, 
relansind disputa pentru primul loc in clasament. De asemenea, 
surprinde și victoria voleibalistelor de la Maraiex, in deplasare, 
la Bacău. Iată amănunte de la partidele acestei etape :

FEMININ • Gloria București — 
Rapid București 2513—232C p d 
(scor individual 4—2). După pri
mele două schimburi conduceau 
rapidisbele cu 21 de „bețe", dar 
jucătoarele de pe posturile 3, 4, 5 
și 6 de la Gloria s-au prezentat 
foarte bine și victoria le-a reve
nit ia un scor categoric. S-au 
impus Maria Drăghid — 446,
Ana Petrescu — 433 și junioara 
Mariana Croitoru — 429 de la Glo
ria, respectiv Alexandrina Navon 
— 414, de la Rapid. Bile goale : 
Gloria 14, Rapid 37. (T.R.) •
Laromet București —> Olimpia 
București 2422—2363 (4—2). Partidă 
echilibrată. In care campioanele 
au âștigat datoriU și numărului 
mare de popice doborîte de Stela 
Andrei (443) și de Bălașa Tănase 
(424). De la Olimpia s-au eviden
țiat Elena Bălătică — 417 și Cor
nelia Grecescu — 416 (O. Guțu- 
coresp). • Voința Ploiești — 
Voința Constanța 2367—2325 (4—2)
• Petrolul Băicol — Voința Ga
lați 2509—2377 (5—1). • Met rom
Brașov — Voința București 2591— 
253a (3—3). Prima jucătoare a
întîlniril a fost bucureșteanca 
Elena Pană — 462 p d. (C. Gruia 
-coresp.). • Hidromecanica Bra- 
șov — Voința Timișoara 2482—2371 
(4—2). • Voința Oradea — C.S.M. 
Reșița 2525—2497 (3,5—2,5) • Vo
ința Tg. Mureș — Dermagant Tg. 
Mureș 2472—2426 (3—3) • Voința
Cluj-Napoca — Voința Craiova 
2598—2746 (1—5) !

MASCULINf 
I
1 TRACTORUL BRAȘOV — 
STEAUA 3—2 (-6, 8, -3, 13, 13) I 
După mai mult de două ore de 
joc dinamic și spectaculos, gaz
dele au ciștigat meritat în fața 
unei echipe care s-a crezut di
nainte învingătoare. Deși lipsiți 
de aportul lui Mășcășan, brașo
venii au luptat cu multă ardoa
re pentru fiecare minge, mai 
ales in finalul întîlniril, reali- 
zînd o victorie mult aplaudată 
de cei aproape 1 500 de specta
tori. în ultimul set, terenul s-a 
schimbat la 8—1 pentru Steaua, 
apoi oaspeții au mai acumulat 
un punct, dar din acest moment 
sextetul brașovean, bine coordo
nat de Sterea, egalează la 13 (!) 
și, în entuziasmul publicului, 
cîștigă setul și partida. S-au re
marcat Bujilă, Hinda, Sterea și 
Stancu de la învingători, res
pectiv Țerbea, Pop, Bădiță. Au 
arbitrat : I. Amărășteanu — 
Craiova șl M. Marian — Oradea. 
(V. Secăreanu — coresp).

DINAMO — RAPID 3—0 
12, 15). în ciuda diferenței 
nale de scor, rapldiștii — 
excepția setului întîi — au 
o replică viguroasă, puțin lip
sind ca rezultatul să fie mai 
strîns. Remarcări : Dumănoin, 
Girleanu. Păușescu, Tutovan (D), 
Cătălin, Popescu, Penciulescu 
(R). A condus cuplul bucureș- 
tean Em. Costoiu — A. Nedelcu. 
(M. G).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— C.S.M. SUCEAVA 3—0 (9, 13, 
4). Cu un atac mai eficace, stu
denții au terminat învingători 
detașat. Au arbitrat : D. Do

ts, 
fi- 
cu 

dat

nescu. 
Aurel 
Aurel 
Draga

Film

tf ROMANiAFII.M prezintă

Eu, tu și Ovidiu
S ° Proc*uct*e a Casei de filme 5

scenariul: Alexandru Slruțeanu. Bene 
Mciroviri. Geo Saizescu, după o idee de 
Bogdan Căuș. versuri: Flavia Buref. 

imaginea : Ion Marinescu.
Sfii muzica : Temistocle Popa.
ISM .Sș decoruri: Aureliu Ionesco,

costume: Doina Levinta, 
fgj sunet : Bogdan Cavadia.

; montaj : Margareta Aneseo.
coregrafia : Cornel Patriciii.

Florin Piersic, Violeta Andrei, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Ileana Stana Io- 
Jcan Constantin, Vasilica Tastaman, Rodie* Popescu, Dana Dogaru, Adriana Gădăleaa. 
Giurumia, Geo Saizescu, Nincta Guști, Ștefan Miliăilescu-Brăiia. Cosma Brașoveanu, 
Cioranu. Paula Chiuaru, Rodica Mandache, Cristian Ștefăneseu și Amza Pelea, 
OUeanu-Vuitei, Octavian Cotescu, Coca Andronescu, Ana Szeles, Nucu Păunescu, 
realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București".

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
RAPID 0—2 : 56—78 (28—44) și 
43—71 (33—22). Feroviarele au 
terminat învingătoare la scor 
in ambele partide cu ambițioa
sele sportive de la Olimpia, da
torită experienței și jocului 
practicat în viteză. Baschetba
listele de la Olimpia nu au mai 
arătat eficadtatea de altădată, 
iar în partida a doua, în repri
za secundă, ele nu au marcat 
decît 10 puncte ! Alte comen
tarii sînt de prisos. Prindpa- 
lele realizatoare : Basarabia 
12+24, Andreescu 28+11 de la 
învingătoare, respectiv Căpriță 
19+12 de la învinse. (N. To- 
kacek-coresp.).

C.S. Șe. PLOIEȘTI — I.E.F.S. 
Lie. 2 BUCUREȘTI 0—2 : IS
OS (32—47) și 68—92 (24—45).
Sportivele din București, mult 
mai experimentate decît eleve
le ploieștence, au cucerit două 
victorii fără să se întrebuin
țeze prea mult. Cele mai 
multe puncte : Maia Cuțov
46+ 37 (!) de la gazde si Giu- 
rea 23+26 de la oa^x+e. (T. Tă- 
năsescn-coresp.).

MOBILA SATU MARE — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 2—0 : 
91—83 (47—33) și 87—70 (44—30). 
Victorii meritate ale gazdelor. 
(St. Vida-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
2—0 : 80-48 (38—28) și 85—60 
(43—32). Succese fără proble
me ale jucătoarelor orădence. 
(L Ghișa-coresp.).

brescu — Ploiești, V. Arhire — 
Brașov. (C. Crețu — coresp.).

DELTA TULCEA — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 3—0 (7, ÎL 12). Vic
torie clară a gazdelor, care au 
fost net superioare in toate 
compartimentele. Remarcări: 
Gavrilă, Ivanov și Lancu de la 
învingători. Arbitri : A. Dimes
— București, S. Popescu — Con
stanța. (P. Comșa — coresp.).

CONSTRUCTORUL BRAlLA
— EXPLORĂRI BAIA MARE 
0—3 (-11, -10, -7). Meci frumos, 
victorie meritată. Remarcări : 
Bratu (O, Băgăian (E). Arbi
tri : V. Tilcă — Craiova, I. Ar
meana — București (L Itallag
— coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
VIITORUL BACAU 3—1 (12, 10, 
-14, 3). Dispută dîrză, câștigată 
de studențl datorită plusului de 
eficacitate în atac. Au condus S 
L Niculescu și L 
ambii din București.
— coresp.).

FEMININ
ȘTIINȚA BACAU 

TEX BAIA MARE 
14, -13, -10) ! Studentele au cre
zut că locul 3 în clasament ți 
cele citeva nume sonore pe care 
le au în formație sînt suficien
te pentru a dispune ușor de una 
dintre candidatele la retrogra
dare. în schimb, băimărencele 
au luptat cu dăruire pentru fie
care punct în setul al IV-lea, 
spre exemplu, localnicele au 
condus cu 12—1, dar oaspetele 
nu au renunțat nici în această 
situație, ce părea fără ieșire, 
reușind să câștige la 13 (!),
echilibrând situația la seturi. în 
ultimul set au avut aceeași bu

Șuțelescu, 
(Șt. Gurgui

— MARA-
2-3 (9, -8,

Prima ediție a „Cupei Româ
niei" la handbal masculin și-a 
consumat etapa seriilor preli
minare, care n-au oferit nici 
o surpriză. Mai animate și 
echilibrate, seriile de la Arad 
și Bacău au furnizat dispute ce
va mai echilibrate, fără însă 
ca pronosticurile să fie infir
mate. Deci, pentru semifinale 
s-au calificat: Universitatea 
Cluj-Napoca și Dinamo Brașov 
(seria A), H.C. Minaur Baia 
Mare și Politehnica Timișoara 
(seria B). Steaua și Gloria Arad 
(seria C), Dinamo București și 
Știința Bacău (seria D). Iată 
scurte relatări de la ultimele 
meciuri:

CLUJ-NAPOCA (seria A}
Cu cei trei jucători cărora 

le-a expirat suspendarea, Dina
mo Brașov n-a mal avut pro
bleme, dominînd net și fără 
drept de apel partida de sîmbă- 
tă cu Oltul Sf. Gheorghe, de 
care a dispus cu 34—20 (17—12). 
Marcatori: Nicolescu 11, Mess
mer 6, Ncdici 5. Bota 5, Bucă 
3, Mintiei 2, Dumitru și Cian
— pentru Dinamo, respectiv 
Vida 6, Pasztor 5, Zsiga 4, 
Ceangău 2, Budai 2, Solymosi
— pentru OltuL

în cea de-a doua partidă de 
simbătă. Universitatea Cluj-Na- 
poca a întrecut cu 26—16 
(13—6) pe CJS.M. BorzeștL Mer- 
gînd din ce în ce mai bine, 
clujenii s-au detașat clar prin 
jocul lor spectaculos in atac și 
printr-o apărare uneori fără 
cusur. La sfîrșitul partidei an 
avut, însă, un necaz: Avram, 
unul dintre cei mai buni jucă-

nă comportare, obținând o vic
torie nesperată. Remarcări: 
Mariana Petrescu, Elisabeta 
Molnar. Georgeta Ciofline, Vir
ginia Stamatopol, toate de la în
vingătoare. Au arbitrat : L.
Grun — Tg. Mureș, V. Chio- 
reanu — Cluj-Napoca. (I. lancu
— coresp.).

C.S.U. GALAȚI — RAPID 
3—2 (-13, 5, 7, -10, 10). Progra
mată într-o sală necorespunză
toare, partida a reținut atenția 
cu deosebire prin răsturnările 
de scor. Evidențieri : Maria 
Obreja (C.S.U.), Rodica Bu- 
lancea (R). Au arbitrat : Z. Pă- 
tru — București și Gh. Popescu
— Suceava. (T. Siriopol — co
resp.).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
3—0 (9, 13, 11). Victorie clară a 
gazdelor, din rândul cărora s-au 
remarcat Doina Săvoiu, Martha 
Szekely și Viorica Lutsch. Arbi
tri : V. Vrăjescu și AL Drago- 
mir, ambii din București. (G. 
Tamaș — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—1 
(9, 13, -13, 4). -Constănțencele, 
cu Maria Enache, Gulmiza Golii 
și Mariana Enescu în formă 
bună, au ciștigat destul de ușor. 
De la oaspete mai bine au jucat 
Marilena Dubinciuc, Camelia 
Ursache și Margareta Lăluț. (C. 
Popa — coresp.).

I.E.F.S. — PENICILINA IAȘI 
0—3 (-8, -L -7). Ieșencele, fără 
să strălucească, s-au impus le
jer. Arbitri : O. Manițiu — 
Brasov, M. Nicolau — București.

DINAMO — VOINȚA 3—0 
(2, L 7). Campioanele n-au lăsat 
nid o speranță firavei echipe 
Voința, care se află în continua
re pe ultimul Ioc în clasament 
De notat că antrenoaxea Doina 
Ivănescu a utilizat în special ju
cătoarele tinere. Au condus A. 
Nedelcu și Em. Costoiu. (N. 
CHINDEA). 

tori ai echipei clujene, s-a ac
cidentat serios. Au inscris: Dan 
Petru 8, Voik 6, Mircea 4, So- 
bek 3, Jurcă 2, Rusz, Avram și 
Căldare — pentru Universita
tea, respectiv G. Bcrbecaru 5, 
Arsene 5, Lozneanu 2, A Ber- 
becaru. Bucioacă, Smerea și 
Badea — pentru C.S.M.

Duminică, cele două partide 
ale cuplajului final s-au înche
iat cu rezultate normale: Uni
versitatea Cluj-Napoca — Oltul 
Sf. Gheorghe 32—8 (16—5), prin 
punctele înscrise de Voik 7. 
Zamfirescu 6, Dan Petru 5, So- 
bek 5, Mircea 3, Căldare 2, Ma
rian 2, Rusz și Jurcă — Uni
versitatea, Pasztor 3, Budai 2, 
Raduly, Ceangău și Vida — 
Oltul; Dinamo Brașov _  C.S.M.
Borzești 19—16 (9—8), principa
lii autori ai golurilor fiind Ni
colescu 6 și Nedici 5 —, Dina
mo Brașov; A. Berbecaru 6 ți 
Arsene 4 — C.S.M. Borzești.

Clasament: 1. Universitatea 
Cluj-Napoca; 2. Dinamo Brașov;
3. C.S.M. Borzești; 4. Oltul Sf. 
Gheorghe.

Hristoche NAUM

BAIA MARE (seria B)
Conduși încă de la începutul 

partidei de către craioveni, 
handbaliștii din Baia Mare au 
reușit să egaleze abia în min. 
2L cînd, preluând inițiativa, au 
menținut-o pînă la sfîrșitul par
tidei. In cele din urmă, H. C. 
Minaur Baia Mare a ciștigat 
cu 25—13 (8—4) întâlnirea cu
Universitatea Craiova. Printre 
marcatori: N. Voinea 8, Panțî- 
ru 5 și Palko 4 — Minaur, res
pectiv Gh. Dumitru 4 ți Radu
lescu 3 — Universitatea. Au ar
bitrat bine M. Marin și Șt. Șer- 
ban (București).

Meciul dintre Politehnica Ti
mișoara ți Relonul Săvinești a 
stat multă vreme sub semnul 
echilibrului (5 egalități), hand- 
baliștii din Săvinești luptînd 
exemplar și avînd in portarul 
Rusu pe cel mai bun apărător, 
în cele din urmă, timișorenii au 
terminat învingători cu 24—30 
(11—8), datorită mai ales jocu
lui foarte bun al lui Folker, 
Feher și Bucățea. Printre reali
zatori : Folker 6, Bucățea 5, Fe
her 5 — pentru Politehnica, 
respectiv D. Samson 9, Zamfir 
6, Ioncscu 3 — Relonul.

Ultimele două jocuri, progra
mate duminică nu au infirmat 
așteptările victoriile revenind 
favoritelor : Relonul Săvinești— 
Universitatea Craiova 18—11 
(9—9), intr-un meci derby al 
locului III ; H.C. Minaur Baia 
Mare — Politehnica Timișoara 
19—13 (11—7), principalii rea
lizatori fiind Boroș 5, Pajko 5

DE AZI, SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI» 
LA HANDBAL FEMININ

Incepînd de azi, în patru ora
șe din țară sînt programate me
ciuri contând pentru etapa se
mifinală a „Cupei României" la 
handbal feminin. Echipele sint 
grupate astfel : seria I (De
va) : Universitatea Cluj-Napoca, 
Știința Bacău, Universitatea Ti
mișoara și Progresul București ; 
seria a II-a (Brașov) : Confecția

în Divizia A la popice

IOSIF TISMĂNAR A TRECUT DE 1000 P.D.!

— Minaur, Sukelt 3 — 
tehnica.

Clasament : L IL C. Mi—»ir 
Baia Mare ; 2. Politehnica Ti- 
mișoara ; X Relonul Săvinești;
4. Universitatea Cra.ova.

V. SASARANU, coresp.
ARAD (seria Q

în grupa de la Arad, con
turile au fost încheiate inca de 
simbătă seara, la capătul unor 
jocuri care au satisfăcut pe de
plin pe cei peste 2 000 de spec
tatori și care au dus formațiile 
Steaua și Gloria Arad (aflate 
la a doua victorie) in semifi
nalele competiției. în prima 
partidă Steaua a întrecut pe 
Independența Sibiu cu 30—14 
(13-6).

A doua partidă, Gloria Arad
— Universitatea București, de
cisivă pentru calificare, s-a în
cheiat cu un rezultat surprin
zător, Arădenii au jucat foarte 
bine, cu o voință demnă de 
toată admirația, cîștigind net 1 
22—13 (14—6).

Duminică, în etapa derbyuri- 
lor s-au înregistrat rezultatele i 
Universitatea București — Inde
pendența Sibiu 16—10 (9—7) ; 
Steaua — Gloria Arad 25—H 
(H-7).

Clasament : L Steaua ; 2.
Gloria Arad ; 3. Universitatea 
București ; 4. Independența Si
biu.

Adrian VASIL1U 

BACAU (seria D)
Cu Pertu, Lieu și Bedivan în 

formă excelentă, Dinamo Bucu
rești a terminat simbătă învin
gătoare cu 20—8 (10—2) intîl- 
nirea ou Petrolul Teleajen. 
.Printre realizatori: Bedivan 5. 
Andreescu X Lieu 2, Cosma 2
— Dinamo, respectiv Puia 3
— Petrolul.

Meciul dintre Știința Bacăa 
ți Nitramonia Făgăraș, in care 
gazdele au învins cu 21—13 
(12—8), a fost tot timpul la 
discreția acestora.

Trebuie să consemnăm fapUM 
eă unele erori de arbitraj i-aa 
împiedicat să realizeze un scoc 
și mai mare. Printre realiza
tori: Deacu 6, Hornea 3, Baicaa 
3, Mureșan 2, Alexandru 2 — 
Știința, respectiv dobann 5. 
Tafian 4, Bucur 3 — Nitramo
nia.

Iată și ultimele rezultate ale 
seriei : Petrolul Teleajen — Nl- 
tramonia Făgăraș 25—13 (10—7), 
Dinamo București — Știința 
Bacău 15—11 (8—8).

Clasament : L Dinamo Bucu
rești ; Z. Știința Bacău ; X Pe
trolul Teleajen ; 4. Nitramo
nia 10 p.

S. NENTȚA, coresp.

București, Constructorul Baia 
Mare, Universitatea Iași și Ra
pid București ; seria a IlI-a 
(Bacău): I-E.F.S. București, Tex
tila BuhușL Voința Odorhei șt 
Constructorul Timișoara ; seria 
a IV-a (Tg. Jiu) : Universitatea 
București. Constructorul Hune
doara, Mureșul Tg. Mureș țt 
Hidrotehnica Constanța.

MASCULIN • Olimpia Bucu
rești — Gloria București 5447—5314 
(3—3). Med foarte frumos, am- 
beJe formații obținind rezultata 
bune, in special „veteranii" O- 
limpiel, Vrlnceanu — 938 și Tai
nă 937. De la Olimpia s-au mai 
evidențiat Tudor 951 șl G. Marin 
— 924, componenți al lotului nav- 
țional, iar de la Învinși o pres
tație bună au avut CătJneanu — 
935 și Marcu 904. • Uni o Satu 
Mare — Voința Cluj-Napoca 
4988—5102 (1,5—4,5). Clujenii au
avut in Deak (898) și în Fodor 
(878) realizatorii principali at 
acestei victorii. (Z. Ko vă cs-co
resp.). • Metalul Hunedoara — 
C.F.R. Timișoara 5161—4941 (4—9
• Constructorul Galați — Rafi
norul Ploiești 5572—5063 (5—1) •
Tehnometal București — Dacia 
Ploiești 5056—4991 (4—2) • Petro
lul Băicoi-Cîmplna — Petrolrd 
Teleajen Ploiești 5333—5062 (6—0). 
De la gazde cel mal bun a fost 
Șla£ cu 975 p d. G. Silvestru șt 
Ivan au punctat dte 903, fiind 
primit jucători oaspeți care depă
șesc 90« p. d. pe arena din Cîm- 
pina. (F. Stroe-c >resp.). • Rul
mentul Brasov — Voința Bucu
rești 5599—5374 (5—1). Tismănar
(R) cu 1005 p d a stabilit un nou 
racord al arenei. • Progresid 
Oradea — Voința Tg. Mureș 5179— 
4988 (5—1) • Dermagant Tg. Mu
reș — Aurul Baia Mare 4930—5090 
(1—5) • Olimpia Reșița — Elec
troni ureș Tg. Mureș 5229—5109 
(4-a.
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ECHIPAJUL DIN POIANA
A RATAT DE PUȚIN UN LOC

Victoria a revenit sportivilor din R.
SINAIA, 26 (prin telefon). 

Participarea reprezentanților 
R.D. Germane la ediția a II-a 
a concursului internațional de 
bob dotat cu „Trofeul Carpați" 
a anticipat că victoria în aceas
tă competiție va reveni unuia 
dintre cele patru echipaje pre
zente la start, într-adevăr, pre
viziunile — bazate pe valoarea 
deosebită pe plan mondial a 
boberilor din R.D. Germană — 
au fost confirmate, mai mult 
chiar, primele trei poziții in 
clasament fiind ocupate, în or
dine. de vehiculele pilotate de 
Bernhard Lehmann (locul 3 la 
ediția 1978 a campionatului 
european), Roland Ebersbach și 
Jochen Babock. Lehmann, aju
tat substanțial la starturi de 
coechipierul său Mathias Trub- 
ner, a luat conducerea după 
prima manșă, a cedat-o după 
a doua (lui Ebersbach), dar în 
următoarele și-a demonstrat din 
plin superioritatea în arta pi
lotajului, obținînd un avans de 
48 de sutimi de secundă, con
fortabil pentru o pistă de nu
mai 1 200 m lungime, cu două 
viraje mai dificile (11 și 13), 
dar cu două linii drepte (în spe
cia; cea de după virajul 11) 
pretențioase.

Sportivilor români le-a rămas 
șansa locului 3, atuurile mai 
mari avindu-le echipajul Ștefan 
Chițu — Gheorghe Lixandru 
care, nu mai departe decît săp- 
tămina trecută, cucerise titlul 
de campion național. Dar, deși 
a avut în toate cele 4 manșe 
timpi de start superiori adver
sarilor lor direcți — echipajul 
Jochen Babock — Harry Bahr 
— și obținuse în manșa secun
dă un avans (este drept, mic — 
11 sutimi de secundă), Chițu a 
fost întrecut Pe parcurs, pilotul 
oaspete dovedind un plus de 
siguranță la intrările și ieșirile

REZULTATE MERITORII ÎN „CUPA DE CRISTAL» LA ATLETISM
(Urmare din pag. I) 

din viraj, dar mai ales în liniile 
drepte, parcurse „șnur". In 
schimb, unele mici abateri de 
la o linie dreaptă perfectă (fără 
a lovi, însă, mantinela) au a- 
dăugat bobului din Cîmpina su
timi de secundă care, adunate, 
au determinat ratarea locului 
3, spre mîhnirea publicului.

Pentru pozițiile următoare 
s-a dat o luptă strînsă, termi
nată cu un rezultat notabil 
pentru echipajul Mihai Secui 
— Gabor Bara, clasat înaintea 
echipajelor Austriei și Ceho
slovaciei, deși timpii la start au 
fost modești. Probabil că dacă 
ar fi beneficiat de un împin- 
gător mai puternic — la care îi 
dădeau dreptul tinerețea lui și 
calitățile demonstrate în alte 
concursuri internaționale — 
Secui ar fi realizat un rezultat 
mai bun, chiar dacă și ei și cei
lalți boberi români suportau un 
handicap net față de sportivii 
din R.D. Germană. Ne referim 
la faptul că aceștia au parcurs 
în acest sezon circa 600 de co
borâri de antrenament (marea 
majoritate pe pîrtia artificială 
de la Oberhof), în vreme ee 
la Sinaia s-au putut efectua 
doar 25—30 de coborîri.

Cîteva cuvinte despre orga
nizatori. In ciuda temperaturii 
_  care a urcat la un moment 
dat îngrijorător (duminică, în 
manșa a patra, ploaia cu... soa
re amenința întreruperea con
cursului) — ei au asigurat o 
pistă bună pentru toți concu- 
renții.

Clasament: L R.D.G. I (Leh
mann — Trubner) 225,67; 2.
R.D.G. n (Ebersbach — Kirch
ner) 226,15; 3. R.D.G. IV (Ba
bock — Bahr) 229,76 ; 4. AS. 
Poiana Cîmpina (Chițu — Li
xandru) 230,00 ; 5. R.D.G. III 
(Richter — Rothllng) 230,08 ; 6. 
Voința I Sinaia (Secui — Bara) 

înălțime Adrian Proteasa, care 
a corectat, în trei reprize, re
cordul de juniori al țării, du- 
cindu-1 acum la 2,15 m- în ceea 
ce privește săritura în înălțime, 
concursul de sîmbătă a de
monstrat, încă o dată, că dis
punem de un mănunchi de a- 
tleți cu certe posibilități, de la 
care — dar numai printr-o 
muncă susținută, pasionată ! — 
se pot aștepta rezultate real
mente valoroase,

întrecerile din ziua a doua 
au fost dominate de săritura în 
lungime. La băieți, Tudorel Va
sile a avut cea mai bună com
portare, sărind 7,84 m. în proba 
feminină, de fapt o a doua dis
pută după cea din ajun, sări- 
toarea britanică Susan Reeve 
(a sosit în Capitală abia în 
cursul serii de sîmbătă) a de
monstrat frumoase calități. Cea 
mai bună încercare a sa a mă
surat 6,53 m, performanță care 
reprezintă un nou record de 
sală al Marii Britanii.

în concursurile de duminică 
s-au impus atleții oaspeți. Ast
fel, au obținut victorii atletele 
maghiare Erika Rudolf la înăl
țime și Xenia Siska la garduri, 
grecul Luka la greutate și en
glezul Price în cursa peste gar
duri. Excep.tîndu-i pe săritorii 
în lungime, ceilalți eoncurenți

CÎMPINA 
PE PODIUM!

D. Germană
230,13 ; 7. Austria (Kossler — 
Kofel) 230,30 ; 8. LE.FB. I Bucu
rești (Panaitescu — Cristudor) 
231,40 ; 9. Cehoslovacia I (Pau- 
lak — Kreplrik) 231,45; 10.
C.S.O. Sinaia (Vulpe — Streațâ) 
231,73. Au participat 16 echi
paje.

Dumitru STANCULESCU 

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE SCRIMĂ ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

unguri, precum și Gaspar și 
Efigenio din echipa Cubei. Și 
dacă intrarea direct în finală a 
lui Kuki și Petruș n-a surprins 
pe nimeni (recent, la marele 
concurs internațional de la Kiev 
cei doi au fost primii clasați 
dintre scrimerii străini), suita 
de victorii care i-a adus printre 
finaliști pe Niculescu (l-a în
trecut pe Țiu cu 10—7) și pe 
Buricea a fost neașteptată, ți- 
nînd cont de startul lor greoi. 
Ceilalți doi finaliști au fost de
semnați în urma recalificărilor : 
Țiu (învingător cu 10—8 asupra 
lui Czakel) și ungurul Rozsa
vâri (a cîștigat cu 10—9 la co
echipierul său Szabo).

Finala probei individuale a 
avut trei momente-cheie. In 
primul asalt s-au întilnit trăgă
torul nostru nr. 1, Kuki, cu sin
gurul concurent străin ajuns in 
această fază, Rozsavâri. Nelă- 
sîndu-i nici o speranță adver
sarului, Kuki a ciștigat cu 5—0. 
(Acesta și-a luat revanșa indi
rect, la același scor neașteptat, 
lnvingindu-1 pe Țiu, celălalt 
pretendent la podium). Asaltul 
Kuki-Petruș, Ia jumătatea fi
nalei, a început surprinzător, cu 
inițiativa și atacurile directe ale 
lui Petruș (1—3), adversarul a

români au evoluat modest in 
disputa cu oaspeții Și în raport 
cu pretențiile lor.

Rezultate înregistrate in pri- I 
ma zi a întrecerilor : BĂR
BAȚI : 60 m : 1. Claudiu Ș»ișe- 
lescu (Dinamo) 6.7 s (electric 
6,89 s), 2. V. Radevici (U.R.S.S.) 
6,7, 3. FI. Bălțat (Steaua) 6,8,
4. St. Văduva (Dinamo) 6.8 ; 
triplu : 1. Carol Corbu (Steaua) 
16,36 m, 2. Ad. Chioroaie 
(Steaua) 16,10 m. 3. B. Bedro- 
sian (Dinamo) 16,08 m, 4. G. 
Katona (Ungaria) 15,94 m. 5. J. 
Heghediș (Iugoslavia) 15,93 m; 
înălțime : 1. Adrian Proteasa 
(Steaua) 2,15 m — record repu
blican de juniori, 2. D. Muller 
(Steaua) 2,10 m, 3-4. C. 'Antal 
(C.S.U. Oradea) și Al. Papi 
(Univ. Brașov) 2,10 m, 5. I. 
Major (Ungaria) 2.10 m ; pră
jină : 1. Nichifor Ligor (Steaua) 
5,00 m, 2. Or. Ivan (Dinamo)
4,80 m, 3. M. Gîrleanu (CAU)
4,80 m ; FEMEI : 60 m : 1. Ve
ronica Anghel (Rapid) 7,2 ș — 
record republican egalat (elec
tric 7,52 s), 2. Maria Samungi 
(Farul C-ța) 7,3, 3. Otilia Șo- 
mănescu (Steaua) 7,4 s — re
cord de junioare egalat, 4. Ir
ma Konig (Ungaria) 7,4 s ; 
lungime : 1. Anita Stahane 
(U.R.S.S.) 6,30 m, 2. Doina An
ton (C.S.M. Pitești) 6,23 m, 3.

MIERCUREA CIUC, 26 (prin 
telefon). Vineri și sîmbătă seara 
dar mai ales duminică, atît di
mineața, cit și după-amiazâ, tri
bunele patinoarului au fost 
populate pină la refuz de un 
public cald, receptiv la frumu
sețea unei sărituri sau a unei 
piruete oferite cu multă gene
rozitate de participanții la 
concursul internațional de pati
naj artistic programat in loca
litate. Dacă va'oarea unui de
sen pe gheață (la proba obliga
torie) poate fi apreciată in ex
clusivitate de . un inițiat, ..dan
sul" pe patine, la exerciții li
bere, sensibilizează inimile — 
cind este cazul — iar aplauzele 
izbucnesc spontan.

La juniori au ieșit în evi
dență cîteva mari talente care 
avem convingerea că nu peste 
mult timp se vor număra prin
tre laureații campionatelor eu
ropene sau mondiale (păcat însă 
că printre aceștia nu se află 
nici un reprezentant al țării 
noastre !). Ne referim la Ka
tarina Witt și Christine Riegl 
(ambele din R. D. Germană), 
două tinere a căror ușurință și 
spontaneitate în patinaj sînt ui
mitoare, la Kristen Falko 
(R.D.G.), Aleksei Kuzmin 
(U.R.S.S.) și Ivan Kralik (Ceho
slovacia), patinatori pentru care 
execuția săriturilor triple nu 
mai constituie, în general, o 
problemă.

Seniorii, patinatori mai expe
rimentați, s-au dovedit, cum 
era și firesc, superiori junio
rilor la figurile de școală. Aici 
victoria a revenit, atit la bă- 

lnvingindu-l in primul asalt al finalei pe ungurul Rozsavâri,' 
Petru Kuki (stingă) și-a deschis drumul spre titlu

Foto : Vasile BAGEAC i
cestuia fiind pe punctul de a 
ceda nervilor. Kuki se regăsește 
însă la timp și intoarce, cu teh
nica sa recunoscută, rezultatul 
(5—4). Ultimul asalt, Kuki-Țiu, 
urma să desemneze campionul 
sau să determine un meci de 
baraj intre aceiași concurenți,

Sanda Vlad (C.S. Zalău) 6,10 
m ; greutate ; 1. Mihaela Lo
ghin (C.A.U.) 18,27 m — record 
republican, 2. Mioara Boroș 
(Dinamo) 16,58 m. 3. Suzana 
Herman (Steaua) 16,44 m.

Duminică, în ziua a doua a 
mtrecerilor, au fost notate re
zultatele : BĂRBAȚI : 60 mg : 
1. Beryn Price (Anglia) 7.7 s 
(electric 7,94 s), 2. P. Palfy (U 
Cluj-Napoca) 7,8, 3. N. Petcu 
(CASU Timișoara) 7,9 ; lungi
me : 1. Tudorel Vasile (Dinamo) 
7,84 m. 2. Șt. Lăzărescu (Rapid) 
7,67 m, 3. T. Kovesi (Ungaria) 
7,59 m, 4. C. Corbu (Steaua) 
7.55 m. 5. V. Costache (Dinamo) 
7,52 m ; greutate : 1. Lukas 
Luka (Grecia) 18,24 m, 2. Gh. 
Crăciunescu (Steaua) 17,09 m.
3. C. Csakany (U Cluj-Napoca) 
15,76 m ; FEMEI : 60 mg : 1.
Xenia Siska (Ungaria) 8.3 s (e- 
lectric 8,50 s), 2. Mihaela Du
mitrescu 8.4 s, 3. Valeria Bi- 
duleac (CAU) 8,6 s, 4. Elena 
Mirza (Dinamo) 8.6 ; înălțime:
l. Erika Rudolf (Ungaria) 1,86
m. 2. 2. Virginia Ioan (Rapid)
1,80 m, 3. Draga Crișan (U Cluj- 
Napoca) 1,75 m, 4. Sandra Cei- 
ran (U.R.S.S.) 1,75 m ; lungime 
(al doilea concurs) : 1. Susan 
Reeve (Anglia) 6,53 m — re
cord englez, 2. Sanda Vlad (C.S. 
Zalău) 6,26 m.

ieți, cit și la fete reprezentan
ților Ungariei : Lâszlo Vajda șl 
Agnes Eriis, a căror siguranță 
în execuție a obligat juriul de 
arbitri să le acorde note ma
xime. Victoria finală avea să 
se decidă după programul scurt 
și cel de exerciții libere. în 
cursul acestor probe am asistat 
la un adevărat recital oferit de 
Văjda, Jean Simond (Franța) și 
Heiko Fischer (R. F. Germa
nia), in timp ce la fete foarte, 
bine s-au comportat Eros, Hana 
Cesela (Cehoslovacia) și Ga
briele Buscliuter (R. F. Ger
mania). în ceea ce-i privește 
pe sportivii români, aceștia s-au 
prezentat slab, atît la juniori, 
cit și la seniori. CLASAMENTE 
FINALE : juniori : 1. K. Falko 
(R.D.G.) 3,8. 2. 1. Kralik (Ceho
slovacia) 4.8. 3. A. Kuzmin
(U.R.S.S.) 6.0. 4. V. Filipowski
(Polonia) 7.6. 5. ■ S. Piskov
(U.R.S.S.) 9.6..., 8. A. Anghel 17.2; 
junioare : 1. Katarina Witt
(R.D.G.) 3.2 p. 2. Christine Riegl 
(R.D.G.) 3.4 p. 3. Natașa Ovci- 
nikova (U.R.S.S.) 7,8 p... 10.
Mariana Chițu (România) 18,4. 
Seniori : 1. Laszlo Vajda (Un
garia) 2,4 p, 2. Jean Chri6tope 
Simond (Franța) 4.6 p, 3. H. 
Fischer (R.F.G.) 5.6 p, 4. L. 
Azzola (România) 7,4 p, 5. A. 
Vasile (România ) 10.0 p. Se
nioare : 1. Agnes Eros (Unga
ria) 2,0 p. 2. Hanna Vesela 
(Cehoslovacia) 4.6 p. 3. Gabrie
lle Buschutter (R.F.G.) 5,4 p, 4. 
Cornelia Picu (România) 8.6 p,
5. Maja Zubancici (Iugoslavia) 
10,4 p.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

intrucît Kuki era, în acel mo
ment, neînvins, iar Țiu înregis
trase doar o infrîngere. Cu toate 
eforturile acestuia din urmă — 
același trăgător dinamic, care își 
hărțuiește mereu adversarul — 
Kuki l-a dominat tactic, prin 
finețea contraatacurilor. Scor : 
5—2 și floretistul Petru Kuki 
dobîndește astfel titlul de cam
pion internațional al României. 
A fost o finală echilibrată și 
spectaculoasă.

Iată clasamentul final ; 1. PE
TRU KUKI (România) 5 V. 2. 
Mihai Țiu (România) 3 v (+2), 
3. Nandor Rozsavâri (Ungaria) 
3 v (0), 4. Petre Buricea (Româ
nia) 2 v (+1), 5. Tudor Petruș 
(România) 2 v (0), 6. Constantin 
Niculescu (România) 0 v.

Duminică s-a disputat între
cerea pe echipe, încheiată cu 
următoarele rezultate : 1. Româ
nia I 3 v (Bulgaria 9—1, Româ
nia II 9—1, Ungaria 9—3), 2. 
Ungaria 2 ,v (România II 9—7, 
Bulgaria 9—5), 3. România II 
1 v (Bulgaria 9—3), 4. Bulga
ria 0 v.

PROFESORI I ELEVI ! 
FIECARE OFICIU 

JUDEȚEAN DE TURISM 

va oferă cea mai potrivită 
formulă pentru excursii

• Fiț. convinși că veți primi un 
sprijin calificat în alegerea tra
seelor, In stabilirea tematicii 
excursiilor.

A Se asigură mijloace Oe 
transport confortabile, servicii de 
ghid, cazare și masă în unități 
de categorie preferată etc.

DE REȚINUT :
Alegeți pentru excursii zilele de 

luni-vineri, știind că astfel bene- 
ficioți de o reducere cu 20 la 
sută Io transportul cu autocarele 
și microbuzele.

gadă 1 Și pentru că am vorbit 
oe campionatele continentale, 
întrecerile „Cupei de cristal" 
au evidențiat doar foarte pu
țini atieți capabili să-și măsoa
re forțele cu cei din elita eu
ropeană. Ei sînt, de fapt, a- 
ceiași pe care-1 știam ! Micu
lui grup i s-ar mai putea adău
ga campioana vitezei, Veronica 
Anghel, cu recordul (7,2 s) pe 
care l-a egalat pe 60 m, dar 
cind timpul său cronometrat e- 
lectric a fost de 7,52 pină și 
semnificația acestei izbînzi pă- 
le'.’e !

Si totuși, în aceste momente 
de prezentare a competiției, 
fie-ne îngăduit să menționăm 
pe cițiva dintre performerii în
trecerilor din sala „23 August". 
Cap de listă, indiscutabil, Ca
rol Corbu (16.26 m —16,01 
m—16.36 m—16,32 m—16,26 m— 
16 10 m). despre care se poate 
spune că, chiar la această oră, 
dispune de o „rezervă" de cel 
puțin 30-—40 cm, deoarece nici 
una dintre săriturile sale n-a 
fost încheiată așa cum știe 
Carol. Mihaela Loghin (trei a- 
runcâri peste 18 m : 18,04 m, 
18.05 m, 18.27 m) are satisfac
ția de a fi îmbunătățit recor
dul pentru a doua oară, în a- 
ceastă iarnă, ca și săritorul in



PALETA CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA TEHNICII, 
DAR PE PRIMUL PLAN RĂMÎNE SPORTIVUL!

Meet cmitai de tenis România — Uiigdi ia (13-2)

UN TEST DE BUN AUGUR 
PENTRU JUNIOARELE NOASTRE

Convorbire cu TIDOP HUHN00I0, Jucător din „epoca
de aur" a tenisului de masa european

IntHnirea amicală de tenis, 
dintre reprezentativele de ju
nioare ale României și Unga
riei, desfășurată sîmbătă și du
minică in sala ,.23 August'*  din 
Capitală, s-a încheiat cu victo
ria categorică a sportivelor 
noastre : 13—2, Antrenorii echi
pei României. T, Bădiți, A. Se- 
gărceanu și Ecalerina Roșianu, 
au prezentat o formație bine 
pregătită și omogenă.

- ECHIPA DE JUNIORI 
A ROMÂNIEI, ÎNVINGĂTOARE 

IN TURCIA

în cel de al doilea med ami
cal susținut ta Turda, repre
zentativa de juniori a tării 
noastre • lntilnit, la Izmir, 
echipa similară a gazdelor. Fot
baliștii români au riștigat eu 
1—0 (0—0). prin golul marcat
de Dorel Zamfir ta min. 70.

★
Claudio Coutinho, antrenorul 

echipei Braziliei, a comunicat 
presei lotul de 21 de jucători 
pentru turneul final al campio
natului mondial din Argentina. 
Din lo< fac parte, printre alții, 
Leao (portar), Toninho, Edinho, 
Oscar, Amarai (apărători), Ri- 
velino, Cetezo Tarciso (mijlo
cași), Zico, Reinaldo, Dirceu 
(atacanțl), care ar forma și 
„U*-le de bază.

Comitetul de organizare a 
turneului final din Argentina a 
anunțat că lucrările instalațiilor 
de televiziune, radio și telex 
sint aproape in întregime termi-

Victoria este tonică pentru 
sportivele românce, care — în 
cursul acestei sâptămsni — vor 
debuta în competițiile oficiale 
europene, pe teren acoperit, -re
zervate junioarelor.

Un sepsibil progres au ară
tat Cozmina Popescu și Nadia 
Becherescu. Ele și-au îmbună
tățit simțitor loviturile de ser
viciu și de vole. Gabriela SzokS 
și Gabriela Dinu, cu ma; multă 
concentrare in momentele- 
cheie, ar fi putut consfinți • 
victorie la zero a echipei noas
tre. Lucia Romanov nu a tre
buit să se întrebuințeze prea

COR NEL IU ION, LOCUL 4
COPENHAGA, 26 (prin tele

fon). Sîmbătă, intr-una din să
lile complexului sportiv .Hel- 
golandsgade*  din capitala Da
nemarcei, s-a desfășurat ultima 
dintre probele cuprinse In pro
gramul celei de a VHI-a ediții 
a Campionatelor europene pen
tru arme cu aer comprimat. *-  
ceea de pistol 10 m. rezervată 
tuturor categoriilor de partlci- 
panțt în privința primilor cla
sați, atit la senioare cit și la 
seniori, anticipările au fost con
firmate ; polonezul Romanowski, 
cu 388 p, și sovietica Galișa 
Korzun (330 p) și-au adjudecat 
titlurile de campioni continen
tali. Dacă, insă, Korzun a fost

SELECȚIONATA DE HOCHEI 
A R. P. CHINEZE EVOLUEAZĂ

LA BUCUREȘTI
Aflată în drum spre Spania, 

unde de la 9 martie va lua par
te, la Palma de Majorca. ta 
întrecerile grupei C a Campio
natului mondial, selecționata de 
hochei a R. P. Chineze va e- 
fectua un scurt popas de două 
jocuri in țara noastră. Delega
ția sportivilor chinezi este aș
teptată să sosească la București 
în ziua de 2 martie. Formația 
oaspete va evolua pe patinoarul 
4,23 August*  în compania unei 
selecționate divizionare a țării 
noastre, in zilele de 5 și 7 
martie.

HOCHEIȘTII CANADIENI 
yOR FI PREZENȚI LA C. M.

PRAGA (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, campio
natul mondial de hochei pe 
gheață (grupa A) va avea loc 
intre 26 aprilie și T4 mai la 
Praga. în cursul unei confe
rințe de presă, Miroslav Subrt, 
președintele comisiei de orga
nizare, a anunțat oficial că e- 
chipa Canadei și-a confirmat 
participarea la competiție. 

serios pentru a ciștiga detașat 
ambele partide.

Rezultate tehnice : Lucia Ro
manov — Zsuzsa Turi 6—2, 6—2; 
Gabriela Dinu — Lilla Lu- 
gasi 4—6, 6—2, 6—1 ; Lucia Ro
manov — Lilla Lugasi 6—1, 
6—1 ; Gabriela Dinu — Zsuzsa 
Turi 5—7, 4—6 ; Cozmina Po
pescu— Judith Fodor 6—0,6—1; 
Gabriela Szoko — Eva Myl- 
teni 5—7, 5—7 : Cozmina Po
pescu — Eva Mylteni 6—4, 6—4; 
Gabriela Szoko — Judith 
Fodor 6—1, 6—2 ; Camelia Chi- 
riac — Zsuzsa Palinkas 6—0, 
6—1 ; Nadia Becherescu — 
Marta Raksanyi 6—0. 7—5 ; Ca
melia Chir iac — Marta Rak
sanyi 6—4. 6—2 ; Nadia Beche
rescu — Zsuzsa Palinkas 6—3, 
6—1 ; dublu : Dinu, Chiriac — 
Turi, Lugasi 4—6, 6—0. 6—2 ; 
Popescu. Szoko — Miltenyi, Pa- 
linkas 6—4, 6—2 ; Becherescu. 
Marilena Totoran — Fodor, 
Raksanyi 6—1, 6—3.

S. IONESCU-coresp.

S-au încheiat C. L de tir „indoor44

urmată. In mod normal, dato
rită valorii ridicate, de alte 
două compatrioate țSimoniaa șt 
Kalinina, eu același punctaj : 
378 pi. in schimb la băieți GecM 
Robinson (Anglia) a oferit ma
rea surpriză de a se clasa pe 
locul al doCea. cu un rezultat 
egal cu ai învingătorului. A- 
ceastă merituoasă comportare a 
hn Botxnsoa confirmă progre
sul general din ultimul timp 
al trăgătorilor englezi (să ne 
amintim că un alt trăgător bri
tanic. Cooper, se număra, la 
București, printre protagoniștii 
întrecerii la pușcă libert 3 X 48 
f a Campionatelor europene 
pentru arme eu glonț, edxria 
1977). Deși ta întrecerea indi
viduală sport-.âi din R. O. Ger
mană nu s an riasat printre pri
nții. jor le-a revent, totuși, me
dalia de a*v  in concursul pe e- 
cnipe. In întrecerea coiectivă a 
fetelor, superioritatea repre
zentantelor Uniunii Sovietice a 
fc-M incoerte-^ab-iâ. ea rezulta
tul tocai de 1 Ui puncte.

Dia rinds', țintașilor români, 
ungurul rare s-a cocnpcrtat bine 
a fost Cornelia Ion. Campionul 
ustru la piste» viteză (el este.

SPORTIVI ROMÂNI
ILEANA St I.AI ÎNVINGĂ

TOARE LA MOSCOVA in pro
ba de 1500 tn, in cadrul con
cursului indoor pentru „Premiul 
ziarului Izvestia*.  Atleta ro
mâncă a fost cronometrată cu 
4:11.2.

ȘAHISTUL MIRCEA PAVLOV
1- a învins pe Ruiz (Spania) în 
runda a 10-a a turneului inter
național de la Torremolinos. 
Conduc in clasament : 1. Bellon 
(Spania) 7*/,  p, 2. Anderson 
(Suedia) 7 p, 3—4. Sanz (Spa
nia), Tarjan (S.U.A) 61/, p, 5. 
Pavlov (România) 6 p.

TlNARUL TENISMAN AN
DREI DlRZU a obținut un re
zultat bun la turneul indoor de 
la Moscova, învingîndu-1 pe 
cunoscutul jucător sovietic V. 
Korotkov cu 4—6, 7—6, 7—6 și 
calificîndu-se pentru sferturile 
de finală, în care a fost însă 
învins de campionul R.D. Ger
mane, 771. Emmrich cu 6—7,
2— 6. Juniorul FI. Segărceanu,

Printre oaspeții recentelor 
campionate internaționale de te
nis de masă ale României s-a 
aflat și iugoslavul Tibor Ha- 
rangozo, unul dintre cei mai 
cunoscuți jucători din „epoca de 
aur“ a tenisului de masă euro
pean. alături de Sido (Ungaria), 
Andreadis (Cehoslovacia), Do- 
linar (Iugoslavia) sau Matei 
Gantner al nostru. în prezent 
speciallist in producerea mate
rialelor sportive. Harangozo se 
interesa îndeaproape de evolu
ția sportivilor (printre care și 
ai noștri), care folosesc paletele 
„Tîbhar*.  pe baza relațiilor de 
colaborare stabilite cu federa
țiile respective.

Am folosit prilejul pentru a-1 
invita la o discuție privind ra
portul dintre tehnica de ioc și 
material. Așadar—

— Cum se influențează 
cele două elemente T

— Sînt tentat să spun eă 
mai tatii a fost ideea că o ino
vație adusă materialului folosit

LA PISTOL
dealtfel, eorecordman mondial 
al acestei probe) a reușit 336 p. 
cifră cu care s-a situat pe lo
cul 4 ta clasamentul general 
individual. Deși nespeciallst al 
probei de pistol cu aer com
primat. Corneliu Ion a demon
strat ei e»te, cel puțin ta mo
mentul de față, singurul tră
gător român care poate face 
față eu succes întrecerilor In
ternaționale de anvergură. Cei
lalți pistolari (M. Trusei — 377 
p, L Stan — 371 p și D. Iuga 
— 369 p) ne-au arătat că mai 
au tacă mult de muncit pentru 
a ae ridica la nivelul firesc, 
corespunzător condițiilor de pre
gătire pe care le au.

REZULTATE TEHNICE : pis
tei 10 m. senioare : 1. Korzun 330 
p. 2. Simonian 378 p, X Kalinina 
378 p ; echipe : L UJLSS. 1136 
p. 1 Suedia 1115 p, X Polonia 
1 113 p ; seniori : L S. Roma
nowski 388 p, X Robinson 388, 
p, X V. Tondo (Italia) 337 p, A
&. Ion 386 p ; echipe : L R. D. 
Germană 1530 p, X Anglia 
1 527 p. X Suedia 1 523 p_ X 
România 1503 p ; juniori : L 
Pisianov (U.R.S.S.) 388 p (!) ;
echipe : L U.R.S.S. 1149 p.

PESTE HOTARE
după ce l-a învins pe sovieticul 
V. Gruzmen, a pierdut ta .op
timi*  la S. Volkov (6—7, 0—6).

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE SABIE de la Varșovia 
(Trofeu! Wolodjowski) a reve
nit echipei Ungariei : 9—7 cu 
selecționata U.R.S.S. Pentru 
locul 3 : Polonia — România 
8—8 (polonezii cu tușaveraj su
perior). Sîmbătă, România — 
R.F. Germania 10—6, Ungaria 
— România 10—6, U.R.S.S. — 
Italia 10—6, Ungaria — Polonia 
10—6.

REPREZENTATIVA DE HO
CHEI A ROMÂNIEI (JUNIORI) 
a evoluat la Weisswasser 
(R.D.G.), pierzînd în fața repre
zentativei similare a țării gazdă, 
cu scorul de 9—1 • (2—1, 1—0, 
6—0). 

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

în joc ar putea contribui la 
obținerea victoriei. Cum masa, 
mingea și fileul erau strict re
glementate și cum echipamen
tul nu conta mare lucru, sin
gurul material susceptibil de 
modificări a rămas paleta. Ast
fel. la campionatele mondiale 
de la Bombay, din 1952. ta lo
cul obișnuitei plăci de cauciuc 
cu zimți, aplicată pe lemn, me
nită să amortizeze zgomotul și 
să dea cit de rit siguranța in 
conducerea mingii, japonezul 
Satoh avea pe paletă un strat 
gros de burete sponginos din 
cauciuc, cu care mingea venea 
în contact direct Ei bine, ast
fel lovită, mingea nu mai pu
tea fi ușor controlată de ad
versar. Și așa se face că, ta 
finală, vestitul Koczian a fost 
învins de Satoh. Cind „bure
tele", cum era de așteptat, a 
fost folosit și de alții, chiar că 
nimeni nu mai putea stăpinl 
mingea. Asta a cerut iar un 
efort de gîndlre, relansind ra
portul .tehnică de joc — ma
terial*.  Astfel a reapărut cu
noscuta placă de cauciuc, apli
cată de astădată pe stratul de 
burete, dar — altă „premieră*  
— cu zimții spre interior. Cu o 
asemenea paletă s-a executat 
spectaculosul .topspin*,  care a 
deschis o eră nouă ta tenisul 
de masă. Din nou mingea a de
venit, ta noile condiții, greu de 
controlat șl—

— —3-a căutat antido
tul—

— Exact I Tot „material top- 
apin*,  s-a spus, dar topspinul nu 
a putut B neutralizat După În
delungi cercetări și experimen
te. ta care au fost angrenați 
specialiști si jocului și ai pro
ducției de palete, s-a găsit ma
terialul numit „aati-topspin*,  
cauciucul ea zimții montați tot 
spre interior, dar foarte neted 
si moale, ea să amortizeze e- 
f ectuL De vreo doi ard. o altă 
noutate : placa de cauciuc mon
tată eu zimții Înspre afară, dar 
de astădată foarte taalțt de 
unde numele de .grass*,  adică— 
iarbă. Placa de cauciuc e mon
tată pe ua burete mal subțire, 
pentru a se respecta prevede
rea ea stratul burete-eaudue să 
nu depășească grosimea de 4 

mm pe fiecare parte, „Iarba*  
imprimă mingii efecte necoo- 
trolabile, iar rine execută tos>- 
spin contra „ierbii*  nu va avea 
niciodată succes. „Iarba*  am
plifică efectul mingii trimisa 
prin procedeul topspta și o taca 
imposibil de controlat, astfel că 
topspinul se transformă intr-un 
veritabil bumerang pentru cei 
care îl execută. Jucătorii euro
peni și-au adaptat tehnica la 
noul material. In prezent «• 
caută un antidot si la „iarbă*.  
Vedeți, un adevărat „perpetuum 
mobile*...

— Ce a urmat ?
— Paleta cu materiale dife

rite aplicate pe cele două fete. 
Cei ce le folosesc exploatează 
acțiunea diferită a mingii in 
contact cu una sau alta dintre 
fețe, în atac sau in apărare, pot 
uza cînd de una. cînd de cea
laltă dintre fețe, răsucind pa
leta în timpul schimbului și ou- 
nind pe adversar în imposibili
tatea de a mai prevedea zbo
rul mingii. Am impresia însă 
că acest tip de paletă este în 
pericol de a fi interzis de fede
rația internațională, pentru jo
cul prea sofisticat ne care fl 
provoacă. Fiindcă este de ima
ginat ce se întîmplă clnd ambfl 
jucători folosesc un asemenea 
sol de palete...

— Și pentru a pune și • 
concluzie scurtei istorii a 
paletei, v-aș ruga să răs
pundeți la întrebarea de la 
care am început discuția : 
care este raportul dintre 
material și tehnica jocu
lui ?

'— Materialul, singur, nu poa
te decide, mal ales că orice 
noutate devine foarte repede un 
bun comun al marilor jucători. 
Determinant și în sport — ca 
in orice activitate — este omuL 
Sportivul dezvoltă tehnica de 
joc, datorită gindirii sale crea
toare, sprijinindu-se, firește, pa 
material, căruia îl găsește ade
sea întrebuințări peste cele la 
care s-a gîndit inițial specia
listul care a sfătuit pe produ
cător. Așadar, recunoscind con
tribuția pe care paleta o are ta 
dezvoltarea tehnicii de joc, să 
nu facem din ea un fetiși cum 
mai fac unii, fiindcă — așa 
cum spuneam — subiectul prin
cipal rămîne jucătorul, fără de 
care materialul nu face nid 
două parale.

Mircea COSTEA i

nate. Evenimentul sportiv al 
anului, campionatul mondial de 
fotbal, va fi relatat in Întreaga 
lume de peste 6 000 de ziariști, 
care vor sosi în luna iunie in 
Argentina.

CAMPIONATE... CAMPIONATE-'
ITALIA (etapa a 20-a) : Fio

rentina — Juventus 1—1 ; La
zio — Internazionale 1—0 j 
Milan — Roma 1—0 ; Napoli — 
Atalanta 2—2 ; Perugia — Bo
logna 2—0 ; Pescara — Lane- 
rossi 1—2 ; Torino — Foggla
3—1 ; Verona — Genova 2—0. 
în clasament : 1. Juventus 29 p; 
Z Milan 25 p ; 3. Torino 25 p J
4. Lanerossi 25 p.

R.F. GERMANIA. Din cauza 
timpului nefavorabil și a tere
nurilor impracticabile, s-au dis
putat numai cinci meciuri 1 
Koln — Borussia Monchen- 
gladbach 1—1 ; Bayern Miinchen
— Hamburg 2—0 ; Stuttgart — 
Miinchen 1860 3—1 ; Diisseldorf
— Hertha 0—0 ; Bremen — Dort
mund 3—1. în clasament condu
ce F.C. Koln cu 37 puncte.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
27— 5 SCRIMA

27— 5

28— 5
1

2— 4

4

TENIS

BOB 
FOTBAL

BIATLON 
SCHI 
SCHI

rugby

4— 5 SCHI 
PATINAJ 
VITEZA 
SCRIMA

„Turneul Prietenia- (tineret), la Buda
pesta
Campionatele „indoor- ale S.U.A., 
Memphis
C.M. — 4, La Winterberg (R.F.G.) 
Sferturi de finală in cupele europene 
(tur)
C.M. la Hochfilzen (Austria) 
Jocurile nordice, la Falun
Cupa Mondială — slalom, slalom uriaș 
(m, f), la Stratton Mountain (S.U.A.) 
Turneul celor 5 națiuni : " ' 
ra Galilor, la Dublin și 
fflia, Ja Edinburgh.
Cupa Mondială (fond 30
C.M. (f) — muitijatlon,

la

Irlanda - Ta- 
Scoțla — An-

km), la Fălim 
la Helsinki

..Turneul celor 7 națiuni-, floretă (f). 
La Frankfurt pe Main. I

ATLETISM e La Cottbus, Heike 
Roock (R. D. Germană) a rea
lizat cea mai bună performanță 
mondială de sală La 8M m cu 
2:00,6. La 1500 m, Ulrike Burns 
a obținut un nou record al
R. D.G. ©u 4:06,0. • La Sindelfin
gen, ia campionatele R. F. Ger
mania, intr-una din seriile pro
bei de 60 mg Sylvia Kempin a 
fost er?nometrată în 8,11 — cea 
mai bună performanță mondială 
a anului. • La „Madison Square 
Garden- din New York a înce
put a 90-a ediție a campionatelor
S. UJL Rezultate tehnice : mas
culin : 60 y — McTear 6,04 (cea 
mai bună performanță mondială); 
60 y g — Foster 7,11 ; prăjină — 
Jessee 5,40 m; greutate — Feuer
bach 20,65 m ; înălțime — Stonea 
2,25 m ; feminin : 60 y g — Lap- 
lante 7,53 ; 60 y — Morehead 
6,73 ; 880 y — Wetter 2:08.8; greu
tate — Seidler 18,59 m ; înălțime 
— BrUl (Canada) 1,83 m.

HOCHEI • Echipa cehoslovacă 
VSS Koatoe, aflată Ln turneu în 
Ungaria, a jucat la Budapesta cu 
formația locală Ferencvăros, pe 
care a învins-o cu 7—5 (2—2, 
o— L, 5—2).

NATALIE • La Brisbane, 
Tracey Whickham a cîștigat 400 
m Uber tn 4:09,39 — cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului,

PATINAJ > Campionatele
mondiale da patinaj viteză de 
la Gdtebocg a« debutat cu o 
triplă vtotocte a concurentului a- 
rrverduaaa Wi® Hcideaj^ învingător 
la 500 m ta 39,01, 5000 m ta 

«I 15» m ta 2:00,21.

SCIH • Slalomue. urtaa (flr 
’„Cupa Europei*  cte la BD-reveț 
(Bulgarte.) a nevenit Itri Petar 
Popaaghcdtm. a Proba feminină

de 20 km a CJVî. de la Lahti a 
revenit sovieticei Zinaida Amosova 
cu timpul de lh 13:00,85. La 
trambulina mare, campion mon
dial este T. Raisaenen (Finlanda), 
iar în proba mascu'ină de 50 km 
S. A. Lundbăck (Suedia) cu 
2h 46:43.6.

TENIS e in semifinale ia 
Ocean City (Maryland) ; Ray 
Moore — Vitas Gerulaitis s—4, 
0—6, 6—2, Bâlasz Tarokzy —
Uie Năstase 6-^1, 6—3. • Finala
turneului de la Denver va ypuna 
pe Jimmy Connors lui Stan 
Smith. In semifinale, Connors — 
Masters 6—2, 6—4, Smith — Asha 
6—3, 7—5. • La Adelaida, în
„Cupa Davis-, după prima zi. 
Australia conduce cu 2—0 in fața 
Nofl Zeelande : Roche — Lewis 
13—11, 9—3, 6—2 ; Alexander — 
Falrfie 6—4, 5—4, 6—4.
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