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tKOLEIAKI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA I

CAMPIONATELE SCHIORILOR
CELE MAI ATRACTIVE DIN ULTIMII ANI
Virgil Brenci și Daniela Uncrop, cîștigători la slalom special
SINAIA, 2 (prin telefon). Joi, 

vremea a ținut cu schiorii par- 
ticipanți in proba de slalom spe
cial din cadrul campionatelor 
naționale de schi alpin. Traseul 
amenajat în Valea Dorului din 
Bucegi a oferit condiții optime 
de întrecere tuturor 'celor pre
zenți. Zăpada a fost înghețată 
și s-a menținut așa pe tot tim
pul competiției. Disputa băieți
lor poate fi caracterizată ca cea 
mai interesantă și atractivă din 
ultimii ani. Candidații cei mai 
îndreptățiți la primele locuri au 
fost schiorii din
Virgil Brenci, uau rnsicn, 
Gheorghe Vulpe, Dorin Muntea- 
nu, cărora li s-a 
tatul Alexandru 
bun timp în prima 
realizat — surprinzător — Dorin 
Munteanu.

Anunțarea timpilor după pri
ma manșă a lăsat să se între
vadă pentru cea de a doua „în
cercare" o luptă acerbă pentru 
întiietate. Și așa a fost. Dan 
Cristea a făcut o cursă clară șl 
a înregistrat un timp excelent, 
care l-a propulsat pentru puțină 
vreme pe primul loc. Dar, Virgil 
Brenci care... aleargă de 7 ani 
după un nou titlu de campion, 
a coborît în forță, a alunecat 
excelent și la sosire timpul în
registrat i-a adus mult rivnitul 
titlu de campion pentru care el 
și antrenorul său Ion Cașa, de 
la A.S.A. Brașov (tehnician 
conștiincios și modest, care 
muncește fără preget pentru bu
na pregătire a sportivilor săi) 
merită să fie apreciat. Dan 
Cristea s-a situat pe locul se
cund, iar pe poziția a treia un 
alt merituos schior : Gheorghe 
Vulpe (antrenor Nicolae Iovici). 
Dorin Munteanu a coborît prea 
prudent (avînd o zestre de timp

„vechea gardă" 
Dan Cristea,

alăturat tâlen- 
Manta. Cel mai 

manșă I-a

Daniela Uncrop (D-.r.amo Brașov) naționala.
Foto : D. NEAGU

din prima manșă), iar acest fapt 
l-a aruncat pe locul... cinci.

La fete, dinamovista Daniela 
Uncrop a cucerit al doilea titlu 
la actuala ediție și este... sin
gura floare a acestei primăveri 
a schiului nostru feminin.

REZULTATE TEHNICE : sla
lom special băieți : 1. Virgil 
Brenci (A.S.A. Brașov) — cam
pion național — 114,22, 2. Dan 
Cristea (Dinamo) 114,42, X 
Gheorghe Vulpe (Telefericul) 
114,65, 4. Alexandru Manta
(A.S.A.) 115,67, 5. Dorin Mun- 
teanu (CJS.U. Oradea) 115,88, 8. 
Csaba Portik (Dinamo) 117,64 ; 
fete : 1. Daniela Uncrop (Dina
mo Brașov) — campioană na
țională — 133,54, 2. Juja Raț 
(A.S..A.) 138,39, 3. Mariana Axin-

te (Lie. Predeal) 138.74. 4. Aure
lia Nițu (Dinamo) 140,06, 5. Li- 
zica Stroe (Lie. Predeal) 140,77, 
6. Erica Codrcanu (Dinamo) 
150,37.

Paul IOVAN

SCHIMBUL DE MfINE. . 
SCHIMBUL DE

MEDIUL RURAL, 
UN ADMIRARIL REZERVOR 

AL VIITORILOR PERFORMERI
în preocupările cadrelor di

dactice de la Clubul sportiv 
școlar Brașovia, selecția, cum 
este și firesc, se situează în 
prim pian, deoarece asigurarea 
schimbului de mîine cu ele
mente dotate și cu aptitudini în 
practicarea sportului de per
formanță constituie unul din o- 
biectivele de bază ale activității 
noastre. Conducerea școlii și 
specialiștii care își desfășoară 
activitatea la cele 12 discipline 
sportive nominalizate _ în ca
drul clubului nostru au între
prins numeroase acțiuni de de
pistare a viitorilor performeri 
și se poate spune că am și cîș- 
tigat o experiență valoroasă în 
această direcție. în ce privește 
atletismul, de pildă, peste 3 000 
de elevi brașoveni din clasele a 
Vl-a și a VlI-a au fost supuși 
unui test de pregătire genera
lă, după care cei mai buni au 
fost reținuți și îndrumați spre 
grupele de începători ale sec
ției noastre. Sintem, de aseme
nea, în permanență prezenți la 
activitățile sportive impuse de 
programa de educație fizică 
școlară, încercînd ca și cu acest 
prilej să descoperim cele mai 
bune elemente pentru sportul 
de performanță.

Cu rezultate deosebite 
soldat acțiunea de selecție 
treprinsă in mediul rural, 
acest scop, clubul nostru a 
ființat grupe de pregătire
localitățile limitrofe, cum ar fi 
Fundata, Bran, Săcele și Noua,

schi fond și sărituri, 
și Hărman, Prejmer, 
și Tărlungeni, la lupte 
greco-romane. Am des-

pentru 
precum
Cristian 
libere și
eoperit cu acest prilej numeroși 
copil cu

director
școlar

un potențial biomolrie

IOAN VULCĂNEANU 
al Clubului sportiv 

„Brașovia* — Brașov

(ConHnixare în pag. 2—3)
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21 Ioniță (Rapid), in stingă, una dintre speranțele selecționerilor, 
in meciul cu FL Constantin (C.S.Ș. Ploiești), pe care l-a întrecut 
la puncte Foto : L MIHĂICĂ

30 de concurenți la „Parada greilor"

0 GALĂ FĂRĂ VEDETE
DAR CU MARI SPERANȚE
Perspectiva de a asista la o 

gală rezervată in exclusivitate 
boxerilor de categorie grea a 
atras aseară in sala Floreasca 
peste 1500 de spectatori. 30 de 
„grei* au urcat treptele ringului 
și au încercat să-și demonstreze 
cunoștințele și forța în fața unui 
juriu de specialiști, printre care 
D. Ciobotaru. V. Mariuțan, E. 
Furesz și I. Alexe. Marea ma
joritate a competitorilor au fost 
boxeri juniori, 
să compenseze 
nâ (cițiva s-au 
singur meci in 
curaj, dirzenie 
practică a tuturor celor învățate 
la antrenament. Eforturile lor 
au fost răsplătite adesea cu 
aplauze.

Rezultate tehnice : M. Smărândolu 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova) b.ab.2 I. 
Lefter (Manna Tul cea). D. Si mi ni schi

Ei s-au străduit 
experiența puțl- 
prezentat cu un 
palmares), prin 
și aplicarea în

(Delta Tulcea) b.ab.1 M. Neaga 
(Metalul Plopenl), Z. Ioniță (Rapid) 
b.p. FI. Constantin (C.S.Ș. Ploiești). 
M. Mareo (Voința T aicea) b.p. Șl 
boare (Rafinorul Ploiești), A. Milea 
(Metalul București) b.p. L. Szabo 
(Crișul Oradea). C. Naugenbauee 
(Metalurgistul Cugir) b.p. N. Fota 
(C.S.Ș. Reșița), F. Dumitru (B.C. 
Brăila) b.ab.2 I. Marcu (Voința Me
diaș), Șt Birleanu (Arieșul Turda) 
b.ab.2 V. Fazekaș (C.S.Ș. Reșița). T. 
Fazekaș (C.S.M. Cluj-Ncpocc) 
Gliția (Dinamo București), 1.
(C.S.Ș. Timișoara) b.p. I. 
(Metalurgistul Cugir). Gh. 
(Torpedo Tohan) b.ab.1 I.

b.p. V. 
Tenche 
Lăcustă 

Preda 
.---- --------.. --------- .. Verga

(Metalul Rm. Vilcea), N. Listări (Steo- 
gul roșu Brașov) b.p. P. Boțea (Eleo- 
troputere Craiova), T. Radu (Olimpia 
București) b.p. C. Mutică (A.S.A. 
Bacău), T. Silaght (Metalul Salonta) 
b.p. M. Ciontu (C.S. Drobeta T. Se
verin), G. Axinte (B.C. Galati) b.p. 
P. Ungureanu (C.S. Muscelul).

Astăzi, de la ora 13, tot în sala 
Floreasca, o nouă gală din „parada 
greilor*.

(LIBIL SPORTIV DINAMO ARE DISPONIBILITĂȚI 
PENTRU 0 CONTRIBUȚIE SPORITĂ LA SUCCESELE

SPORTIVE ROMÂNEȘTIMIȘCĂRII
La 14 mai 1378 clubul sportiv 

Dinamo București împlinește 30 
de ani de existență. în preajma 
acestei aniversări, trecerea în 
revistă a activității, prilejuită de 
recenta Plenară a clubului, are 
nu numai caracterul unui bilanț 
de rutină, ci și ai unei auten
tice pregătiri de sărbătoare, 
pentru că nu se poale bucura 
de împliniri decit cel ce știe 
bine drumul parcurs și vede 
limpede perspectiva !

Statistic vorbind, în 1977, spor
tivii dinamoviști au realizat cel 
mai prodigios bilanț din istoria 
clubului lor. Numai la campio
natele mondiale în 3 discipline 
(caiac-canoe, lupte greco-ro- 
mane și canotaj feminin) dina- 
moviștii au obținut 5 medalii de 
aur, 7 de argint și 3 de bronz. 
Succese similare sînt de reținut 
și la Jocurile mondiale univer
sitare, în cadrul campionatelor 
europene sau balcanice (prin 
secțiile de gimnastică, scrimă, 
tenis, box, înot, judo și altele).

Determinantă în stabilirea a- 
cestor bune performanțe de an
samblu a fost înțelegerea clară 
de către club a datoriei de a 
pregăti temeinic elementele ta
lentate, în așa fel incit contri
buția dinamovista la progre
sul și afirmarea sportului

din țara noastră să se situeze 
la nivelul potențialului material 
și uman de care dispunem — 
după cum sublinia președintele 
clubului, col. Cosma Liță. în în
treaga activitate încheiată cu 
rezultate bune se străvede ati
tudinea angajată, responsabilă, 
hotărîrea fermă a membrilor 
clubului, a sportivilor, antreno
rilor, tehnicienilor și a activului 
obștesc de a depune eforturi 
perseverente în vederea ridicării 
prestației sportive la înălțimea 
standardului internațional.

Explicațiile progresului reali
zat trebuie căutate nu numai în 
munca tradițională de club, ci și 
în cîteva acțiuni și măsuri con
crete vizind creșterea calității 
șl eficienței procesului instrue- 
tiv-educativ, Întărirea spiritului 
de ordine și disciplină, asigu
rarea condițiilor organizatorice 
și materiale impuse de crește
rea volumului și intensității an
trenamentelor, de obiectivul de 
a atinge parametri internațio
nali. In majoritatea secțiilor 
au fost promovate noi metode 
științifice de antrenament, a 
crescut ponderea lucrului pen
tru dezvoltarea ’ calităților fizice, 
în vederea măririi capacității de 
efort a sportivilor, la baza pre
gătirii sportive au stat criterii,

norme sau haremuri verificata 
pe plan internațional. Este lău
dabil faptul că o mare parte 
dintre antrenori provin din rân
durile foștilor sportivi dinamo
viști și că acestora li se creează 
condiții pentru ridicarea com
petenței profesionale și lărgirea 
cunoștințelor de specialitate. în 
activitatea de creștere și for
mare a noilor generații de spor
tivi, clubul și-a creat un impor
tant rezervor prin strinsa cola
borare cu 12 unități școlare.

Pentru asigurarea altor nof 
succese la acest club sportiv 
fruntaș este necesară recunoaș
terea neîmplinirilor, cercetarea 
carențelor și luarea măsurilor 
pentru înlăturarea neajunsuri-

Victor BĂNC1ULESCU

(Continuare in pag. t—3)

SEMNAREA
PLANULUI DE SCHIMBURI
DE DELEGAȚII SPORTIVE 

iNTRE ROMÂNIA
Campionatele naționale de sărituri in apă

Așa cum s-a petrecut in ul
timii ani, și ieri, in ziua inau
gurală a campionatelor naționa
le de sărituri în apă, programul 
a fost susținut de senioare, 
datorită în primul rînd numă
rului relativ mare al candidate
lor la locurile fruntașe. în pro
ba salturilor de la 1 m, Geor
giana Săcălcanu, Magdalena 
Toth, Felicia Cîrstea, Elena Cîr- 
stică șl Mihaela Atanasiu. ca să 
amintim doar de cele mai bune 
dintre cele 17 concurente, au 
oferit o dispută echilibrată, 
punctată cu salturi spectaculoa
se, corect și chiar elegant exe
cutate, unele avînd coeficienți 
de dificultate ridicați. La băieți 
(din păcate, tot... ca de obicei),

doar 5 participanți (atîția au 
îndeplinit norma de înscriere, 
deși în domeniul săriturilor 
activează 14 antrenori remune
rați !), dintre care s-a detașat • 
Vasile Nedelcu.

Rezultate, senioare : 1. Georgiana 
Săcăleanu (Progresul) 561,65 p, 2. 
Elena Cîrstică (Progresul) 523,95 p, X 
Mihaela Atanasiu (C.S.Ș. Buc.) 499,10 
p ; seniori : 1. Vasile Nedelcu (Pro
gresul) 665,77 p, 2. Mathias Kaiss 
(C.S.Ș. Sibiu) 572,05 p, 3. Alexandru 
Bagiu (Crișui Oradea) 555,25 p.

Astăzi e zi de pregătire pentru
3 m și plat- 
duminîcâ.

probele Io trambulină — 
formă, ce* vor avea loc

Vasile Nedelcu, din 
campion.

nou

Foto ; Ion MIHĂICĂ

.Șl R. P. CHINEZA
PEKIN, 2 (Agerpres). — O 

delegație a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
condusă de Emil Ghibu, se
cretar al C.N.E.F.S., a efectuat 
o vizită în R. P. Chineză, la in
vitația Comitetului chinez pen
tru Cultură Fizică și Sport. De
legația a fost primită de Uan 
Cen, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, și a 
avut convorbiri cu Wang Mang, 
președintele organizației 
tive din R. P. “ " 
conducători ai 
ve, și a vizitat 
sportive din
Canton și Kuilin. în cadrul vi
zitei, a fost semnat planul de 
schimburi de delegații sportive 
între cele două țări pe anul 
1978. La semnare a fost prezent 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
României în R. P. Chineză.

Chineză, 
mișcării 
instituții 
Pekin,

spor- 
cu al ți 
sporti- 

și baze 
Șanhal,



Etapa finală a „Cupei U.T.C:" la schi-slalom, In cadrul .,Daciadei“

„OLIMPIADA ALBA A PĂLTINIȘULUI" 
A PRILEJUIT SELECȚIA A NUMEROASE 

ELEMENTE TAIFNTATI
PĂLTINIȘ, 2 (prin telefon). 

„Olimpiada albă a Păltinișului**, 
așa a devenit cunoscută pentru 
toți sibienii „Cupa U.T.C.", eta
pa finală pe țară la slalom, des
fășurată anul acesta sub egida 
„Daciadei**. Această competiție, 
organizată pentru a treia oară 
consecutiv, a devenit o acțiune 
Îndrăgită aici, la Păltiniș, și 
toată lumea a făcut totul pen
tru reușita ei deplină. Spre 
exemplu, în ajunul concursului 
zăpada se topise, dar cei 16 ofi
ciali, cărora li s-au adăugat ac
tiviștii Comitetului județean Si
biu al U.T.C., nu s-au sfiit să 
pună mina pe lopeți și să care 
zăpada pe pîrtia de concurs. 
„Olimpiada albă a Păltinișului" 
a fost supranumită așa și pen
tru că anul acesta, mai cu sea
mă, acțiunea secției sport și 
pregătirea tineretului pentru a- 
părarea patriei a C.C. al U.T.C. 
a dobîndit mai mult ca oricînd 
un caracter de simbol. „Succe
sul finalei și al etapelor inițiale 
desfășurate în 20 de județe 
montane ale țării — avea să ne 
spună prof. Alexandru Paveles- 
cu, activist al secției — a de
monstrat adeziunea unei mari 
mase a tineretului școlar (cate
goria 14—19 ani) și din mediul 
rural (categoria peste 19 ani) 
față de o probă atit de specta
culoasă cum este slalomul". O- 
pinia interlocutorului nostru se 
baza pe faptul că nivelul tehnic 
al concurenților a fost sensibil.

ridicat față de edițiile anteri
oare, semn că s-a muncit mai 
mult la nivelul județelor, al lo
calităților, cu un număr sporit 
de tineri amatori ai acestui mi
nunat sport Așa a fost posibil 
ca antrenorul Gheorghe Ristea, 
reprezentant al Federației ro
mâne de schi la „Cupa U.T.C.*, 
să poată selecționa un număr 
apreciabil de talente care vor fi 
îndrumate, încă în acest sezon, 
spre unități sportive de perfor
manță. Printre aceștia, să-i no
tăm pe Doris Gaidos (Lie. „Li- 
viu Rebreanu" — Bistrița), Ce- 
rasela Veinert (Lie. Sebeș), Lu
cia Șelar (Lie. ind. nr. 4 Reși
ța), Gh. Șuto (Lie. „Petru Ma- 
ior“-Gherla), B. Elekes (Lie. 
Sovata), I. Alban (Lie. ind. Cîm- 
peni).

Rezultate tehnice — categoria 
14—19 ani, fete : 1. Mihaela Ol- 
teanu (Brașov), 2. Gudrun Kelp 
(Sibiu), 3. Erzsebet Suto (Cluj) ; 
băieți : 1. Emil Mregea (Caraș- 
Severin), 2. Dumitru Suciu (Har
ghita), 3. Andrei Borbely (Bra
șov). Categoria peste 19 ani, 
fete : 1. Marfa Vizoli (Harghi
ta), 2. Elena Boiariomov (Su
ceava), 3. Maria Alexandrescu 
(Arad) ; băieți : 1. L. Kelemen 
(Covasna). 2. S. Saiș (Arad), 3. 
T. Nuțu (Suceava).

Clasament general pe județe: 
1. Sibiu, 2. Harghita. 3. Bistrița- 
Năsăud, 4. Mureș, 5. Alba, 6. 
Arad.

T. RADU

MIINE, LA BRAȘOV. 
„RALIUL ZĂPEZII"
Iarna n-a trecut încă. Pe u- 

nele șosele, în zonele montane 
mai ales, este încă zăpadă, iar 
vizibilitatea, din cauza ceții și a 
ploilor, este scăzută. In aceste 
condiții, mîine, la Brașov, se dă 
startul în cea dinții cursă de 
automobilism a anului și anume 
„Raliul zăpezii", prima din cele 
9 etape ale campionatului repu
blican de raliuri (pentru grupa 
A).

Acest raliu prezintă „un grad 
sporit de dificultate" — după 
cum ne spunea noul secretar 
general al federației de specia
litate, ing. Teodor Oprișan, în- 
trucit se dispută numai noaptea 
și pe șosele care, în proporție 
de 30 Ia sută, sînt acoperite de 
zăpadă". Și nu numai atît. Con- 
curenții, în cei 524 de kilometri 
pe care îi vor străbate, vor avea 
de trecut prin 13 puncte de 
control orar și se vor întrece în 
9 probe speciale (la Pîriul Rece, 
Dălghiu, Poiana Mărului, Sîm- 
băta, Valea Ohapeî ș.a.).

Plecarea în cursă a primului 
echipaj va avea loc simbătă la 
ora 21,01 din fața Universității 
din Brașov, iar întoarcerea a 
doua zi, duminică, începînd de 
la ora 7.30 dimineața. Revizia 
tehnică se face mîine între ore
le 13 și 17.

La ..Raliul zăpezii", ce se va 
desfășura in județul Brașov, 
s-au înscris cei mai buni auto- 
mobiliști din București, Pitești, 
Timișoara, Brașov, Deva, Baia 
Mare ș_a. Lipsesc dintre aceștia 
doar membrii a două echipaje 
cunoscute (Șt. Iancoviei — P. 
Vezeanu și E. loneseu Cristea 
— N. Herișanu) înscriși la star
tul unui raliu organizat ia Bel
gia. (M. FR ).

80 DE BOXERI ROMÂNI 
ȚINTESC „CENTURA DE AUR“ 
„.dar și un loc In echipa pentru campionatele mondiale de la Belgrad

Organizatorul unul turneu in
ternațional are avantajul de a 
putea înscrie pe foile de con
curs mai mulți boxeri din țara 
gazdă la fiecare categorie. A- 
ceastă împrejurare dă posibili
tate rulării valorilor autohtone 
în condițiile impuse de înfrun
tarea unor adversari puternici 
de peste hotare, care facilitează 
trierea corectă.

Am făcut aceste precizări, 
pentru a se înțelege mai bine 
importanța pe care Federația 
română de box o acordă tur
neului internațional „Centura de 
aur" de la București, competiție 
care îi va sluji la selecționarea 
și definitivarea lotului'puglliști- 
lor noștri participanți la cam
pionatele mondiale de la Bel
grad. în aceeași măsură, candi- 
dații la un loc în această echi
pă este de presupus că își vor 
da toată osteneala (în pregătiri 
și mai ales in timpul turneului) 
pentru a obține selecția.

în ziua de 13 martie, la star
tul „Centurii de aur" vor fi 
prezenți aproximativ 80 de bo
xeri români — dintre care mulți 
cu veleități de a pleca la cam
pionatele mondiale. Vă prezen
tăm, în continuare, dintre con- 
curenți, pe cei cu șansele cele 
mai întemeiate la fiecare cate
gorie r semimuscă — R. Coana,
S. Adem, Al. Turei, Gh. Niță ; 
muscă — D. Burdihoi, N. Robu,
T. Ghinea ; cocoș — T. Dinu, F. 
Ibraim, D. Cipere ; pană — Gh. 
Ciochină, Gh. Oțelea ; semi- 
ușoară — D. Iile, Gh. Vlad ; 
ușoară — C. Hajnal, S. Cuțov ; 
semimijlocie — C. Hoduț, LBu- 
dușan, V. Ci cu ; mijlocie mică

— I. Miron, Gh. Muraru ; mij
locie — V. Silaghi, S. Tîrîlâ : 
semigrea — C. Dafinoiu, C. Chi- 
racu, V. Vrînceanu ; grea — L 
Cemat, I. Boancă.

Trebuie să mai remartăm, cu 
acest prilej, că se vor reintîlni
— după campionatele naționale 
din octombrie trecut — din nou 
toți aspiranții la întîietate în 
ierarhia pugilistică națională, 
după efectuarea unor programe 
disociate și nu totdeauna egale 
în valoare (unii în turneu peste 
hotare, alții la „ozonificare" la 
Păltiniș ; unii la odihnă, alții la 
„Turneul primăverii" etc.). A- 
ceste situații au înăsprit rivali
tățile sportive și se așteaptă 
îndîrjite evoluții în ring pentru 
obținerea dreptului de a purta 
tricoul național la Belgrad. 
Dacă în acest fel va crește va
loarea disputelor — nu avem 
decît să ne bucurăm. Important 
este însă să nu uităm că pen
tru a ajunge în posesia „Cen
turii de aur", boxerii români 
vor avea de făcut față unor im
portante și valoroase contingen
te de pugiliști străini, dintre 
care se disting cei din Cuba, 
U.R.S.S., Venezuela etc.

O NOUĂ SALĂ
DE GIMNASTICĂ 
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Handbal: ÎN ACTUALITATE - „CUPA ROMÂNIEI"
„U" CLUJ-NAPOCA

IȘI DEPUNE CANDIDATURA!

Dan Petru s-a inălțat, a șutat puternic și va înscrie (Fază di 
ciul „U“ Cluj-Napoca — C.S.M. Borzești, desfășurat săptămis 
cută in „Cupa României"). Foto : Ion LESPUC-Cluj-Napoca

STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI,
ETERNUL DERBY

Duminică, 5 martie, și marți, 
7 martie, se desfășoară semifi
nalele „Cupei României** la 
handbal masculin. întrecerile 
sînt programate la București (se
ria A) și Timișoara (seria B) — 
gintru locurile 1—8, la Brașov și 

alațl — pentru locurile 9—16.
Seria de la București, evident 

cea mai „tare", ne oferă marți 
seara o reeditare a derbyului 
handbalului românesc, meciul 
STEAUA — DINAMO. Iată pro
gramul întîlnirilor din semifi
nale :

BUCUREȘTI (Palatul sporturi
lor și culturii) — duminică : ora 
17,30, Gloria Arad — Dinamo 
București ; ora 18,45, Steaua — 
Știința Bacău ; marți : ora 17,30, 
Gloria Arad — Știința Bacău ; 
ora 18,45, STEAUA 
BUCUREȘTI ;

TIMIȘOARA (Sala 
duminică : ora 17,30, 
șov — H.C. Minaur 
ora 18,45, Universitatea Cluj-Na
poca — Politehnica Timișoara ; 
marți : ora 17,30, Dinamo Bra
șov — Politehnica Timișoara ; 
ora 18,45, Universitatea Cluj-Na
poca — H.C. Minaur Baia Mare.

întrucît rezultatele directe din

grupele preliminare contează in 
noua fază a întrecerii, clasa
mentele de la care încep semi
finalele arată astfel :

A
1 1
1 1
1 0
1 0
B
1 1

1. Steaua
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

SERIA
0 0 
0 
o 
e

o
1
1

25—13
15—11 
11—15 
13—25

24—16 
1»—13

DINAMO

Olimpia) —
Dinamo Bra-
Baia Mare ;

3»

START ÎN SEZONUL
COMPfTITIONAL LA CICLISM

Inaugurarea noului sezon com- 
petițional al ciclismului nostru 
va avea loc duminică, prin- 
tr-un concurs organizat de aso
ciația sportivă Confecția. între
cerile, dotate cu „Cupa 8 mar
tie", sînt programate în car
tierul Drumul Taberei, pe un 
circuit înscris pe Str. Bistra, în- 
cepind de la ora 10. Von con
cura juniorii I și II (pe 10 și, 
respectiv, 15 ture) și seniorii, 
pe 35 ture (un tur măsoară 
1000 m).

2
2
0
•

2
2

0

1 13—13 0

0
110
10 0
1 0 3 1 16—24 0

Dinamo Buc. 
Știința Bacău 
Gloria Arad

SERIA
U. Cluj-Napoca
H.C. Minaur 
Politehnica 
Dinamo Brașov
Componența grupelor semifi

nale pentru locurile 9—16 : BRA
ȘOV — C.S.M. Borzești, Oltul Sf. 
Gheorghe, Relonul Sâ vin ești, U- 
niversitatea Craiova : GALAȚI — 
Universitatea București, Inde
pendența Sibiu, Petrolul Teleajen 
și Nitramonia Făgăraș.

umvers; tat ea Cluj-Napoca s-a 
chinuit rău In ultimii ani, fiind 
deseori pe „muchie de cuțit", în 
ror-a retrogradării din Divizia A. 
Se vede treaba Insă că nici an
trenorul Romeo Sotiriu, nici clu
bul și nici jucătorii n-au crezut 
eă șansa se poate eterniza. Au 
ales calea — nu mai simplă, dar 
mai sigură — a muncii îndârjite 
pentru construcția unei echipe 
care să intre în elita handbalu
lui nostru masculin. Acum, for
mația cluj eanâ este aproape de 
apogeu. Și nu reîntoarcerea lui 
Dan Petru în echipa care l-a 
lansat ta arenă a creat premi
sele. Noul re—venit (dealtfel un 
Jucător talentat, sirguindos) a 
găs-t aid un colectiv puternic, 
sudat sufletește, pregătit pentru 
or. handbal modern : atacuri în 
viteză, cu combinații pe cit de 
subtile pe atît de spectaculoase 
șt eficiente, cu mișcare perma
nentă ta teren (inclusiv sau în
deosebi a jucătorilor fără min
ge), o apărare mobilă, agresivă, 
gata să treacă la sistemul 4+2. 
Clujenii nu sint riște „sfinți* în 
teren. Fără să fie brutali (și 
trebuie multă atenție pentru a nu 
se depăși... bariera), ei stat a- 
gresivi, folosesc bine forța cor
pului pentru ca adversarul să nu 
se infiltreze, unii dintre ei do
vedind”-se „duri- ta sensul bun 
sau acceptabil al curtatului.

Și-apoi, băieții aceștia tineri și 
riguroși, mulți dintre ei talentați, 
nu prea se dovedesc politicoșâ în 
fața „cărților de vizită*. Pentru 
ei, orice echipă are tot 7 jucă
tori (nu 7 „nume*) și trebuie 
făcut totul pentru a £ învinsă. 
Dintre „duri*, Klaus Voik ni se 
pare cel mai reprezentativ. Poate 
că lăsindu-și manierele de .Don 
Juan* undeva pe malul Someșu
lui și dind importanța cuvenită 
vieții sportive, el va fi foarte 
curînd unul dintre cei chemați

• enit

la 
rit 
c, 
L. 
nă 
mează un tot ce va avea un cu- 
vlnt greu de spus in 
tul cane va începe la

Antrenorul Romeo 
muncit mult și acum 
culege, cu răbdare, roadele is
cusinței și sirguinței sale. De
altfel. Întregul climat de muncă 
de la Universitatea Cluj-Napoca 
se poate constitui lntr-un im
portant suport al creșterii pon
derii acestui club - 
sportul românesc. Nu este lipsit 
de importanță 
siza resortul 
anunță 
numai aportul considerabil, 
și dragostea cu care rectorul 
Universității, profi dr. Ion Vlad, 
II înconjoară pe sportivi, îndru- 
mindu-le pașii deopotrivă spre 
aule și spre arene.

„națională". Un excelent spi- 
sportiv are Vasile Avram, iar 

Zamtirescu, C. Mircea, 
Jurcâ și C. Căldare, împreu- 
cu ceilalți coechipieri, for

campiona- 
16 aprilie. 
Sotiriu a 
va putea

studențesc în

pentru a
ascensiunii ce 

să consemnăm
se 
nu 
dar

Hristache NAUM

I. F. S. U" BUCUREȘTI
AU DOMINAT GRUPELE SECUNDARE
Au luat sfîrșit — la Bacău și 

Tg. Jiu — și întrecerile grupelor 
semifinale feminine pentru ‘ 
rile 9—16.

Corespondentul nostru Bie 
ne-a transmis din Bacău 
țațele înregistrate-In seria a_____
Voința Odorhei — Textila Buhuși 
18—13 (8—9), I.E.F.S. — Construc
torul Timișoara 13—12 (5—5) ;
Constructorul Timișoara — Texti-

locu-

Iancu 
rezul- 
ITI-a:

nostru Manole Băloi ne informea
ză că, în cele două zile de între
ceri din Sala polivalentă, în se
ria a IV-a s-au înregistrat urmă-

la Buhuși 20—17 (8-10), I.E.F.S.
— Voința Odorhei 28—18 (7-9).
Clasament final :
1. I.E.F.S. 2 3 0 0 53-40 6
2. Constr, Tim. 3 2 9 1 51-41 4
3. Votata •Odorhei 3 r • 2 47-60 2
4. Textila Buhuși 3 3 0 3 40-50 0

De ia Tg. Jiu, corespondentul

toarele rezultate : Universitatea 
București — Hidrotehnica Con
stanța 21—17 (8—9), Mureșul Tg. 
Mureș — Constructorul Hunedoa
ra 23—13 (12—7) ; Universitatea
București — Mureșul Tg. Mureș 
26—21 (11—12), Constructorul Hu
nedoara 
ța 12—12 (5—7). Clasament

--------  ’ 3 3 0 0
3 2 0 1
3 0 12
3 0 12 
locurile 9—16

Hidrotehnica Constan- 
final : 
64-46 6 
64-“ 4 
45-53 1 
35-52 1

' 1. „U“ București
2. Mureșul Tg. M.
3. Hidrotehnica
4. Constr. Huned.

In finalele pentru _______
se vor intîlni : 9—10, I.E.F.S. 
Universitatea București ; 
Constructorul Timișoara — 
șui Tg. Mureș (6 aprilie, 
sporturilor din Pitești) î 
Voința Odorhei — Hidrotehnica 
Constanța ; 15—16, Textila Buhuși 
— Constructorul Hunedoara (6 a- 
prilie, Sala sporturilor din Ba

cău).

11—12, 
Mure- 

Sala
13—14,

Patrimoniul sportiv al muni
cipiului București, aflat în con
tinuă dezvoltare, s-a îmbogățit 
de ieri cu un nou edificiu : în 
incinta vechii baze de înot de la 
Obor, aparținînd Clubului spor
tiv școlar nr. 2, a apărut o co
chetă sală de gimnastică. Avînd 
dimensiuni regulamentare, vesti
are, anexe sociale și fiind do
tată cu aparatură modernă, noua 
construcție — de care vor bene
ficia atît cei 350 de gimnaști ai 
clubului, cît și ceilalți practi- 
canți din sectorul 3 ai acestui 
frumos sport — va constitui unul 
din principalele „laboratoare" 
pentru marea performanță a șco
lii românești de gimnastică. Fes
tivitatea de inaugurare a sălii, la 
care au participat tovarășii Va- 
sile Carolică, prim-secretar al 
Comitetului P.C.R. al sectorului 
3, Traian Predețeanu, inspector 
general în Ministerul Educației 
și învățământului, și Nicolae 
stancu, prim-vicepreședinte al 
C.M.E.F.S., s-a încheiat cu un 
program de demonstrații, prezen
tat de cei mai buni gimnaști ai 
Clubului sportiv școlar nr. 2.

SCHIMBUL DE
(Urmare din pag. I)

superior, cu o capacitate de 
muncă sporită și cu o mare pa
siune pentru sport. Am reușit 
în acest fel ca, într-o perioadă 
scurtă, să lansăm în activitatea

CLUBUL SPORTIV DINAMO
(Urmare din pag. I)

lor. Bilanțul anului trecut ara
tă că din 211 sportivi fruntași, 
doar vreo 50 au atins nivelul 
internațional. Sînt secții în care 
rezultatele stagnează (cum ar fi 
la atletism, tir, polo, volei, fot
bal), în care lipsa de responsa
bilitate, nerespectarea rigorilor 
vieții sportive, sau atitudinea de 
automulțumire frinează mersul 
înainte. Una din slăbiciunile 
principale ale clubului este ne- 
asigurarea „schimbului din 
mers" : o anumită pauză în 
creșterea speranțelor, ținerea e- 
xagerată a tinerilor aspiranți pe 
banca de rezerve, demoralizarea 
lor — toate acestea duc la un 
prea lent proces de întinerire, la 
îmbătrânirea loturilor. Centrul 
„Tînărul dinamovist", deși bine 
încadrat cu antrenori pricepuți, 
întirzie să producă elementele 
așteptate. Operațiile de selec
ție întreprinse de club sînt des
tul de largi, dar ele 
rezultate grăitoare : 
19.000 de adolescenți 
1977, doar 27 au fost 
în secțiile clubului.

La asemenea deficiențe tre
buie să mediteze conducerea 
clubului Dinamo pentru a reuși 
— prin evitarea lor — să-și per
fecționeze munca și să obțină 
rezultate cu care să se mîn- 
drească in continuare. Clubul 
Dinamo — a subliniat tovarășul 
general lt. Alexandru Dănescu, 
adjunct al ministrului de inter-

nu duc la 
din peste 
testați în 
promovați

ne — nu poate fi disociat de 
succesele generale ale mișcării 
sportive românești. De aceea, 
țelul său rămîne ridicarea con
tinuă a procesului de pregătire, 
în vederea asigurării unei sub
stanțiale contribuții la delegația 
olimpică română din 1980. Ce
rința unei calități noi, superi
oare, în pregătire este valabilă 
și pentru sportivi ! Rezultatele 
mai bune ale sportivilor dina- 
moviști depind de recunoașterea 
acestei cerințe.

Apreciind activitatea clubului 
și atrăgînd atenția asupra unor 
neîmpliniri, tovarășul general It. 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., a relevat faptul că 
sportivii dinamoviști, alături de 
colegii lor de la clubul Steaua, 
formează elemente de bază pen
tru zestrea de înalte perfor
manțe a sportului românesc. 
Iată de ce, ei trebuie să-și spo
rească eforturile în toate com
partimentele (volumul pregătiri
lor, munca educativă, procesul 
de selecție, baza materială etc.) 
pentru a obține rezultatele dem
ne de un club fruntaș. S-a re
comandat conducerii clubului să 
acorde o atenție prioritară sec
țiilor olimpice, în vederea acu
mulărilor necesare pentru sal
tul spre marea performanță.

★
Considerăm că membrii clu

bului Dinamo sînt capabili
răspundă cu cinste acestor im
bolduri, îndeplinind exemplar 
obiectivele ce și le-au propus.

să
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II. Dina
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VIII. C.S.
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înaintea noului sezon de rugby

readucă titlul la Constanța !

(III'IDH DE ASTĂZI

OSPORT INFORMEAZĂ
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măsurile ca să avem 
un concediu plin de

LOTO DIN
1978

luat toate 
la vară... 
bucurii !“

din linia de treisferturi, Petre Motrescu, crede 
al XV-lui constănțean, al cărui căpitan este

CIȘTIGURILE TRAGERII
FEBRUARIE

Tragerea Loto de astăzi va avea Ioc 
la Casa de Cultură „I 
sectorului 2, din str. 
nr. 09, la ora 17.

sportului de perfor- 
fie încununată de 

aibă o mai mare efi-

,M. Eminescu" a 
M. Eminescu

Categoria 1 î 1 variantă 25% 
AUTOTURISM DACIA 1300 ; cat. 
2.75 a 37.074 lei ; cat. 3 : 18 a 5.66S 
lei ; cat. 4 : 39.75 a 2.565 lei ; cat 
5 : 109,50 a 931 lei ; cat. * : 532,75 a 
191 lei ; cat. X : 1.766,25 a 100 lei. 
REPORT CATEGORIA I : 395 296 lei. 
Autoturismul Dacia 1300 o fost cîțti- 
gat de participantul VASILE GHEOR
GHE din București.

UAT TOATE MASURILE CA SA AVEM
UN CONCEDIU PLIN DE BUCURII

al 
ne apare 

■u". (Este 
o echipă 

ochimistul, 
mă !)• 
fia în

ul cotidia- 
lor siluete 
bă gabari- 

. pe un iti-
luntenia — 

cu unele 
e mesei, la 
. De ce o 
îgby a Li- 
ul de pe
a pregătirii

cesta-i dezideratul dobrogenilor) 
la recîștigarea titlului de cam
pioni, cedat Stelei anul trecut ! 
5 și 12, două date, dar și două 
puncte de interferență, pentru 
că atunci se vor da, la Bucu
rești și Petroșani, marile „bătă
lii ale primăverii rugbystice", 
care vor opune constănțenilor 
forțele conjugate ale Stelei și 
Științei, și ele cu îndreptățite 
veleități la titlu. „Statul major" 
al Farului este convins că în 
cele două zile amintite se poate 
hotărî campionatul. Dacă... Da
că nu, atunci decisivă va fi... 
vara ! „Noi — ne spun profe
sorul. Mihai Naca și doctorul 
Nicolae Gheracopol ne-am

tre : Gh. Dinu — Motrescu, 
Hoiban (Burghelea), C. Vasile, 
Ianusevici — Bucos, Olteanu — 
Podaru, FI. Constantin, Borțaru 
(Urdea) — Mușat, Malancu — 
Ioniță, Grigore, Băcioiu 
echipa de bază), plus 
înaintaș „joly-jocker", 
un tînăr de 20 de ani 
m, Nache, suferind însă 
hepatită, N. Dinu, Livadaru și 
Vasile Ion ; absent doar Șt. 
Cristea, în tratament după o 
discopatie lombară. Un lot pu
ternic, optimist Totuși, o „ne
cunoscută". Cine ar putea-o 
desluși ? Are această echipă 
suficientă omogenitate ? După 
plecarea înaintașilor Daraban 
și Varga, au venit trei noi, Flo
rin Constantin, Malancu, Urdea 
și, intr-un fel, Mușat, care re
intră după o absență de 9 luni. 
Meciul cu Steaua va fi, deci, în 
primul rînd un test al sudurii 
valorice, dar 

noului Far".
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Steaua, dealtfel,
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★
Pe stadionul din Trivale, ca 

și în întreaga vale a Arge
șului, primăvara a poposit gră
bită, alungind norii de gheață 
și curățind covorul de nea, cu 
culoarea-i cenușie : ori albă, ori 
ducă-se ! Primăvară este și în 
sufletele tinerilor pe care i-am 
întîlnit într-o zi de antrena
ment, sus în Trivale (diminea
ța — pregătire specifică, pe 
compartimente, cu balonul, du- 
pă-amiază — un cros de vreo 
4 000 m). Erau aici cei 23 de 
purtători ai tricourilor albas-

Farul, ca și 
abordează sezonul de primăvară 
neînvinse. Ambiții mari au am
bele pentru că, de fapt, cu unele 
excepții, își împart elita rug- 
byului nostru. Adversarele se 
cunosc reciproc perfect. La o 
pregătire fizică aproximativ e- 
gală, decisivă va fi deci inteli
gența în joc. Mihai Naca : „A- 
vem o echipă capabilă să preia 
ștafeta. Toți jucătorii noștri 
sînt conștienți de comandamen
tul clipei și doresc să răsplă
tească marea dragoste a conce
tățenilor lor pentru balonul o- 
val, ca și marele efort organi
zatoric care se desfășoară in 
ținuturile aspre ale Dobrogei 
pentru propășirea balonului o- 
val. Mingea rotundă cunoaște 
la noi un moment de recul. 
Golul l-ar putea umple rug- 
byul. Nu dorim să ne ridicăm 
pe necazul fotbalului, încercăm 
doar să compensăm un deficit. 
O nouă victorie în campionat 
— a treia în 4 ani — ar pro
duce mari bucurii".

*
Cunoscute fiind și aspirațiile 

Stelei, se poate anticipa că ba
lonul oval se 
start furtunos, 
stadionul din Ghencea, Farul 
va Încerca să 
tare ca Steaua I
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i țării sau 
r republica- 
_ de aseme- 
e și greco- 
ampioni ca 
^Constantin 

Radulescu, 
iții, de real 
prezent la 
șov, Steagul 

1 din orașul 
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lecția vizînd copii de 3—5 ani. 
Lucrînd zilnic pe patine cu ro
le sau pe gheață, după numai 
cinci luni acești copii au făcut 
progrese surprinzătoare, care 
ne-au întărit convingerea că 
selecția și specializarea pot în
cepe de la „vîrsta grădiniței".

Pentru ca munca noastră ur
mărind formarea schimbului de 
mîine al 
manțâ să 
succes, să
ciență și să atingă parametri 
calitativi superiori, ne-am pro
pus : organizarea periodică a 
unor acțiuni de selecție, cu an
grenarea și verificarea unui 
mare număr de elevi din școli
le generale brașovene ; extin
derea ariei selecției în comune
le apropiate, pentru schi-biat- 
lon la Sohodol-Bran, iar pen
tru haltere și box în comuna 
Sinpetru ; înființarea unei gru
pe de schi alpin pe lingă gră
dinița de copii din Poiana Bra
șov. Considerăm că, în acest 
fel, clubul nostru își va aduce 
o importantă contribuție la de
pistarea și formarea unor spor
tivi valoroși, capabili de rezul
tate superioare.

Pentru arbitrajul prestat 
meciul F.C.M. Reșița — 
(3—2), arbitrul NICOLAE RAI
NEA a obținut nota cea mai 
mare (9) pe ansamblul etapei 
inaugurale a returului. Dacă ar 
fi să judecăm lucrurile doar 
prin prisma unei victorii nor
male a gazdelor, intr-o confrun
tare, teoretic, fără prea mari 
pretenții, nota 9 ar putea părea 
exagerată. Să nu uităm 
orice joc, indiferent de 
siunile mizei, poate fi 
sau complicat, încheiat 
rezultat conform sau neconform 
cu realitatea, in funcție de ca
litatea deciziilor luate de con
ducătorul partidei.

Duminica trecută, la Reșița. 
N. Rair.ea a fost — in destule 
situații dificile — inspirat și 
ferm in luarea unor decizii care 
s-au înscris integral în limitele 
adevărului, excluzind orice posi
bilitate de denaturare a jocului 
și mai ales de viciere a rezul
tatului. Așa. de pildă, in afara 
celor două momente de mare 
dificultate corect rezolvate și 
relatate in cronica meciului (ne- 
acordarea unui gol înscris de 
oaspeți in min. 22. pentru po
ziția de ofsaid a lui Muițescu 
și neacordarea unui gol gazde
lor, in min. 38, pentru că min-

in 
Jiul

insă că 
dimer.- 
simpln 

cu un

gea nu a depășit cu întreaga 
sa circumferință linia porții), 
N. Rainea a mai procedat bine 
neoprindu-1 din acțiune in min. 
8 pe Muițescu care, în faza pre
mergătoare golului înscris de el, 
fusese lovit de un balon deviat 
din adversar în brațul lipit de 
corp. De asemenea, arbitrul bîr- 
lădean nu s-a lăsat „păcălit" in 
alte două Împrejurări in care 
jucătorii echipei gazdă au for
țat acordarea loviturii de pe
deapsă, în condițiile unui teren 
moale, alunecos.

în toate aceste situații — ca 
și în altele, cu implicații mai 
puțin semnificative în desfă
șurarea intilnirii — N. Rainea a 
luat decizii în spiritul regula
mentului. A reușit 
și pentru că a fost 
„pe fază", ceea ce 
sibilitatea să nu se 
adevăr.

acest lucru 
întotdeauna 
i-a dat po- 
abată de la

Din păcate, în 
returului s-a 
„corigentă" printre arbitri. 
BALANOVICI a comis, așa cum 
se arăta și în cronica partidei 
respective (Steaua — F. C. Bi
hor), o greșeală care — prin ea 
însăși, ca și prin urmări — a 
influențat rezultatul meciului. 
Vă reamintim că, în min. 67, 
neacordind o lovitură de la 
11 m în favoarea bucureșteni- 
Ior, din faza care a urmat s-a 
înscris și singurul gol al intil
nirii de către unsprezecele oră- 
dean ; ale cărui merite în modul 
exemplar cum și-a apărat șan
sele pe stadionul Steaua nu in
tenționăm de fel să le dimi
nuăm. Dar eroarea „cavalerului 
fluierului" din Iași a existat, 
după opinia noastră, și este re
gretabil că s-a înregistrat in
tr-un arbitraj care, pe ansam
blu, a avut un bun spirit de a- 
preciere a infracțiunilor. Poate 
prost plasat, poate lipsindu-i a- 
cea reacție de fracțiune de se
cundă, conducătorul meciului 
n-a sancționat atacul neregula
mentar al lui Lucaci asupra lui 
Agiu.

O singură greșeală, dar hotă- 
ritoare în stabilirea rezultatului.

• SITUAȚIA TESTELOR AR
BITRILOR. Comisia de speciali
tate a acordat, conform nor
melor, bonificația respectivă ar
bitrilor R. Stincan, N. Georges
cu, C. Szilagy, Al. Ghigea și M. 
Buzea care nu au mai trebuit să 
se prezinte la reexaminare. Ar
bitrii O. Anderco, C. Ghiță, I. 
Igna, N. Raab, I. Rus, R. Șer- 
ban, N. Dinescu, T. Andrei — 
care realizaseră medii sub ba
rem (baremul a fost nota 7) — 
precum șl N. Petriceanu, care 
nu se prezentase la prima exa
minare, au îndeplinit, duminică, 
normele pentru examenul teore
tic sau fizic. Din motive obiec
tive, nu au putut să se prezinte 
Încă arbitrii C. Manușaride, M. 
Moraru și Gh. Vasilescu I.

Mihai IONESCU Eftimie IONESCU

Faza „cu pricina" din partida Steaua — F.C. Bihor : Lucaci i! îm
piedică neregulamentar pe Agiu (tricou de culoare deschisă) să 
joace balonul in suprafața de pedeapsă. Foto : I. MIHĂICĂ

• SCHIMBARE DE ARBI
TRU LA MECIUL DINAMO — 
POLITEHNICA IAȘI. Meciul 
Dinamo — Politehnica Iași, care 
se va disputa duminică în Capi-

tală, in cadrul etapei a 19-a a 
Diviziei A, va fi arbitrat, la 
centru, de Gheorghe Ispas (Con
stanța) și nu de Nicolae Rainea, 
cum fusese anunțat inițial.

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1977/1978, seria i
ETAPA a 18-a, duminică 5 martie

Steagul _r. Brașov — C.F.R. Pașcani 
Suceava

— Viitorul Vaslui
— Gloria Buzău

— C.S.M.F.C.M. Galați
Portul Constanța
Relonul Săvinești
Nitramonia Făgăraș — I.C.I.M. Brașov
Oltul SI. Gheorghe - -- -
F.C. Brăila
Victoria Tecuci
Tractorul Brașov

ETAPA a 19-a, duminică 12 martie
Delta Tulcea 
Botoșani 

C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Viitorul Vaslui 
I.C.I.M. Brașov 
C.S.M. Suceava 
Gloria Buzău 
C.S.U. Galați

— Ceahlăul P. N.
— C.S. Botoșani
— C.S.U. Galați
— C.S. Delta Tl.

(1-3) 
(1-2) 
(0—2) 
(0-5) 
(0-1) 
(0-1) 
(0—1) 
(0-1) 
(0-1)

C.S. 
C.S.

— Oltul Sf. Gh.
— Steagul r. Bv.
— Victoria Tecuci
— Tractorul Bv.
— F.C. Brăila
— F.CJVI. Galați
— Relonul Săv.
— Nitramonia Făg.
— Portul C-ța

(0-1) 
(1—4) 
(1—3) 
(0-3) 
(0-5) 
(0-2) 
(0-0) 
(1-D 
(0-2)

ETAPA a 20-a, duminica 19 martie
C.S.U. Galați 
Gloria Buzău 
Steagul r. Brașov 
Oltul Sf. Gheorghe 
Tractorul Brașov 
F.C. Brăila
Portul Constanța 
Victoria Tecuci 
Relonul Săvinești

— I.C.I.M. Brașov
— C.S. Delta TI.
— Ceahlăul P. N.
— C.F.R. Pașcani
— C.S. Botoșani
— C.S.M. Suceava
— F.C.M. Galați
— Viitorul Vaslui
— Nitramonia Făg.

(1-3) 
(0-2) 
(1—2) 
(0—3) 
(0-3) 
(1—2) 
(0-7) 
(0-2) 
(0-1)

ETAPA a 21-a, duminică 26 martie

(1-5)
(1-2) 
(0—1) 
(0-1) 
(1—1) 
(0-0) 
(1—5) 
(2-4) 
(0-3)

— F.C. Brăila
— Relonul Săv.
— C.F.R. Pașcani
— Steagul r. Bv.

Ceahlăul P. Neamț
I.C.I.M. Brașov
F.C.M. Galați
C.S.M. Suceava
Nitramonia Făgăraș — C.S.U. Galați 
Oltul Si. Gheorghe
C.S. Botoșani
C.S. Delta Tulcea
Viitorul Vaslui

— Tractorul Bv.
— Victoria Tecuci
— Portul C-ța
— Gloria Buzău

ETAPA a 22-a, duminica 2 aprilie
C.S.U. Galați 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău 
Portul Constanța 
Victoria Tecuci 
Steagul roșu Bv.
C.F.R. Pașcani 
Tractorul Brașov 
Relonul Săvinești

— Oltul Sf. Gh.
— C.S. Botoșani
— Ceahlăul P. N.
— Nitramonia Făg.
— C.S. Delta TI.
— I.C.I.M. Brașov
— C.S.M. Suceava
— F.C. Brăila
— F.C.M. Galați

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

ETAPA a 23-a, duminică 9 aprilie

F.C.M. Galați
C.S. Delta Tulcea
C.F.R. Pașcani 
Portul Constanța 
Ceahlăul P. Neamț 
Steagul roșu Bv.

— Tractorul Bv.
— C.S.U. Galați
— I.C.I.M. Brașov
— Gloria Buzău
— C.S. Botoșani
— Nitramonia Făg.

(2-1)
(1-1) 
0-4) 
(0-1) 
(2-2) 
(0-2)

F.C. Brăila — Relonul Săv.
C.S.M. Suceava — Viitorul Vaslui 
Oltul Sf. Gheorghe — Victoria Tecuci

ETAPA a 24-a, duminică 16 aprilie

C.S. Botoșani — C.F.R. Pașcani
Nitramonia Făgăraș — Oltul Sf. 
Tractorul Brașov 
Viitorul Vaslui 
C.S. Delta Tulcea 
C.S.U. Galați 
Victoria Tecuci 
I.C.I.M. Brașov 
Relonul Săvinești

ETAPA a 25-a, duminică 23 aprilie
— Viitorul Vaslui 
— C.S. Delte Tl. 
— Victoria Tecuci 
— C.S.U. Galați 
— Portul C-ța 
— Tractorul Bv. 
— C.S. Botoșani 
— L.C.I.M. Brașov 
— Relonul Săv.

(O-2) 
(0—1) 
(2—3)

Gh.
— C.S.M. Suceava
— F.C.M. Galați
— F.C. Brăila
— Gloria Buzău
— Ceahlăul P. N.
— Portul C-ța
— Steagul r. Bv.

(2-1) 
(1-0) 
(0—2) 
(1—5) 
(0-1) 
(0—1) 
(0—2) 

(1—4) 
(0-4)

(3-1) 
(0-1) 
(0—1) 
(0-0) 
(0-0) 
(O-l) 
(1-0) 
(0—0) 
(0—1)

Steagul roșu Bv. 
Ceahlăul P. Neamț 
F.C.M. Galați 
C.S.M. Suceava 
Oltul Sf. Gheorghe 
Nitramonia Făgăraș 
Gloria Buzău 
F.C. Brăila 
C.F.R. Pașcani

ETAPA a 26-a, duminica 30 aprilie
— Nitramonia Făg. 
— F.C.M. Galați 
— C.S. Delte Tl.
— Victoria Tecuci
— C.S. Botoșani 
— Gloria Buzău 
— Steagul roșu 
— Relonul Săv.
— Oltul Sf. Gh.

ETAPA a 27-a, duminică 7 mai

F.C. Brăila
C.S.U. Galați 
Viitorul Vaslui 
I.C.I.M. Brașov 
Portul Constanța 
C.F.R. Pașcani 
Tractorul Brașov 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S.M. Suceava

(1-1) 
(4—5) 
(0-5) 
(1-1) 
(0—1) 
(1-4) 
(0-0) 
(0—1) 
(0-2)

— Nitramonia Făg. 
— Steagul r. Bv. 
— C.S. Delta Tl.
— C.S.U. Galați
— Ceahlăul P. N.
— Gloria Buzău

■a, duminică 28 mai
— Relonul Săv.
— F.C.M. Galați
— Portul C-ța
— Tractorul Bv.
— C.F.R. Pașcani 
— Viitorul Vaslui 
— C.S. Delta Tl.
— F.C. Brăila
— Victoria Tecuci

ETAPA a 31-a, duminică 4 iunie
— Gloria Buzău 

C.S. Botoșani
— F.C.M. Galați
— Ceahlăul P. N.
— Tractorul Bv.
— Victoria Tecuci 
— C.F.R. Pașcani 
— C.S.M. Suceava 
— Steagul r. Bv.

F.C.M. Galați 
Victoria Tecuci 
C.S. Botoșani 
Tractorul Brașov 
Viitorul Vaslui 
F.C. Brăila

ETAPA a 30-<
C.S. Botoșani
Gloria Buzău 
C.S.M. Suceava 
I.C.I.M. Brașov 
Ceahlăul P Neamț 
CS.U. Galați 
Steagul roșu Bv. 
Oltul Sf. Gheorghe 
Nitramonia Făgăraș

LC.I.M. Brașov 
Oltul Sf. Gheorghe — 
F.C. Brăila 
Portul Constanța 
Viitorul Vaslui 
Relonul Săvinești 
Nitramonia Făgăraș 
C.S. Delta Tulcea 
C.S.U. Galați

ETAPA a 32-a, duminica 11 iunie
— C.S. Delta Tl.
— Viitorul Vaslui
— I.C.I.M. Brașov 
— Nitramonia Făg. 
— Oltul Sf. Gh. 
— Portul C-ța

— Portul C-ța
— C.F.R. Pașcani 

Brăila
Suceava 
Galați 

Vaslui 
Brașov 
r. Bv.

Victoria Tecuci 
Tractorul Brașov 
C.S.U. Galați 
C.S. Botoșani 
Oltul SI. Gheorghe 
Relonul Săvinești 
C.S. Delta Tulcea 
Gloria Buzău
Nitramonia Făgăraș — Ceahlăul P. N.

ETAPA a 28-a, duminică 14 mai

Viitorul Vaslui 
Steagul roșu Bv. 
Gloria Buzău 
C.S. Delta Tulcea 
C.F.R. Pașcani 
I.C.I.M. Brașov. 
Ceahlăul P. Neamț 
F.C.M. Galați 
Portul Constanța

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

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

(1—2) 
(0-1) 
(0-2)

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

— F.C.
— C.S.M.
— F.C.M.
— Viitorul
— I.C.I.M.
— Steagul

(1-4) 
(2-1) 
(0—1) 
(0-2) 
(0-4) 
(1—4) 
(1-2) 
(1-2) 
(0-6)

— Nitramonia Făg.
— F.C. Brăila
— Victoria Tecuci
— Relonul Săv.
— C.S.U. Galați
— Oltul Sf. Gh.
— C.S.M. Suceava
— C.S. Botoșani
— Tractorul Bv.

ETAPA a 29-a, duminica 21 mai
— I.C.I.M. Brașov 
— Portul C-ța 
— Oltul Sf. Gh.

C.S.M. Suceava
C.F.R. Pașcani 
Relonul Săvinești

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

(0-1)
(1—2)
(0-2)

F.C.M. Galați 
C.F.R. Pașcani 
C.S. Botoșani 
C.S.M. Suceava 
Gloria Buzău 
Steagul roșu Bv.
Ceahlăul P. Neamț — C.S.U. Galați
Tractorul Brașov — Relonul Săv.
Victoria Tecuci — F.C. Brăila

ETAPA a 33-a, duminica 18 iunie
— Tractorul Bv.
— C.S.U. Galati
— Nitramonia Făg.
— Viitorul Vaslui
— Ceahlăul P. N.
— C.S.M.
— Portul C-ța
— C.F.R. “
— Steagul r. Bv.

ETAPA a 34-a, duminica 25 iunie
— Relonul Săv.
— F.C. Brăila 

Brașov 
C.S. Botoșani 

— Victoria Tec.
— Oltul Sf. Gh.
— F.C.M. Galați
— Gloria Buzău
— C.S. Delta Tl.

Gloria Buzău 
C.S. Botoșani 
C.S. Delta Tulcea 
I.C.I.M. Brașov 
F.C.M. Galați 
Victoria Tecuci 
Relonul Săvinești 
F.C. Brăila 
Oltul Sf. Gheorghe

C.S.U. Galați 
Portul Constanța 
Ceahlăul P. Neamț — LC.I.M. 
Nitramonia Făgăraș — 
Tractorul Brașov 
Viitorul Vaslui 
Steagul r. Brașov 
C.S.M. Suceava 
C.F.R. Pașcani

Intre paranteze, 
pionatului.

Suceava

Pașcani

rezultatele din turul

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

(0-0) 
(1—3) 
(0-5) 
(l—O) 
(0-0) 
(0-1) 
(2—5) 
(2-3) 
(0-4)

(1-2) 
(1-4) 
(0-1) 
(1—2) 
(1-6) 
(0-4) 
(0-3) 
(0—7) 
(0-4)

cam-



TREI LUPTĂTORI ROMÂNI LIDERI
ÎN CLASAMENTUL EUROPEAN 77

Din fările socialiste

Presa străină apreciază favorabil comportarea sportivilor noștri
Ca în fiecare an, ziarul 

'„Nepsport" din Budapesta a pu
blicat recent clasamentul celor 
mai buni luptători europeni la 
ambele stiluri, alcătuit pe baza 
rezultatelor obținute de spor
tivi la cele mai mari competiții 
internaționale ale anului care a 
trecut. Autorul comentariului și 
clasamentului, Istvan Szekeres, 
a acordat puncte unui număr de 
254 luptători la greco-romane și 
242 la libere, cei care s-au cla
sat pe locuri fruntașe la 36 din
tre cele mai importante con
cursuri internaționale. Firește, 
în rindul acestora, campionatele 
mondiale, cele europene și 
J.M.U. de la Sofia au constituit 
principalele criterii de apre
ciere.

Și, firesc, pe baza rezultatelor, 
prestația mai multor luptători 
români în anul precedent este 
apreciată favorabil de ziarul de 
sport din țara vecină. De pildă, 
la lupte greco-romane, trei re
prezentanți ai României, Con
stantin Alexandru, Nicu Gingă 
și Ion Draiea, au acumulat cel 
mai mare număr de puncte, 
fiind plasați pe primele locuri 
la categoriile lor.

La cat. 48 kg. C. .Alexandru 
ocupă primul Ioc (55 puncte), 
fiind situat înaintea campionu
lui mondial Aleksandr Șumakov

(U.R.S.S.), a lui Gh. Berceanu, 
A. Basin (U.R.S.S.), S. Bora 
(Turcia) etc.

Campionul mondial al catego
riei 52 kg, Nicn Gingă (68 p) 
este pe primul loc și în clasa
mentul respectiv, cu un plus 
substanțial de puncte față de 
următorii : ungurul L. Racz (52 
p) și sovieticul K. Fatkulin (45 
p). Mihai Boțilă (cat 57 kg) 
— absent la campionatele mon
diale — este clasat pe locul 9 
la categoria dominată cu autori
tate de finlandezul Perti Ukkola.

Ion Păun, Învingător in com
petiția continentală de Ia Bursa, 
ocupă locul 2 la categoria 62 
kg, după Laszlo Reczi (Unga
ria), dar înaintea sovieticului 
Nelson Davidian și a polonezu
lui Kazimierz Lipien, foștii 
campioni mondiali ai categoriei.

După comportarea sub posibi
lități la C.M. de la Goteborg, 
Ștefan Rusu este plasat pe pozi
ția a treia Ia categoria 68 kg, 
în urma luptătorilor Heinz Weh- 
ling (R.D.G.) și Suren Nilba- 
dian (U.R.S.S.).

Categoria 74 kg are in
pe cehoslovacul Viteslav Macha, 
sportivul care a acumulat cel 
mai mare număr de puncte (78) 
dintre toți primii clasați. Gheor
ghe Ciobotaru ocupă locui 1

Tînărul Ion Draiea, cel care 
și după părerea confratelui de 
la „Nepsport* a constituit cea 
mai mare surpriză in luptele 
mondiale, se situează pe primul 
loc la categoria 82 kg, depășind 
luptători eu mari performanțe, 
ca V. Ceboksarov și A. Naza
renko (U.R-S.S.). S. Hristov 
(Bulgaria), L. Anderson (Sue
dia) etc.

Vicecampionul mondial al cat 
90 kg. românul Petre Dieu, iste 
situat doar pe poziția a patra, 
inferioară realității, după păre
rea noastră, înaintea sa fiind 
plasați campionul mondial Frank 
Andersson (Suedia), C. Hegedns 
(Ungaria) și chiar sovieticul A- 
Minosian care n-a obținut o 
performanță echivalentă celei a 
lui Dicu. Tînărul Ivan Sivia 
este clasat al V-lea la cat 100 
kg, unde pe primul loc se află

Hi.iițC

TURNEUL DE LUPTE

I DE LA OSTRAVA
' Vineri, sîmbâtă și duminică, 
federația cehoslovacă organizea
ză, la Ostrava, un turneu inter
național de lupte greco-romane. 
La întreceri vor fi prezenți și 
șase dintre cei mai buni repre
zentanți ai țării noastre : Nieu 
Gingă, Ion Duîică, Ion Păun, 
Gheorghe Ciobotaru, Ion Draiea 
și Roman Codreanu. Sportivii 
români, însoțiți de antrenorul 
Simion Popescu, au plecat ieri 
spre Ostrava.

multiplul campion mondial și 
european Nikolai Balboșin 
(U.R.S.S.). Un loc fruntaș ocu
pă și greul Victor Dolipschi, 
plasat al treilea la categoria 
dominată în ultimul an de bul
garul Nikola Dinev.

O simplă trecere în revistă a 
acestor clasamente, publicate 
la sfîrșitul lunii februarie, evi
dențiază faptul că România este 
singura țară din Europa care se 
poate mindri cu faptul că are 
trei lideri în anul care a trecut, 
la stilul greco-romane, în 
ce alte șapte țări împart 
lalte șapte locuri fruntașe.

Cu un lot mult întinerit, 
tele libere românești au 
prestații mai modeste și, firește, 
aprecierile corespunzătoare. Nu
mai Emilian Cristian (cat 74 kg) 
și Vasile Pușcașu (cat 100 kg) 
se situează pe locul 3 la cate
goriile lor. Pe primul loc, în 
ordinea categoriilor, au fost de
semnați următorii : Anatolîî
Bieloglazov (U.R.S.S.), Gheorghe 
Rașovan (locul 4) ; Hardmuth 
Reich (R.D.G.), Gheorghe Bîreu 
(11) ; Viktor Alekseev (U.R.S.S.) 
— Petre Brindușan (6) ; Vladi
mir Iumin (U.RB.S.) — Ludovic 
Șandor (5) ; Seidi Șaban (Iugo
slavia) ; Reșit Karabagak (Tur
cia) — Emilian Cristian (3) ; A- 
dolf Seger (R.F.G.) ; Analoliî 
Prokopduk (U.RS.S.) — Ion 
Ivanov (8) : Aslanbek Bisulta- 
aov (U.ItKS.) — Vasile Pușcașu 
3) : Soslan Andiev (U.R55.) — 
Ladislza Șimoa (7).

timp 
cele-

lup- 
avut

Mibai TRANCA

REPREZENTATIVA DE HOCHEI A R.P. CHINEZE

Ieri seara a sosit in Capitală 
lotul reprezentativ de hochei al 
R. P. Chineze, care in drum 
spre Spania, unde va lua parte 
începînd din 9 martie la jocu
rile grupai C 1 C. M„ se va 
opri pentru o scurtă perioadă 
de pregătire in țara noastră. 
Hocheiștii chinezi vor face cî- 
teva antrenamente pe gheața 
patinoarului „23 August", ur- 
mînd ca luni după-',miază, de 
la ora 17, să susțină și un joc 
de verificare cu o selecționată 
a tării noastre.

Cu ocazia primului antrena
ment la București, tovarășii Iu 
Tze-tzuo, conducătorul delega
ției, și 14 Van-gi. conducătorul

tehnic, ne-au declarat că tint 
plăcut impresionați de primirea 
făcută ia țara noastră si de 
ajutorul prietenesc oferit de or
ganizațiile sportive din România.

In 
tivii 
ni a, 
avea 
a C.M.

cursul zilei de marți, spor- 
chinezi vor pleca in Spă
lă Las Palmas, unde vor 
loc partidele din grupa C

TURNEUL DE HANDBAL FEMININ
DE LA NEUBRANDENBURG
5 zile — 5 meciuri !

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE BIATLON

In localitatea Hochfilzen din 
Tirolui austriac au început cam
pionatele mondiale de biatlon. 
în cursa seniorilor (20 km) vic
toria a revenit norvegianului 
Odd Lirhus creditat cu timpul 
de lh05:26,39. El a fost urmat 
de Frank Ulrich (R.D.G.) —
lh05:35,79 și de Eberhard Rosch 
(R.D.G.) — lh06:0U29. Primul 
dintre concurenții români a so
sit Gh. Gîrniță pe locul 45 cu 
timpul de lhl6:13,26. La juniori, 
care și-au măsurat forțele 
distanța 
revenit 
(R.D.G.) 
1 minut 
rile următoare : Mathias Jung 
(R.D.G.) 51:24,19 (3 min.) și Ta- 
pio Piipponen (Finlanda) 51:34,01 
(1 min.).

pe 
de lo km, victoria a 
lui Andreas Hess 

cu timpul de 51:12,26 și 
penalizare. Pe locu-

★
In localitatea Popova Sapka 

(Iugoslavia) slalomul uriaș din 
„Cupa Europei" s-a încheiat cu 
surprinzătoarea victorie a spor
tivului italian Leonardo David 
(în vîrstă de 17 ani !). care l-a 
devansat cu aproape 30 de su
timi de secundă pe compatrio
tul său Al. Giorgi.

Echip* feminină de handbal 
României va participa, între 
și 12 martie, la tradiționalul

a
8 
turneu international de la Neu
brandenburg (R. D. Germană). 
In 5 zile, formația noastră (ca 
și celelalte, dealtfel) va susține 
5 partide ! Iată programul :

8 martie — eu R. D. Germa
nă, 9 martie — cu Uniunea So
vietică, 10 martie — cu Unga
ria, 11 martie — cu R. D. Ger
mană B și 12 martie — cu Iugo
slavia.

Lotul țării noastre va pleca 
în R. D. Germană la 7 martie.

• In prima zi a 
pe teren acoperit 
care se desfășoară 

Tatiana Storojkova 
recordul unional la 

6S m plat, cu 7,24. Alte rezultate : 
feminin, W mg — Tatiana ‘ 
simova 8,23 ; greutate — 
lana Kravcevskaia 19,17 
masculin, 60 m Kolesnikov 
60 m g — Kulebiakin 
1 500 m — Mamontov 3:42,9. 
Tradiționalul concurs al săritoa
relor în înălțime, de la Praga, a 
fost ciștigat de Juta Kirst (R.D. 
Germană) cu 1,88 m. 
toarele locuri: Mlada 
(Cehoslovacia) 1,88 m 
Klelan (Polonia) 1,84 
Cosford (Anglia), Wolfgang Ki
lling (R.F.G.) a egalat recordul 
european pe teren acoperit la 
Înălțime, cu 2,23 m.

ATLETISM 
campionatelor 
ale U.R.S.S., 
la Moscova, 
a egalat

Anl- 
Svet- 

m ;
6,71 ; 
7,76 ; 
‘ •

Pe urmă- 
Karbanova 
șl Urszula 
m. • La

IN CEHOSLOVACIA, SPORTUL 
BUN AL ÎNTREGULUI POPOR

In istoria fiecărei națiuni, a 
fiecărui stat, există evenimente 
cu o semnificație hotărîtoare, 
care îmbogățesc viitorul unei 
țări. In noua istorie a Ceho
slovaciei un asemenea eveni
ment a avut loc Ia sfirșitul lu
nii februarie 1948, cînd a fost 
consemnată victoria forțelor 
progresiste asupra reacțiunii. A 
fost înregistrată o victorie a cla
sei muncitoare, a țărănimii 
muncitoare, a intelectualității 
progresiste, a întregului popor 
cu vederi democratice. S-a al
cătuit un front național pentru 
instaurarea unui stat democrat- 
popular și s-au pus bazele con
struirii socialismului. In fruntea 
acestor acțiuni revoluționare s-a 
aflat în permanență Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, care 
și-a ciștigat o largă adeziune In 
rindul maselor muncitoare.

Odată cu progresele înregis
trate in toate domeniile de ac
tivitate, și mișcarea sportivă din 
noua Cehoslovacie s-a bazat pe 
concepții și valențe complet noi. 
Principiile organizațiilor spor
tive muncitorești, elaborate încă 
Înainte de cel de al doilea 
război mondial, devin abia după 
instaurarea regimului democrat- 
popular o adevărată realitate. 
Sub deviza „Sportul, bun al în
tregului popor, este un excelent 
mijloc de educație șl de călire 
a sănătății cetățenilor", s-au în
registrat succese remarcabile.

In cel 30 de ani care au tre
cut de la acest eveniment de 
seamă, cultura fizică șl sportul

cehoslovac au atins noi cote 
valorice, ca urmare a unei con
cepții modeme despre practi
carea exercițiilor fizice — in 
aer liber, în săli, în toate ano
timpurile — accesibile oameni
lor de toate vîrstele. Așa 
născut adevăratul sport 
mase, un bun al întregului 
por. Așa se explică faptul 
în prezent, peste 1700 000 
cetățeni ai țării sint angrenați 
într-o activitate sportivă conti
nuă. Spartachiadele, manifestă
rile sportive de masă sint o do
vadă grăitoare a importanței pe 
care statul o acordă sănătății 
cetățenilor și grație acestor în
treceri de mare amploare apar 
an de an noi și mari talente 
care aduc sportivilor cehoslovaci 
victorii și succese apreciate pe 
plan internațional. Printre a- 
ceste succese se numără, desigur, 
titlurile de campioni mondiali 
cucerite de hocheiști în 1976 și 
1977, ca și cîștigarea campiona
tului european de fotbal în 
1976. Bilanțul sportului de per
formanță din ultimii 30 de ani 
este de asemenea remarcabil j 
35 de medalii olimpice de aur, 
30 de argint, 27 de bronz ; 234 
de titluri mondiale ; 141 euro
pene ș.a.

Toate aceste realizări nu ar fi 
fost posibile fără istorica vic
torie a poporului cehoslovac a- 
supra reacțiunii, înfăptuită in 
urmă cu trei decenii,

JAROMIR TOMANEK 
redactor șef al ziarului 

Ceskoslovensky Sport-Praga

s-a 
de 

po
ci, 
de

Sferturile de finală ale cupelor europene

J 
I VjMIIOR COMUN ÎN PRIMA MANȘĂ: ULTIMUL MINUIf Of JOC!

Cortina sferturilor de finală 
in cupele europene a fost ri- 
i catâ! Dar — din cauza 
timpului nefavorabil — in tri
bunele stadioanelor ou rămas 
destule locuri goale, mulți su- 
porteri preferind să trăiască

victoria din penalty, tot în ul
timul minut ! Aston Villa a fost 
surprinsă de replica formației 
catalane C. F. 
care a excelat 
egalarea abia 
minute de joc.

Barcelona (în 
Cruyff), reușind 
In ultimele trei

----------------------- STENOGRAMA MECIURILOR ---------------------
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : BeaCea Lisabona — r. C. 

Liverpool 1—2 (1—1). Au marcat Nene (mln. 13) pentru gazde, 
respectiv Case (min. 38) și Hughes (mln. 68) ; 8. W. Innsbruck
— Borussia Monchengladbach 3—1 (3—0). Au înscris : P. Koncl- 
Ila (min. 18), Schwarz (mln. 26), Kriess (mln. 87), respectiv 
Heyncks (min. 60) ; F. C. Bruges — Atletico Madrid 2—0 (1—0). 
Au marcat : De Cubber Courant (min. 43) și De Cubber (min. 
57) ; Ajax — Juventus 1—1 (0—0). Au marcat : Van Dort (mln. 
38) pentru gazde, respectiv Causlo (mln. 90).

CUPA CUPELOR. Velje B K. (Danemarca) — Twente Enscheds 
)—3 (0—1). Au înscris : Miihren, Gritter, Thiessen ; F. C. Porto
— R. S. C. Anderiecht — la pauză 0—0, după care meciul s-a în
trerupt din cauza ploii. Intîlnirlle Austria Viena — Hajduk Split 
șl Betis Sevilla — Dinamo Moscova au fost programate pentru 
joi seara. (Rezultatele nu ne-au parvenit pînă la închiderea 
ediției șl le vom publica la numărul de mîine).

CUPA U.E.F.A. : Eintracht Frankfurt — Grasshoppers Zurich 
3—2 (0—1). Au înscris HSlzenbein (2) șt Krauss (mln. 90 din 
penalty !), respectiv Bosko și Ponte ; Aston Villa — C.F. Bar
celona 2—2 (0—1). Au înscris : Cruyff (mln. 20), Zublria (mln. 
30) pentru oaspeți, respectiv McNaugh (mln. 87) și Deehăn 
(min. 89) pentru gazde ! ; F. C. Magdeburg — P.S.V. Eindhoven 
1—0 (0—0). A înscris Strelch (min. 76) ; Bastla — F.C. Cari 
Zeiss Jena 7—2 (2—0) 1 Au marcat : Felix (2), Larios, Mariot, 
Franceschettl, Papi șl Cazes, respectiv Raab (2).

clipele palpitante — care n-au 
lipsit, îndeosebi în finalurile 
de partide — în fața ecranelor 
televizoarelor sau a radioului. 
Sfîrșitul unor meciuri a fost 
de-a dreptul dramatic. La Am
sterdam, de pildă. Ajax a des
chis scorul cu două minute 
înainte de fluierul final, dar li
dera campionatului italian, Ju
ventus Torino, a găsit resursele 
necesare de a egala in ultima 
secundă ! La Frankfurt pe Main, 
Eintracht a fost condusă de 
Grasshoppers Zurich obțînînd

Ce să mai spunem de scorul 
record înregistrat In Corsica, 
unde Bastia a dispus cu 7—2 de 
F. C. Carl Zeiss Jena ? Un ase
menea scor este neîntîlnit în 
istoria sferturilor de finală ale 
Cupei U.E.F.A.

Cea mai mare surpriză a fur
nizat-o S. W. Innsbruck, care 
a dispus concludent de o echi
pă completă a Borussiei M5n- 
chengladbach (3—1), candidată 
la titlul de campioană a R.F.G„ 
după ce în minutul 27 jucăto
rii austrieci conduceau cu 3—0 ! 
Un rezultat care confirmă, desi-

BOX • Curind îșl va Începe 
turneul In S.U.A.
box a 
din S 
mațiel 
pic la
Bachfeld șl campionul european 
la cat. cocoș, Stefan Foerster.

o echipă de 
R. D. Germane alcătuită 
pugiliști. în fruntea tor
se află campionul ollm- 
cat. semimljlocie, Jochen

• Echipa Zeleznl- 
.......... în semi- 

,Cupei cupelor" (mas- 
meclul retur al sfer- 
finală : Zelezniciar — 
Martin 30—17 (16—8).

HANDBAL
ciar Niș ș-a calificat 
finalele „ 
culin). în 
turilor de
Strojarne

• Intr-un meci amicalHOCHEI
disputat la Stavanger, reprezen-

TELEX • TELEX
CICLISM • Turul Sardiniei a 

fost ciștigat de norvegianul Knut 
Knudsen, care a fost, în anul 
1972, la Miinchen, campion olim
pic la velodrom. Pe 
rile următoare s-au clasat : 
Fuchs (Elveția) la 10 sec.. Geest 
(Belgia) la 48 sec. și Casiraghi 
(Italia) la 48 sec.

tativa R.D. Germane a învins cu
6—2 (2—1, 2—0, 2—1) formația Nor
vegiei.

locu- ȘAH • Penultima partidă a 
meciului dintre maestrele Maia 
Ciburdanidze și Alia Kușnir, ca- 
re-șl dispută la Bad Kisslngen 
(R.F.G.) finala turneului candi-

Redaeția și administrația : cod 70139 București, str. V. Conta IS. of. P.T.T.R. 1. tel. centrală
Pentru străinătate : abonamente prin ILEXIM - departamentul export-import presa, P.O. Box 136-137,

gur, ascensiunea fotbalului dia 
„țara valsului".

Lipsesc trei rezultate, care 
nu ne-au sosit _pînă la închi
derea " ' ....................
Betis 
cova. 
Split 
tîrziu, _  .
meciului F. C. Porto — R. S. C. 
Anderiecht, med întrerupt la 
pauză din cauza ploii torențiale, 
ia scorul de 0—0.

Calificările în semifinale vor 
fi hotărî te în partidele retur din 
15 martie.

ion OCHSENFELD ,

ediției. Partidele dintre 
Sevilla — Dinamo Mos- 
Austri» Viena — Hajduk 
s-au desfășurat noaptea 
ca și repriza secundă a

ȘTIRI, REZULTATEw 9

• Continuîndu-șl pregătirii*
pentru turneul final al C.M. se
lecționata Tunisiei “
Tunis un joc de 
formația franceză 
pe care a învins-o
• Rene Courte, 

vidului de presă 
vizitat recent capitala Argentinei 
șl celelalte orașe unde se var 
desfășura meciurile campionatu
lui mondial. El s-a interesat da 
instalațiile ce vor fi puse la dis
poziția presei scrise și vorbit* 
cu ocazia marelui 
sportiv al anului.
• In turneul pentru 

tineret de la Tașkent
— Ungaria 6—0, R.S.S^
Cehoslovacia 0—0,
U.R.S.S. 0—0, iran 
3—2.
• Cîteva meciuri din etapa a 

23-a a campionatului Ungariei : 
M.T.K. — Kaposvăr 2—0 ; Seghedin
— Ferencvăros 2—2 ; Videoton —
DiosgySr 0—2 ; :
Uj pești Dozsa 2—2 ;
— Vasas 1—2 ; Csepel — Honved 
0—0. în clasament : M.T.K. 33 p. 
Honved șl Ujpesti Dozsa cîte 
32 p.

a susținut la 
verificare cu 

A. S. Cannes, 
cu 3—2 (0—1). 
directorul ser
al F.I.F.A., a

eveniment

echipe de
: U.R.S.S.
Uzbekă — 

Polonia — 
— Bulgaria

Zalaegerszeg —
Tatabăny*

datelor la titlul mondial, s-a în
cheiat remiză după 70 de mu
tări. Maia ..................
duce cu 
ficientă 
partidă 
langera
Nona Gaprindâșvill. • După pa
tru runde, în turneul de la 
Bugoino (Iugoslavia) conduc ma
rii maeștri Anatoli Karpov șl 
Bora Ivkov, cu Cîte 21/, p (1), 
urmați de Mihail Tal, Boris 
Spasski șl Anthony Miles — cîte 
2'/. P, Bent Larsen — 2 p (1).

Ciburdanidze
7-6 șl II 

o remiză 
pentru a 
campioanei

con- 
este su- 

în ultima 
deveni șa- 

mondiale

La Memphis, TimTENIS •
Gulllkson a reușit să-l elimine 
cu 7—5, 7—6 pe Raul Ramirez ; 
alte rezultate : Connors — Fibak 
6—3, 7—5, Cox —Dent 6—1, 6—1, 
Lutz — Riessen 6—7, 6—1, 7—6.
Gottfried — John Lloyd 6—2, 6—4.
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