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Daciada — „Festivalul pionieresc pe gheață“ — ediția 1978

0 ADEVĂRATĂ SĂRBĂTOARE A COPIILOR NOȘTRI

pe luciul gheții patinoarului „23 August" din Capitală.„Dansul fetelor, de la Căpilna",
Duminică dimineața, un pui 

de pinguin s-a rătăcit pe ghea
ța patinoarului „23 August". II 
căutau frații lui, dansind pe 
patine, il căuta „îngrijorata 
mamă" și toate tribunele, pline 
cu pionieri și elevi, au izbuc
nit in aplauze cînd, in sfirșit, 
Fram, ursul polar a reușit să-l 
găsească. Dar pină a-l găsi, 
bătrinul și greoiul urs a căzut 
de citeva ori, odată a făcut 
chiar trei tumbe la rînd, spre 
hazul întregii asistențe. A fost 
unul din numeroasele tablouri 
susținute de micii patinatori 
bucureșteni la „Festivalul pio
nieresc pe gheață" — ediția 
1978, organizat in cadrul „Da- 
ciadei", de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, îm
preună cu C.N.E.F.S. si M.E.I.

De sus, din tribune, pingui
nul cel neascultător (patinatoa- 
rea Andreea Munteanu, de la 
Grădinița nr. 50) și frații lui 
(sportivi la C.S.S. nr. 2) pă
reau asemenea unor mărțișoare 
prinse cu acele patinelor de 
pieptul alb al patinoarului. 
Dar frumoasei „Daciade" avea 
să i se ofere zeci și zeci de 
asemenea mărțișoare : ghiocei 
deșteptați din somnul de sub 
zăpadă de Zina 'florilor (Dan
sul ghioceilor), căiuți. pirați, 
scufițe roșii, cosmonauți, indi
eni cu pene colorate, păpuși și 
măști de tot felul, patinind, 
dansind, interpretînd „Capra cu 
trei iezi" (pionierii de la C.S.

Școalarul), „Dansul florilor" 
■ (patinatorii de la C.S.Ș. nr. 2), 

„Dansul fetelor de la Căpilna". 
Apoi, tablouri intitulate „Minut 
de înviorare", „Școlărițele", 
„Munca", „Lecția de patinaj", 
„Patrula școlară de circulație" 
etc („etc“ cuprinzind demons
trații ale celor mai buni pati
natori, momente vesele).

Firește, „Festivalul 
resc pe 
moment 
zenți au 
valului" 
dintre 
Steaua și Ciumani 
Harghita). Meci mare, cu faze 
frumoase, aplaudat la scenă 
deschisă. Înscriu primul gol 
micii hocheiști din Ciumani 
(comună lingă Joseni, cu pati
noar natural și instalație pen
tru nocturnă, cu tribună aco
perită și... tabelă electronică). 
Repriza de 10 minute se ter
mină la egalitate (1—1). La re
luare Steaua majorează scorul, 
crosele zboară care încotro, 
zboară și mănușile puștilor din 
Ciumani (2—2) și meciul va fi 
ciștigat de Steaua, după „pre
lungiri" (3—2).

„Festivalul pionieresc 
gheață" s-a încheiat cu 
mare carnaval, la care au 
ticipat sute de patinatori 
București și din țară : „Carna
val frumos pe gheață / Carna
val de bucurie / Pionierii ca-n 
vacanță / Petrec toți în ve

pionie- 
gheață" a avut și un 
hocheistic. Cei pre- 
urmărit finala „Fești
la hochei pe gheață, 
formațiile de copii 

(județul

pe 
un 

par- 
din

u

PROBLEMELE ACTIVITĂȚII SPORTIVE
A

în zilele de 3 și 4 martie 
a.c., a avut loc în Capitală 
o ședință de lucru comună a 
factorilor cu răspunderi și 
atribuții în mișcarea spor
tivă. A fost discutat și anali
zat modul în care este trans
pus în viață „Programul pri
vind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980”, elabo
rat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și aprobat 
de Comitetul Politic Execu
tiv al CC. al P.C.R

Au participat reprezentanți 
— la nivel central și de la 
județe — ai C.N.E.F.S., Mi
nisterul Educației și învăță- 
mîntului, U.G.S.R., U.T.C. și

Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor.

Analizînd rezultatele acti
vității sportive de masă și de 
performanță, participanții au 
relevat experiența pozitivă și 
au dezbătut în spirit critic 
neajunsurile înregistrate pînă 
în prezent, astfel îneît în 
viitor să poată asigura înde
plinirea întocmai și la timp 
a Programului. aprobat de 
conducerea partidului. în a- 
cest cadru, au fost stabilite 
căile și mijloacele pentru in
tensificarea activității spor
tive, pentru îmbunătățirea în 
continuare a colaborării, mai 
ales pe plan local, dintre toți 
factorii care au atribuții în 
mișcarea sportivă de masă și 
de performanță.

• 4 victorii în competiția pe echipe

pe luciul 
Păcală și 

și Ileana 
încălțat și 
zăpada și 

toți voinici,

selie..." Au alunecat 
gheții, braț la braț, 
Tindală, Făt frumos 
Cosînzeana, Motanul 
Pinocchio, Albă ca 
cei șapte pitici 
mărțișoare, totuși mici...

Vasile TOFAN

ISTANBUL, 5 (prin telefon). 
ConcurenU din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia 
s-au aliniat la startul celor cinci 
probe individuale și pe echipe 
ale Crosului Balcanic. Aerul 
rece și umed, ca și traseul foar
te greu, cu multe porțiuni alu
necoase, au Însemnat serioase 
impedimente pentru alergători.

Reprezentanții României au 
evolnat eu deosebit succes, cu
cerind 6 din cele 10 titluri de 
campioni balcanici puse in joc. 
Au obținut victorii : Cristina 
Cojocaru — junioare și Fița Lo
vin — senioare la individual, 
reprezentativele de junioare, se
nioare, juniori și seniori in cla
samentele pe echipe.

Evoluția alergătorilor români 
se înscrie pe același drum de 
succes de la ultimele ediții ale 
acestei tradiționale competiții, 
cînd intrecerile au fost net do
minate de ei. Cea mai categori
că victorie a fost Înregistrată 
în cursa senioarelor, la capătul 
căreia alergătoarele noastre s-au 
aflat pe primele patru locuri 
ale clasamentului. O subliniere 
se cuvine, In legătură cu acest 
clasament, aceea că ordinea de 
la Istanbul a fost identică ce
lei de la crosul nostru de se
lecție de la Băile Felix, din 
urmă cu citeva zile.

în cursa seniorilor, Floroiu 
s-a aflat pe primul plan al dis
putei pină la 9000 m, unde a 
acuzat un moment de indispozi
ție, cu efecte directe asupra cla
sării sale finale. La junioare, 
craioveanca Cristina Cojocaru 
(campioană balcanică în 1977, pe 
800 m) a obținut victoria asu
pra colegei sale Terezia Ciorbă.

La această a 23-a ediție a 
Crosului Balcanic o evoluție re
marcabilă au avut-o și alergă
torii turci, cîștigători a trei 
titluri de campioni. Un titlu a 
obținut și delegația greacă, la 
juniori.

■

FIȚA LOVIN
Rezultate : junioare — 2000 m : 1. 

Cristina Cojocaru (R) 6:41,8, 2. Tere
zia Ciorbă (R) 6:43,0, 3. Tinka Ne- 
delceva (B) 6:46,0... 5. Eugenia Mi- 
cola și 7. Elena Filatova ; senioare — 
4000 m : 1. Fița Lovin (R) 13:01,4 2. 
Georgeta Gâzi bara (R) 13:02,0 3.
Maricica Puica (R) 13:09,2, 4. Anto- 
neta lacob (R) 13:25,4 ; juniori —
6000 m : 1, Hristos Papahristos (G) 
17:30,0, 2. Al. Chiran (R) 17:43.0, 3. 
K. Sapev (B) 17:57,4... 10. Gh. Marcu 
18:26,0, 11. C-tin lancu 18:34,0, 14.
Gh. Sandu 18:43,0 ; tineret - 80-30 m:
1. Sadilc Salman (T) 23:42,0, 2. N. 
Ayaz (T) 23:45 3, 3. H. Karailiev (B) 
23:53,0... 5 V. Cojan 24:02,4... 8. Eug. 
lonete 24:13,0, 17. I. Crăciun 24:57,0, 
23. L. Smeu 25:36,0 ; pe echipe : 1. 
Turcia, 2. Român:a ; seniori - 12000 
m : 1. Mehmed Yurd^don (T) 35:03,0.
2. Aurel Niculescu (R) 35:09,2, 3. Pe
tre Lupan (R) 35:10 0... 5. Iile Floroiu 
(R), 6 Iile Cioca (R)

De • •ivizi a Â de fotbal

ETAPA A 19-a A PREGĂTIT PENTRU MIERCURI
UN DERBY DE ZILE MARI,

SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO
® F. C. Bihor a întrecut și pe lider ® La Satu Mare, rezultai viciat de

@ F. C. Argeș nu-și revine @ F. C. Constanța
a înscris primul său gol în

in reflux „Gheata 
retur

arbitru ! 
de aur“

REZULTATE TEHNICE
F. C. Bihor - A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (2-0)
Dinamo - Politehnica lași 1-0 (0-0)
Univ- Craiova — Politehnica Timișoara 1-0 (0-0)
Jiu! — Sieaua 4-2 (2-1)
F- C. Petrolul - F.C.M- Reșița 2-0 (0-0)
F. C. Olimpia - S. C- Bacâu 2-1 (1-1)
F. C. Argeș - F. C. Corvinul 0-0
C. S. Tirgoviște - U.T.A. 2-0 (1-0)
F. C. Constanța - Sportul studențesc 1-3 (1-2)

ETAPA VIITOARE (miercuri 8 martie)
Steaua — F- C Petrolul (3-0)
U.T.A. - F. C Corvinul (1-2)
A.S.A. Tg. Mureș — F. G Argeș (2-4)
F.C.M- Reșița — F. C. Constanța (0-4)
S. C. Bacău — C. S. Tirgoviște (1-3)
Politehnica lași — Univ. Craiova (0-0)
Sportul studențesc — Dinamo (1-0)
Politehnica Timișoara — F. C Bihor (3-1)
Jiul - F. C- Olimpia (0-2)

CLASAMENTUL
1. A.S.A. TG. MUREȘ 19 10 4 5 33-19 24
Z Politehnica Tim. 19 9 4 6 27-22 22
3. Sportul studențesc 19 10 1 8 26-25 21
4. F. C. Argeș 19 8 5 6 30-29 21
5. Steaua 19 7 6 6 40-25 20
6. Dinamo 19 8 4 7 27-23 20
7. F. G Olimpia 19 9 2 8 28-26 20
8. F. C. Bihor 19 9 2 8 24-29 20
9. Jiul 19 9 1 9 33-31 19

10. U.T.A. 19 7 5 7 26-30 19
11. G S. Tirgoviște 19 7 5 7 17-22 19
12. S. C. Bacău 19 6 7 6 25-32 19
13. F. C. Petrolul 19 7 4 8 25-24 18
14. Univ. Craiova 19 7 4 8 13-18 18
15. Politehnica lași 19 6 5 8 24-18 17
16. F. G Corvinul 19 5 7 7 17-24 17
17. F. C. Constanța 19 7 2 10 25-32 16
18. F.C.M. Reșița 19 5 2 12 18-34 12

Dudu Georgescu a trimis cu capul peste Naște, care privește ne
putincios balonul intrat in poartă. (Fază din meciul Dinamo — 
Politehnica Iași). Foto ; Dragoș NEAGU

GOLGETERII
13 GOLURI : D. Georgescu 

(Dinamo) — 1 din 11 m.
10 GOLURI : Zahiu (Steaua)

— 1 din 11 m.
9 GOLURI : Buduru (F. C. 

Constanța), Broșovschi (U.T.A.)
— 2 din 11 m.

8 GOLURI : Răducanu (Stea
ua), Pîslaru șl Hajnal (A.S.A.), 
Volaru (Politehnica Timișoara), 
Mulțescu (Jiul), Radu II (F. C. 
Argeș) — 3 din 11 m.

7 GOLURI : Ghergheli (F. C. 
Bihor), Dobrin (F. C. Argeș), 
Simaciu (F. C. Petrolul), Fa- 
nici (A.S.A). Both I (F. C. 
Olimpia) — 2 din 11 m.

în pag. 4—5
Relatări de la meciurile 
etapei a 19-a a Divi

ziei A
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acasă, la campionii „daciadei it

„Acasă la campionii Daciadei" — lată o temă care ni s-a 
părut interesantă. Am dorit să-i cunoaștem pe primii campioni ai 
marii competiții sportive naționale la ei acasă-, cu preocupările 
lor de fiecare zi, cu pasiunile lor. Am dorit, deopotrivă, să-i cu
noaștem pe făurarii anonimi ai acestor succese deosebite, pe cei 
care nu s-au urcat pe treapta cea mai de sus a sportului. Dar, 
mai presus de orice, am dorit să vedem, mărturisim 
inimă, dacă a fost vorba de „succese de o zi”, așa 
uneori. în sportul de masă, sau de succese trainice, 
activitate închegată, pe ceea ce numim „atmosferă 
colectivitățile care au dat pe campioni.

Vă invităm, stimați cititori, să mergeți împreună cu noi—’ 
acasă la campioni.

cu mina pe 
cum intilnim, 
clădite pe o 
de sport” in

CINTEC DE BUCURIE PE ARIEȘ.;,

AU IEȘIT PRIMII SI1 1

PENTRU CĂ ȘTIAU DIN PRODUCȚIE
V»

SA PREȚUIASCA SECUNDELE
Intrăm în secția de mecanică 

ușoară a întreprinderii „6 Mar
tie” din Zărnești, județul Bra
șov. In hala unde stau aliniate 
zeci de strunguri ne este foarte

Șoseaua urcă molcom 
spre inima Apusenilor, 
strinsâ intre culmile dea
lurilor și apa Ampoiuiui, 
pentru ca apoi să treacă 
spre altă vale cu nume 
de legendă, cea a Arie- 
șulul pe acolo pe unde 
In vremi de demult și-au 
purtat pașii bărbați vi
teji al neamului, Avram 
Ianeu, — ■ ’ . .
Crișan. Șoseaua urcă spre 
localități care mai păs
trează doar în memoria 
bătrânilor amintirea unor 
timpuri de restriște șl 
jale șl unde tn zilele 
noastre moții înalță cu 
hărnicie ziduri trainice 
vieții noi : Zlatna, Cim- 
penl, Albac, Arâeșeni...

De aici, din Cîmpenl, 
a plecat spre finala de 
schi de la Izvorul Mure
șului Vasile Oneț, băia
tul cu părul blond și 
ochi de peruzea. L-au 
petrecut prietenii, cole
gii și familia. Maria și 
Nicolae, frații Iul, și el 
schiori foarte buni, n-au 
uitat să-i spună să-și 
calculeze bine cursa, ața 
cum U stă bine unul e- 
lev la o clasă de mate- 
matică-electronică. Ce s-a 
întîmplat mai apoi, se 
știe. Vasile Oneț a urcat 
pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului. Cum a 
ajuns acolo ? Profesorul 
Mircea Curticiu ne arată 
baza sportivă, sala de 
sport, ne invită peste 
deal. în pădurea Podor, 
să-i vedem la lucru pe 
schiorii din cîmpenl. 
,.Nu vom merge mult, 
doar vreo patruzeci de 
minute, tocmai bine să 
facem șl Încălzirea nece
sară, dar și o bună pre
gătire fizică. Cam in fie
care zi mergem acolo. 
Pentru noi a devenit o

Horia, Cloșca,

obișnuință*. Privim gru
purile de copil care se 
îndreaptă spre pirtie. 
Lingă noi, directorul li
ceului, Ing. Boman Mo
tors, unul dintre princi
palii animatori ai spor
tului In această zonă, ne 
arată pe cite unul: „Ve
deți, acela-i Argentin 
Costea. Mare lucru dacă 
nu va fi mai bun deeit 
Oneț. Mal încolo, Flori
an Sturzu, Mircea Chiri- 
14, Mircea ------------ ‘
Ion Alban* 
pe umeri, _ _ _
puri, copiii discută cu a- 
prindere. „Priviți, o ve
deți pe fata aceea*năltu- 
ță t E Mihaela Berindei. 
Nu se poate s-o uităm, 
este printre primele la 
„alpine". IJite-1 și pe 
cai în Hozan, unul din
tre campionii noștri ju
dețeni. Toți sînt și foar
te buni elevi*.

Ore în aer liber, ore 
pe schiuri, i^tă două din 
„secretele- reușitelor e- 
levilor din ClmpenL„

★
Soarele luminează pu

ternic, albul imaculat al 
zăpezii aruncă seînteieri 
de diamant. în spatele 
școlii din Albac. larmă, 
veselie și scrâșnet de 
schiuri pe ptrtle. Ne este 
imposibil să-i numărăm. 
Mari șl mici, devil se 
avîntă fără frică, fac 
salturi de pe trambuli
nele naturale. Cel mal 
multi, cu schiuri făcute 
acasă. Pe Horia Tril, 
campionul șl mtndria 
școlii, n recunoaștem 
imediat —Nu se desparte 
nici o clipă de tricoul 
de campion" — ne spu
ne zîmbtnd Ianeu Piesa, 
profesorul care i-a În
drumat pașii spre... ti
tlu. Nici Adriana Pleșa

Valentin si 
Cu schiurile 
grupurâ-gru-

care, alături de Horia, a 
cucerit primul loc, nici 
Marine la Pașca și Sofia 
Pașca, la rândul lor si
tuate pe locuri fruntașe 
la aceeași finală, nu 
stau o clipă. Sus-jos pe 
pirtla de slalom, după 
ce mai Înainte făcuseră 
ctieva ture pe cea de 
fond. Cum a fost la so
sire t — întrebăm. „Ca 
Intr-un vis frumos— Era 
adunat aici, in fata șco
lii. cred, tot satul... N-a 
luat nimeni tn seamă la- 
povița șl frigul șl nici 
întunericul care cuprin
sese munții— Ne-au aș
teptat cu răbdare și 
bucurie... Au cintat Mar
șul lui Ianeu— Ne-au 
cinstit, dar ne-au șl zis 
oamenii ca de-acum să 
fim mereu in frunte...- 
Vorbesc cu toți deodată, 
se Întrerup, se comple
tează pentru a nu se ui
ta nimic. „D-apăl, putem 
spune că aid a fost a 
doua premiere" — cu
vinte spuse din inimă, 
cu gind curat de copil.

Directorul școlii. Ni
cola? Opream fost volei
balist la „U" Cluj-Na- 
poca, ne arată colțul 
sportiv. Sub deviza 
„Mens «an» in eorpore 
sano", o vitrină cu tro
fee vrednică de orice 
muzeu sportiv. Aici, in 
școală, au Învățat fosta 
campioană universitară 
la schi Hana Gafta, me
daliatul la mondialele de 
haltere loan Bata, volei
baliștii Traian Corcheș ș! 
Victor Cbezan. partici
pant! la europenele de 
Juniori. „Niei unul n-a

le-am adăugat pe cele 
ciștigate de noi tn diver
se competiții. Niei nu 
vă puteți închipui ce 
stimulent este pentru cel 
mici ! Dacă vreți să a- 
jungeți ca el munciți cit 
mal mult, le spunem, și 
ei nu uită niciodată a- 
ceste sfaturi", intr-ade
văr, nu se uită. Dova
dă și cele aproape 20 de 
titluri de campioni Jude
țeni la volei, schi, cros, 
trântă, dovadă că Radu 
Scrob, loan Pașca, Ma
ria Cioaza, Marieica To- 
dea, Viorica Pleșa, Dori
na Petrea, Elisabeta Pe
tre». Ianeu Costea bat 
eu insistență la porțile 
afirmării. Șl mline, cine 
știe— Cum nu se uită 
nici faptul că loan Buta 
„i-a adus cu el și pe 
Stefan Craicic și Vasile 
Daniel și s-au pregătit 
acolo, tn văzul satului, 
iar tineri și bătrâni nu 
încetau să se minuneze 
de forța băieților, dar 
puneau și el mina să a- 
rate, dacă mai era ne
voie, eă moții-s tari de 
felul lor”, cum ne zice 
primarul comunei loan 
Costea, vorbindu-ne tot
odată și de perspectivele 
de dezvoltare a sportu
lui pe aceste meleaguri. 
Șl înțelegem eă din a- 
cest climat generos nu 
se putea să nu lasă 
campioni...

Soarele scapătă spre 
asfințit, poleind zăpada 
cu tm auriu de basm. 
Anele Arieșutui coboară 
din inima „Tării moți
lor", d-jclnd cu ele cîn- 
tece noi. Versuri care 
vorbesc de muncă. de 
dorințe împlinite ți de 
bucurie...

Emanuel FANTÂNEANU

CA BRAZII: FRUMOȘI,
SĂNĂTOȘI, VOINICI!

Cînd pe treapta podiumului 
rezervată pentru campion, la fi
nala pe țară a concursului de 
sanie, din cadrul „Daciadei", la 
Harghita Băi, a urcat o fată 
zveltă, băiețoasă, — care în
trebată de reporter cum o chea
mă, a răspuns cu ochii— în 
zăpadă : Elvira Lucaci — cîteva 
voci din șirul participanților au 
adăugat : „Era și normal, doar 
e munteancă și mai este și- 
acasă !“ Intr-adevăr, Elvira e 
munteancă și este din Harghita 
Băi. Dar la concurs au luat 
parte și alte zed de fete cres
cute la munte, unele de la uni
tăți școlare mari, cu clase spe
ciale de sanie. Și-apoi, cînd du
pă festivitățile de premiere, am 
văzut-o pe Elvira Lucaci pre- 
dîndu-și sania celor 4—5 fră
țiori mai mid, prinzîndu-și 
schiurile și zbughind-o în sla
lom pe o potecuță, scuturind în 
urma ei zăpada de pe cradle 
brazilor, am Înțeles că fetița cu 
chip de băiețandru n-a câști
gat doar pentru simplul fapt 
că e munteancă.

Școala din Harghita Băi este 
mică — n-are mai mult de 60 
de elevi — dar cochetă și cu
rată „ca un pahar”, cum se spu
ne. îl căutam pe tinărul profe
sor de educație fizică Ștefan 
Sente, cel care se ocupă cu pre
gătirea sportivă a copiilor. „Da, 
tocmai are oră — ni s-a spus —, 
dar nu este la școală. E ple
cat...” Răspunsul ne-a dezorien
tat. „Stați ! Nu-i plecat departe. 
Este cu clasa. Ascultați 1” Din
spre culme cobora larmă de gla
suri. Acolo l-am găsit pe Ștefan

de 
pe

Sportul

Sente, însoțit de o duzină 
copii — clasa a Vl-a — 
schiuri, printre care am recu
noscut-o de îndată pe Elvira. 
Erau veseli, îmbujorați. „Am 
făcui o scurtă încălzire — ne 
spune profesorul —, apoi aler
gare pe teren variat, urcare eu 
schiurile Jn seară* ți— urmea
ză coborârea și regruparea pe 
platou. Timpul exact al orei de 
educație fizică".

I-am cerut amănunte despre 
Elvira, in timp ce copiii făceau 
pregătirile pentru coborâre. „Es
te un copil ager, curajos și mai 
ales foarte harnic. Dar nu-i sin
gura. Avem mulți copii dotați — 
la invățătură și la sport”. Cum 
ați ajuns aici ? „Cum să vă 
spun : muncind, zi de zi, ceas 
de ceas, alături de ei. Dacă te 
ocupi de copii, ei cresc ca și 
brazii : frumoși, sănătoși, voi
nici—*. „Gaia ? Horvai, pleacă 1 
Nicu, pleacă ! Elvira, pleacă!”—

Ne-am revăzut cu Ștefan Sen
te după oră. „Cine și-ar putea 
dori un cimp de muncă mai 
frumos decit aid T E departe 
de oraș, e greu, dar e frumos. 
Eu nu vreau să plec de-aici, 
vreau si realizez ceva. Elvira 
nu e deeit primul pas. 
buia să ciștigăm și la băieți, 
prin Horvath Csaba, dar după 
91 de coborâri foarte bune a 
ratat-o pe a 92-a. Tocmai tn 
concurs I— Dar, „Daciada" nu 
s-a încheiat. Nu ne vom opri 
aici...”

îl ascultam pe acest tînăr en
tuziast. Ne spunea cum a ame
najat o sală de sport, cum a 
confecționat 12 saltele și a cu
sut covoare pentru ea, cum a 
adunat cu copiii fier vechi pen
tru ca, valorificîndu-1, să spo
rească zestrea sportivă a școlii. 
Ne descria pîrtiile de săniuș 
și schi, ne vorbea despre — de 
ce nu ? — viitorii campioni...

Elvira Lucaci pornește in cursa 
pentru titlu...

Tre-

Viorel TONCEANU

„Pe locul I și campion al „Daciadei-, Eusebiu 
Cojocaru, reprezentant al Județului Dîmbo
vița” I

Dorin Bîță la bancul de lucru

greu — deși i-am reținut în 
toate detaliile trăsăturile feței 
— s-o recunoaștem repede pe 
strungari ța pe care o căutam. 
O vedem, în sfîrșit. Ne apro
piem. Virginia Secuiu își con
tinuă munca netulburată. Este 
Îmbrăcată într-o salopetă albas
tră. Degetele, degete lungi și 
suple de pianistă, schimbă, din 
trei in trei sau din cinci in 
cinci secunde, poziția unei piese. 
Abia când „bijuteria” a ieșit din 
încleștarea strungului, Virginia 
Secuiu ne vorbește, începînd 
discuția din punctul unde o lă
sasem la Izvorul Mureșului : 
„Da, munca la strung mă pa
sionează, ea și schiul. Atît la 
mașina mea, cit și pe pirtia de 
fond, lupta cu minatele, chiar cu 
secundele, este hotărâtoare dacă 
vrei să urci pe podium”. „Se 
vede că și aici, în secția de me
canică, sinteți tot pe prima 
treaptă a podiumului. Nu v-a 
fost greu să luptați pe două 
fronturi întrebarea nu rămî- 
ne fără răspuns, dar nu-1 pri
mim de la cea care, cu o săp- 
tămînă în urmă, cîștiga titlul de 
campioană a „Daciadei”, termi- 
nînd, într-o manieră care i-a 
surprins pe tehnicienii prezenți 
la finala de la Izvorul Mure
șului, cursa de 3 000 de metri 
cros pe schiuri. Intervine în 
discuție Marian Iosim, șeful ate
lierului unde lucrează Virginia 
Secuiu : „Virginica noastră, căci 
așa-ii spunem noi, tovarășii de 
mancă, este una dintre cele mai 
banc strungari țe. De aceea ii și 
vedeți fotografia pe panoul 
fruntașilor. Luni, a doua zi 
după concurs, inainte de a ajun
ge Ia întreprindere, m-am oprit 
Ia florărie și am cumpărat ci- 
teva garoafe. Cind am ajuns în 
secție am văzut că și alți mun
citori veniseră cu flori. Mi-am 
explicat repede : și ei, ca și 
mine, ascultaseră duminică, la 
emisiunea sport de la radio, in
terviul Virginiei. Așa am aflai

că este campioană. Atunci, luni, 
a fost singura dimineață cind 
strungul Virginiei Secuiu a por
nit cu cinci minute întîrziere, 
adică exact cit au durat felicită
rile și îmbrățișările".

Locul de muncă ai unui alt 
campion al „Daciadei" la fina
la de la Izvorul Mureșului este 
tot întreprinderea din Zărnești. 
Numai că Dan Biță nu lucrează 
la mecanică, ci în secția de lă- 
cătușerie. Aflînd scopul vizitei 
noastre, secretarul asociației 
sportive, Vadim Melniciuc, ne-a 
spus : „Are foarte multă treabă 
și numai pe seară ii puteți vor
bi”. L-am întîlnit, însă, după- 
amiază. Cu o servietă în mînă, se 
îndrepta 
aflat că 
cursurile 
dustrial 
neața în 
Ia școală _ __
la antrenamente...” Cînd aveți 
vreme pentru toate, tova
rășe Bîță ? „Se găsește timp a- 
tunci cind te pasionează ceva” 
— a fost răspunsul, Acest „ceva” 
nu înseamnă, în cazul lui Dan 
Bîță, numai orele dedicate pro
fesiunii (meserie pe care, ca 
și colega sa, Secuiu, a învățat-o 
in Școala profesională a între
prinderii) și sportului, ci și cele 
dedicate activităților obștești: 
campionul este responsabilul re
sortului sport în comitetul 
U.T.C. al secției. Este și aceasta

către școală. Așa am 
este în anul V (la 
serale) la Liceul in- 
din Zărnești. „Dimi- 

producție, după-amiaza 
sau pe munte.

Virginia Secuiu in fața mașinii 
ale cărei secrete le stăpinește 

ca și pe cele ale schiului

„Torpedo” sportul 
printre preocupările 

dintre oamenii care 
Ia întreprinderea „6 
Maistrul Traian Pupă- 
îl iubește pe campion

una din explicațiile pentru care 
la asociația 
șe află 
multora 
muncesc 
Martie", 
ză, care
ca pe copilul său, avea să ne 
spună : „Cînd a fost primit în 
partid, tovarășul Bîță s-a anga
jat să facă cinste organizației 
noastre prin întreaga sa muncă. 
Iată cit de frumos și-a îndepli
nit angajamentul tinărul meu 
tovarăș !“.

Ion GAVRILESCU

NICI LA INVAJATURA
★

L-am revăzut zilele acestea pe învingătorul 
finalei de sanie (categoria 14—19 ani). Ni l-am 
reamintit pe cel care fremăta atunci la capă
tul pistei, interesindu-se cu glas scăzut : „Ce 
timp a făcut prahovear.u ?”. „Hunedoara a tre
cut de astă dată in locul treningului și a 
căștii de concurs purtind uniformă de .elev".

Pe Eusebiu Cojocaru l-am aflat la Tirgoviște, 
in anul III al Liceului de matematică-fizică 
„Enăchiță Văcărescu".

— De fel sînt dintr-o comună de munte — 
Runcu —, situată la poalele Leaotei. Cu sania 
am făcut cunoștință de mic, vă dați seama, 
și o iubesc In continuare cu aceeași pasiune.

La 18 ani, Eusebiu. este un „veteran“ al 
competițiilor dotate cu „Săniuța de argint”. A 
mai participat și la alte ediții, la două din ele

ocupind locurile 3 și 4 pe 
țară, din 40 de concurenți, 
de fapt reprezentanți ai tu
turor județelor, 
insuflat dragostea 
sport, pentru 
aer liber ? 
cineva decit 
caru, mama 
de educație 
muna Runcu 
ani. (Nu e 

faptul că locul 
a fost ocupat

Mihai, tot din comuna Runcu). Cu ti- 
nărul Eusebiu Cojocaru se poate vorbi, insă, 
și despre fizică (nu numai despre educa
ție fizică), pe care o consideră principala 
sa pasiune, li place foarte mult, ii dedică o 
mare parte din timpul său („Știți ce satisfac
ție îți poate da o oră de muncă intr-un labo
rator de fizică ? Cînd faci experiențe intere
sante, cînd îți reușesc, ți se umple inima de 
bucurie. Acolo, în mijlocul aparatelor, mă simt 
parcă mai puternic. Spune cu hotărire că țin
tește Politehnica, electronica in special

Fără indoială, unul din secretele performan
ței sportive il constituie Și performantele la 
invățătură, ambele domenii imbinîndu-se in
tr-un tot armonios, cu influente reciproce

teres nici 
această finală 
Mihai,

Cine i-a 
pentru 

mișcare in 
Cine alt- 

Maria Cojo- 
sa, profesoară 
fizică in co- 

de 
in- 
in 

Maria 
Cu

de... 20 
lipsit de 
l secund 

de

Modesto FERRARINI



în Divizia A de baschet feminin în „uvertura" campionatului de rugby

RAPID SI I. E. F. S.-Lit. 2 
ÎNVINSE PE TEREN PROPRIU!

Etapa a XVI-a a 
campionatului fe
minin de baschet a 
avut o desfășura
re interesantă, a- 
tractivă, în cursul 
ei înregistrîndu-se 
și surprize: I.E.F.S.- 
Lic. 2 a pierdut 
partida a doua în 
fata echipei din 
Satu Mare, iar Ra
pid. mare favori
tă, s-a impus ex
trem de greu în 
primul meci cu 
Progresul, pierzin- 
du-1 pe următorul. 
Iată cîteva amă
nunte :

I.E.F.S.-Lic. 2 
BUCUREȘTI — 
MOBILA SATU 
MARE 1—1 : 69— 
58 (36—35) și 69 — 
71 (34—36). Au fost 
două întîlniri foar
te disputate și e- 
chilibrate. în am
bele partide bucu- 
reștencele au în
scris cite 69 de 
puncte. Dar dacă 
în prima acestea 
au fost suficiente
pentru victorie, în cea de a 
doua succesul a trecut de par
tea adversarelor. Cele mai e- 
ficace : Duțu 30+17, Giurea
15+20 de la gazde, respectiv 
Mihalik 25+25, Gros 18+10, 
Mihalcea 4+16. (Nicolae TOKA- 
CEK — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—1 : 
68—67 (40—46) și 88—91 (44—41). 
în primul meci am asistat la 
o palpitantă evoluție a scoru
lui, baschetbalistele de la Pro
gresul conducînd pînă spre sfîr- 
șitul întîlnirii. Experiența le-a 
dat cîștig de cauză feroviarelor 
în această confruntare. Dumi
nică, însă, sportivele de la Pro
gresul, deși au fost conduse în 
majoritatea timpului de joc, au 
realizat în final o victorie ab
solut meritată în fata echipei 
Rapid, care pornea mare fa
vorită. Cele mai bune : Sandu 
și Leabu (Progresul), Basara
bia și Andreescu (Rapid). (Du
mitru VATAU — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.S. Șc. PLOIEȘTI 2—0: 
108—59 (57—25) și 94—62 (43 — 
34). Studentele au cîștigat clar

In campionatele de volei

ÎN SFÎRȘIL 0 ETAPĂ FĂRĂ... SURPRIZE
In campionatele de volei 

s-au desfășurat partidele ulti
mei etape. In urma rezultate
lor înregistrate, pentru turneele 
finale (locurile 1—1) s-au ca
lificat echipele Steaua, Dina
mo, Explorări B. Mare, Trac
torul — la masculin și Dinamo, 
Penicilina Iași, Farul și Chim- 
pex Constanța — la feminin. 
De asemenea, pe ultimele 
locuri s-au clasat Rapid, Con
structorul Brăila (masculin), 
I.E.F.S. și Voința (feminin), 
aceste formații urmînd să acti
veze în campionatul diviziei 
secunde. Iată amănunte de la 
partidele etapei :

MASCULIN

TRACTORUL BRAȘOV — 
EXPLORĂRI BAIA MARE 
2—3 (12, 6, —12, —3, —3). Gaz
dele au fost la un pas de a 
realiza o nouă surpriză, dar, 
deși au condus cu 2—0 la se
turi și 9—2 in cel de al treilea, 
nu au reușit să se impună în 
fața unei formații care nu s-a 
considerat învinsă. Remarcări : 
Bujilă, Hinda, Sterea (T), Bă- 
găian, Bălaș, Arbuzov, Neghi
nă (E). Au condus C. Armășes- 
cu — București și O. Drăgan 
Timișoara. (V. Secăreanu — 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DELTA TULCEA 3—0 (4, 5, 10). 
Victorie meritată a localnici
lor, din rindul cărora s-au re
marcat Lukacs, Vinătu și Cri- 
șan. Arbitri : Gh. Ionescu și 
C. Poiană, ambii din Bucu
rești. (St. Marton — coresp.).

DINAMO — C.S.M. SUCEA
VA 3—0 (7, 6, 4). Succes lejer 
al bucureștenilor care, fără să 
se întrebuințeze prea mult, au 
cîștigat în mai puțin de o oră 
de joc. Sucevenii, scăpați de 
grijile retrogradării, au evo
luat neconvingător, comițind 
nepermis de multe greșeli. Au 
arbitrat I. Șușeleseu și Em. 
Costoiu — din București. (M 
GHIOLDUȘ).

Jucătoarele de la Progresul înscriu un nou 
coș in partida pe care au ciștigat-o in fața 
Rapidului. Foto : N. DRAGOȘ

ambele întîlniri, realizînd sco
ruri mari. Cele mai multe punc
te : Goian 27+24, Caseti 27+20, 
Conor 22+19 de la gazde,. res
pectiv Cuțov 29+28, Konja 
17+20. (Petre ARCAN — co
resp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 2—0 : 104—81 (50—49) și 
91—83 (49—43). „Minuscula" e- 
chipă Olimpia, lipsită de Iatan 
și Tomescu, a dat o replică lău
dabilă formației clujene. în pri
mul meci, după ce s-a jucat de 
la egal o repriză, gazdele s-au 
detașat datorită lui Mathe și 
Aszalos, care au punctat pre
cis. în a doua întîlnire, oaspe
tele au contat doar pe efica
citatea lui Bâră, care a înscris 
36 de puncte. Cele mai eficace: 
Mathe 39+27, Aszalos 36+14, 
Bolovan 5+20, respectiv Bâră 
22+36, Nicolau 18+17. (M. RA
DU — coresp.).

C.S.U. GALAȚI — CRIȘUL 
ORADEA 0—2 : 59—86 (35—47) 
și 47—79 (29—41).

Partida Voința Brașov — Po
litehnica București a fost a- 
mînată.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 3—2 (7, —8, 9, —10, 
8). Joc echilibrat, deși fără 
miză, dar cu faze frumoase de 
ambele părți. Au cîștigat gaz
dele datorită lucidității cu care 
au abordat ultimul set. Remar
cări : Braun, Stoian, Păun, 
Rebedea (de la craioveni), 
respectiv Corcheș, Ignișca, Din- 
că. Arbitri : V. Szakacs — 
Baia Mare și C. Pitaru — Si
biu. (T. Cos tin — coresp.).

CONSTRUCTORUL BRAILA
— VIITORUL BACAU 1—3 
(—11, 16, —13, —13). După un 
începui mai echilibrat, cu o 
ușoară dominare din partea 
formației locale, brăilenii au 
acționat din ce în ce mai de
zordonat, permițînd oaspeților 
să preia inițiativa. Au condus 
C. Șovăială — Ploiești și Al. 
Dragomir — București. (I. Bal
tag — coresp.).

• Meciul Steaua — Rapid 
(3—0) a avut loc vineri.

CLASAMENTUL

1. STEAUA 22 20 2 63:13 42
2. Dinamo 22 19 3 60:15 41
3. Explorări 22 18 4 59:20 40
4. Tractorul 22 12 10 44:38 34
5. Univ. Craiova 22 10 12 39:50 32
6. Viitorul Bacău 22 9 13 34:44 31
7. C.S.M. Suceava n 9 13 31:45 31
8. „U“ Cluj-Np. 22 8 14 31:45 30
9. Delta Tulcea 22 8 14 31:46 30

10. Polit. Timiș. 22 8 14 29:48 30
11. Rapid 22 7 15 30:52 29
12. Constructorul 22 4 18 22:57 26

FEMININ

ȘTIINȚA BACAU — CHIM- 
PEX CONSTANȚA 3—1 (6,
—9, 11, 11). Peste două mii de 
spectatori au ținut să asiste la 
această întîlnire care ar fi pu
tut aduce pe studente între 
primele patru echipe ale cam
pionatului, dar constănțencele 
au reușit să cîștige setul de 
care aveau nevoie, spulberînd 
speranțele localnicelor. Meciul 
a fost de un nivel tehnic me
diu, plăcînd totuși dîrzenia eu

STEAUA - SPECTACOL, FARUL - EFICIENȚĂ f
® Constănțenii (Bucos 15 puncte), învingători la București: 15-11

Sezonul de rugby a debutat în 
chip fericit Un derby, Steaua — 
Farul, meci amînat din toamnă, 
a prefațat campionatul, care va 
lua startul „în plin" abia la sfîr- 
șitul acestei săptămîni. Partida, 
de mare interes în lumea rug- 
byului românesc, a plăcut unui 
public numeros, care a palpitat 
pînă în ultima secundă de joc, 
fazele și situațiile de marcare 
altemînd de o parte și de alta. 
Victoria a revenit, oarecum sur
prinzător, oaspeților cu 15—11 
(6—3), care dominați pe înaintare 
destul de net (mai ales în pri
ma jumătate a întîlnirii), au 
jucat inteligent, economicos și 
— beneficiind de un transfor
mer (Bucos) în „zi mare" — au 
ținut rezultatul deseori împo
triva cursului jocului. Așa se 
face că deși steliștii afișează din 
start un rugby mai viguros, mai 
spectaculos, mai direct pe ținta 
adversă, cei care au punctat de 
regulă primii au fost constănțe- 
nii : 0—3 (l.p. min. 4) ; 3—6
(l.p. min. 31) ; 7—9 (l.p. de la 
centru, adică de la 50 m !, min. 
49) ; 7—12 (l.p. tot de la mare 
distanță, 40 m, min. 60) ; 11—15 
(l.p. min. 78). Steaua a mun
cit enorm de fiecare dată pen
tru a surmonta handicapul, a și 
înscris două încercări prin aripa 
Braga (min. 48), cind a și con
dus — singura dată (7—6) — și ta- 
lonerul Munteanu (min. 63). Dar 
acestor două „essai“-uri nu li 
s-au adăugat decit cele 3 puncte 
realizate de Alexandru, in pri
ma repriză, printr-o lovitură de 
picior căzută (min. 12). Pentru 
că în rest ne-a fost dat să asis
tăm la o suită de ratări incre
dibile a unor lovituri de picior 
(Alexandru, de cîteva ori, Cor- 
neliu, Achim): am văzut — ast
fel — cît de greu a cintărit 
pentru XV-le campion absența 
din formație a fundașului titu
lar, Radu Durbac, accidentat, 
stupid, în preziua meciului. Ac
țiunile percutante inițiate de 
înaintașii militari (Murariu, 
Munieanu, Marin Ionescu, mai 
ales), deși au dus la importante 
cîștiguri de teren, au eșuat, de 
cele mai multe ori, dintr-o 
lipsă de sincronizare supără
toare...

Așa se face că, din „ciștigă- 
toare sigură", formația bucu- 
reșteană s-a trezit învinsă ! 
Am insistat asupra acestei jude
căți deoarece așa au stat lucru
rile ieri în terenul de joc. Care 

Victoria Banciu aduce un nou punct pentru 
Fază din intilnirea Dinamo — Rapid.
care voleibalistele de la Chim- 
pex și-au apărat șansele. Re
marcări : Leontina Mateș, Ni- 
culina Amorăriței (S), Viorica 
Lutsch, Doina Săvoiu (C). Ar
bitri : V. Pavel — București, 
Gh. Ferariu — Brașov. (I. Ian- 
cu — coresp.).

DINAMO — RAPID 3—0 (6, 
7, 12). Partidă mult mai echi
librată decit o arată scorul 
final, cu multe faze atractive 
și spectaculoase. Șl aceasta, 
în primul rînd, datorită ardoa- 
rei cu care rapidistele și-au 
apărat șansele. De la învingă
toare s-au remarcat Emilia 
Stoian, Irina Petculeț, Alexan
drina Constantinescu și Maria
na Ionescu, respectiv Constan
ța BălășoĂi și Ileana Teodo- 
rescu. Au condus arbitrii 
bucureșteni I. Armean u și N. 
Găleșeanu. (G. MARIAN).

VOINȚA — PENICILINA 
IAȘI 0—3 (—4, —1, —4). Vic
torie scontată a ieșencelor în 
fața ultimei clasate. De la oas
pete ș-au detașat Doina Stoian, 
Carolina Hatură și Mariana 
Zamfir. Au arbitrat A. Nedel- 
cu și M. Stamate, ambii din 
București. (N. CHINDEA).

C.S.U. GALAȚI — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 3—0 (6, 
13, 8). Doar in cel de al doilea 
set disputa a fost ceva mai 

• Turneele finale ale campionatelor se vor desfășura între 13 și 
15 martie (feminin) și 17 și 19 martie (masculin), localitățile 
urmind să fie stabilite. SportullPag.a3a

au fost, totuși, în atari condiții, 
meritele Farului, fiindcă ele au 
fost incontestabile ? în primul 
rînd, am spus-o, reușita extra
ordinară a lui Bacos, autorul tu
turor celor 15 puncte ale con- 
stănțenilor, apoi deosebitul calm, 
grație căruia oaspeții au sur- 
montat, fără pierderi, momen
tele grele ivite în timpul parti
dei. Finalul, dealtfel, le-a apar
ținut, parcă pentru a compensa, 
intr-o măsură, perioadele lungi 
in care au fost supuși unei do
minări copioase. în concluzie, 
un „meci-derby" care a plăcut, 
fără a stîrni, totuși, entuziasm. 
Ambele tabere mai au de lucrat, 
constănțenii — în direcția refa
cerii potențialului înaintării ; 
bucureștenii — spre a nu se lăsa 
copleșiți... de o singură absență !

Conștănțeanul Dumitru Mușat (cu balonul), în revenire de formă, 
inițiază o grămadă spontană înainte de a deschide spre treisfer- 
turi...

Arbitru : Th. Wilting, atent, a 
lăsat jocului multă cursivitate.

Formații : STEAUA : R. Io
nescu — Braga, Enache, Zafies- 
cu, Fuicu — Alexandru, Suciu
— Murariu, M. Ionescu, Achim
— Pintea, Postolachi — Cioarec, 
Munteanu, Corneliu. FARUL : 
Dinu — Motrescu, Vasile, Hol- 
ban, Ianusevici — Bucos, Oltea- 
nu — Podaru, Fi. Constantin, 
Borșaru — Mușat, Malancu 
(min. 65 Burghelea) — Băcioiu, 
Grigore, Ionițâ (min. 40 Urdea).

Dimitrie CALLIMACH1

echipa dinamovistă. 
Foto : D. NEAGU 

strînsă, în rest gălățencele de- 
tașîndu-se clar. Remarcări : 
Florentina Itu, Maria Obreja, 
Maria Matei de la gazde, res
pectiv Margareta LăXiț și Ma
ria Popa. (T. Siriopol — co- 
resp.).

I.E.F.S. — MARATEX B. 
MARE 3—0 (2, 1, 6). Lipsită de 
trei dintre titulare, echipa din 
Baia Mare a făcut mai mult 
figurație, studentele cîștigînd 
in numai 40 de minute. S-au 
detașat Elena Sander și Mirela 
Popa de la gazde. Arbitri : 
V. Arhire — Brașov și R. Far- 
muș — București. (N. MATE- 
ESCU).

FARUL CONSTANȚA — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
3—0 (8, 9, 8). Victorie în mai 
puțin de o oră a gazdelor, de 
la care s-au remarcat Carmen 
Marinescu, Maria Enache și 
Iuliana Enescu. (C. Popa — co
resp.).

CLASAMENTUL
1. DINAMO 22 22 0 66: 8 44
2. Penicilina 22 19 3 60:19 41
3. Farul 22 14 8 50:29 36
4. Chimpex 22 13 9 44:36 35
5. Știința 22 13 9 46:39 35
6. Univ. Timiș. 22 12 10 41:37 34
7. C.S.U. Galați 22 11 11 46:43 33
8. Univ. Craiova 22 11 11 43:43 33
9. Rapid 22 9 13 38:51 31

10. Maratex 22 3 19 23:60 25
11. I.E.F.S. 22 3 19 17:59 25
12. Voința 22 2 20 12:62 23

CUPA FEDERAȚIEI. Ieri s-an 
disputat două meciuri restanță: 
C.S.M. SUCEAVA — POLITEH
NICA IAȘI 4—12 (0—8). Deși 
jocul s-a desfășurat pe un te
ren desfundat, ambele formații 
au avut o bună evoluție, oas
peții cîștigînd pe merit. An 
marcat încercări : Veriveș, Ma
nea, Benedek pentru învingători, 
respectiv Leonte. A arbitrat M. 
Stoica din Sibiu. (I. MÎNDRES— 
CU-coresp.). C.S.M. SIBIU — 
POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA 
31—16 (23—0). Partida a fost 
net dominată de rugbyștii si- 
bieni, care au făcut, astfel, o 
utilă verificare înaintea începe
rii campionatului. (I. BOȚO- 
CAN-coresp.).

Foto : Vasile BAGEAC

MECIURI INTERNAȚIONA
LE. Aflată in turneu in țara 
noastră, formația poloneză 
Czarny Bytom a susținut două 
întîlniri. în prima, rugbyștii po
lonezi au întîlnit pe divizionara A 
R. C. Grivița Roșie. Net supe
riori, sportivii bucureșteni au 
cîștigat cu 62—4 (32—0), cel mai 
activ realizator fiind Marin care 
a înscris 4 încercări. în conti
nuarea turneului, Czarny Bytom 
a jucat la Bîrlad cu Rulmentul, 
gazdele obținînd victoria cu 
12—0 (8—0) prin punctele mar
cate de Crețu, Sabău și Dia, 
cîte o încercare. (E. SOLOMON- 
coresp.).

A apărut nr. 2/1918
al Revistei

..EDUCAȚIE FIZICA.
ȘI SPORT"

Spicuim din sumarul acestui nu
măr :
• „Revista noastră a împlinit 

30 de ani de la prima apariție** I 
de prof. univ. dr. Miron Geor
gescu ;

a „Interviu cu prof. univ. dr. 
doc. Victor Ciobanu", de Horia 
Cristea ;
• „Elemente de instruire pro

gramată (II) de conf. univ. A- 
risteia Hrișcă și prof. Adriana 
Bucur ;
• „Considerații metodice pri- 

vi nd dezvoltarea calităților de vi- 
tezâ-forțâ la sabrerii de perfor
manță". de psiholog Maria Șe-r- 
ban ;

a „Dezvoltarea vitezei la înce
pătoare în handbal (II)**, de conf. 
univ. Paul Cercel ;

a „Cîteva jaloane ale pregă
tirii fotbaliștilor în perioada com- 
petițională", de antrenor Mihai 
Ionescu ;

a „Studiul parametrilor fizio
logici ai sistemului nervos și neu
romuscular implicați în efortul 
specific de tir**, de prof. univ. 
dr. Andrei Demeter, Ing. dr. A- 
drian Gagea, prof. Gavrilă Ba
roni ;

a „Rugbyul românesc in pragul 
«Turneului britanic», de antrenor 
Dumitru Manoileanu.

Acest interesant număr al re
vistei ,,Educație fizică și sport" 
s-a pus în vin za reda toate punc
tele de difuzare a presei din Ca
pitală și din țară.

Reamintim cu acest prilej celor 
interesați că „Programa de studii 
pentru examenele de avansare și 
calificare (prima sau a doua spe
cializare) pentru absolvenții
I.E.F.S.  și F.E.F.** a apărut în nr. 
12/1977 șf nr. 1/1978 ale revistei 
„Educație fizica și sport".



Divizia A, 
etapa a 19-a 

SPORTUL STUDENȚESC NU PRODUCE SURPRIZE, CI CONFIRMĂ!

SURPRIZA PUTEA FI Șl MAI MARE

Peste o etapă care a fiert ca un cazan, o 
etapă dominată de mari chinuri pentru 
înscrierea, adeseori, a unui unic gol (sau 

a unui singur gol în plus), s-a ridicat o echipă 
care nu mai surprinde pe nimeni, pentru că 
ea confirmă o seamă de adevăruri ale fotbalu
lui cărora destule formații, destui antrenori și 
jucători le întorc spatele. Fără să fie o selec
ționată de vedete, dimpotrivă, avînd posturi 
descoperite, cele de atacanți veritabili de pildă, 
de oameni de gol, Sportul studențesc a reușit 
să se impună duminica trecută în fața Uni
versității Craiova și ieri la Constanța printr-un 
inteligent și eficient joc colectiv. Vedetă a fost 
din nou ECHIPA, care acționează ca un bloc, 
jucătorii ajutîndu-se bine în atac și exemplar 
în apărare. Rădulescu a fost din nou fotba
listul nr. 1 al partidei, el jucînd foarte bine 
pentru echipă și remarcîndu-se în primul rînd 
tocmai prin altruismul său, trăsătură care dă, 
de atîtea ori, adevărata măsură a jucătorului de 
clasă. Toată stima noastră acestei formații, spi
ritului ei de joc pe care l-am dori la cît mai 
multe divizionare.

Referindu-ne la celelalte jocuri ale duminicii,

vom scoate în relief, în primul rînd, surpriza 
de la Pitești. Știm cu toții, fotbalul a văzut 
multe, dar acest 0—0 de ieri ni se pare la fel 
de trist pentru argeșeni ca și acel 1—6 de du
minica trecută de la Iași. Au uitat elevii lui 
Halagian să cîștige, să joace ? Cam pe drumul 
acesta își pierd echipele simpatizanții...

Eroic s-au bătut cele două formații moldo
vene, iar înfrîngerea lor la limită merită res
pectul pe care îl acorzi unui învins care s-a 
luptat pînă la „ultimul cartuș", pînă in ulti
mul minut.

Interesantă repriza a doua, televizată, de la 
Craiova. După ce am avut senzația că partida 
poate dura două săptămini și Universitatea tot 
n-ar fi în stare să înscrie, a venit scăpărătoa- 
rea pătrundere a lui Bălăci care a luminat fața 
unui oraș atit de supărat în ultima vreme pe 
fotbalul său. Cind vor înțelege, oare, talentații 
jucători olteni că fotbalul nu e „asalt la baio
netă", mai trebuie o pasă, mai trebuie să legi 
jocul, mai trebuie să construiești...

Urmăriți-o pe Politehnica Timișoara ! Va a- 
vea un cuvînt 
pentru titlu.

foarte greu de spus în lupta

Marius POPESCU

F. C. ARGEȘ - F. C. CORVINUL HUNEDOARA 0-0
Stadion „1 Mai” ; teren excelent ; timp frumos ; spectator — 

motiv 16 000. Șuturi la poartă : 14—9 (pe poartă : 6—5). Comere : î—'
F. C. ARGEȘ : Speriatu 9 — Zamfir 6, Olteanu 6, Stancu 6, iran 6 

Bărbulescu 6, Chivescu 6 (min. 46 Roșu 5), lovănescu 5 - Do*. NjjglGl 
(min. 66 Ancuța 5), Radu |l 6, Dobrin 6.

F. C. CORVINUL : Ion Gabriel 8 — Bucur 7, Angelescu 8 Ga lor 
Miculescu 6 — Economu JB, Dumitriu IV 7, Petcu 7 — Nicșa " 
Lucescu 9. 1

A arbitrat : C. Ciocli!teu 8 ; la linie : V. Gheorghe (amb c - t-: : 
și A. Avramescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : GALAN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-0 (1—0). V

PITEȘTI, 5 (prin telefon).
Stadionul din Pitești s-a dove

dit neîncăpător pentru iubitorii 
fotbalului din acest oraș, care se 
așteptau — după acel 1—6 înre
gistrat cu o săptămînă înainte la 
Iași, de favoriții lor — să-i vadă 
acum pe aceștia înscriind goluri 
și repurtând victoria în fața unei 
echipe de la periferia clasamen
tului.

Dar n-a fost deloc așa. F. C. 
Argeș a trecut prin mari emoții, 
a restituit punctul cucerit în tur 
la Hunedoara (2—2) și n-a lipsit 
mult ca oaspeții să obțină chiar

victoria. Evoluția hunedoreni 
a însemnat o surpriză plac 
pentru toată lumea, jocul 
combinativ, plin de dăruire, p 
tat în viteză fiind răsplătit 
aplauze la sfîrșitul celor 90 
minute. După aspectul jocu 
oaspeții se pot declara nemul 
rniți de rezultat, cele 5 oc; 
clare de gol pierdute de ei p 
Agud (ratări incredibile în rr 
19, 44, 56 și 84) și Nicșa (n 
33), față de cele două situații 
argeșenilor (min. 86 : din plonj 
Olteanu a trimis balonul cu 
pul în bară, iar Radu II a rel 
de la numai 3 metri afarăA

NAȘTE A ALUNECAT
O SINGURĂ DATĂ...

DiNAMO - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (0-0)

Stadion Dinamo ; teren moale ; timp foarte bun de joc ; spectatori - 
aproximativ 18 000. A marcat: DUDU GEORGESCU (min. 65). Șuturi la 
poartă : 25—7 (pe poartă : 14—4). Comere : 10—5.

DINAMO : Ștefan 6 — Cheran 6, Dobrău 6, Sătmăreanu 8, Lucuță 7 — 
Dinu 7, AI. Moldovan 6 (min. 56 Augustin 6), Custov 6 — Țălnar 7, D. 
Georgescu 6, Vrinceanu 6 (min. 46 I. Moldovan 6).

POLITEHNICA : Naște 9 — Micloș 6, Anton 6, Ciobanu 6, Ciocirlan 7 
— Romilă 7, Simionaș 6, Florean 6 (min. 68 Trandafilon 6) — D. lonescu 5 
(min. 63 Cernescu 6), Dănilă 6, Costea 5.

A arbitrat : G. Ispas (Constanța) 8 ; la linie : N. Dumitrescu și Al. 
Bădulescu (ambii din Ploiești).

Cartonașe galbene : SIMIONAȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-2 (1-0).

Radu II — în luptă cu trei jucători hunedoreni. Moment din partida de 
la Pitești. Foto : I. MIHAICA

Dobrin, șut de la 10 metrice? 
în brațele lui Ion Gabriel, fi 
elocvente în această privință.

Evident, localnicii au domi 
mai mult, dar fără luciditate 
fără să aibă în Dobrin, decît 
primele 15 minute, acel juca 
cu sclipiri, coordonatorul de 
de altădată. în schimb, oasp 
au avut în Lucescu pe jucătc 
lor nr. 1, care și-a servit 
echipierii din linia de atac 
pase ideale, nefructificate de 
ceștia. Mai trebuie adăugat 
retragerea lui Dumitriu IV 
postul de fundaș central și 1 
rele travaliu de la mijlocul tf 
nului al lui Economu și Petcu 
contribuit decisiv la obținerea 
către hunedoreni a acestui pi 
atît de prețios pentru ei.

Gheorghe NERTE

După ce, cu o săptămină in 
urmă, formația studenților ieșeni 
a făcut o demonstrație de joc ofen
siv, pe teren propriu, Înscriind 6 
goluri, de astă dată, în fața dina- 
moviștilor bucureșteni, ea a uitat 
complet aproape lecția atacului și, 
printr-o bizară metamorfoză, a de
venit o echipă eminamente defen
sivă. Practic, Politehnica a cedat, 
din start, inițiativa gazdelor care, 
deși nu într-o zi prea bună, au 
acceptat repede invitația de a se 
instala cu majoritatea forțelor in 
jumătatea de teren a adversarilor, 
pe care i-a supus, în cea mai mare 
parte a întrecerii, unui tir insistent. 
Dar golul — chiar și în aceste con
diții — s-a lăsat multă vreme aș
teptat. El a venit relativ tîrziu și 
după o fază, aparent banală. In 
acel minut 65, în care, de fapt, s-a 
făcut, cum se spune, dreptate, por
tarul ieșenilor Naște, vrind să cu
leagă o minge înaltă centrată de 
pe partea dreaptă a atacului dina- 
movist, a alunecat ușor și, prins 
sub traiectoria balonului, n-a mai 
avut posibilitatea să-1 intercepteze 
sau măcar să-1 respingă, așa cum 
mai făcuse pînă atunci și după a- 
eeea de foarte multe ori. Bine pla
cat și atent, DUDU GEORGESCU 
n-a avut o sarcină prea grea ea să 
expedieze mingea in poartă și golul 
—- singurul din această partidă — 
n-a mai putut fi evitat. Așa cum 
s-a întîmplat pînă în acel moment, 
fatal pentru oaspeți, cînd Naște a

ARBITRUL S-A OPUS „REMIZEI"
SATU MARE, 5 (prin telefon).
Cum între cele două echipe n-au 

fost decît... remize în meciurile lor 
de campionat, era de așteptat o 
luptă strînsă. Pentru Olimpia insă, 
meciul a apărut și mai greu cu 
cîteva minute înainte de start, cînd 
indisponibilitatea lui Both a deve
nit certă. Fără două piese grele, 
coordonatorul Both și vîrful 
Hațeganu, echipa cuplului de an
trenori Staicu—Czako a trebuit să 
lupte din greu cu un adversar 
tinăr, adept al unui joc modern. 
Olimpia a fost clătinată moral după 
primul sfert de oră, cînd a primit 
gol, după ce Ursache, portarul bă
căuanilor, își salvase el poarta de 
două ori. Golul băcăuan este opera 
lui VAMANU, care a Înscris ușor 
din apropiere, după ce portarul 
Feher respinsese lovitura liberă a 
lui Botez, dar „garda sa imediată”, 
fundașii, visau. Olimpia nu va juca 

intervenit salvator în cîteva situa
ții limită : în min. 14 și 25, plon- 
jind la picioarele lui Dinu ; în 
min. 22 — singur cu Dudu Geor
gescu — blocînd șutul acestuia ; in 
min. 44, deviind în corner mingea 
șutată de Vrinceanu de la 6 m sau 
în min. 63 cînd, după o suită de 
patru lovituri pe poartă a scăpat, 
ca prin minune, cu fața curată. Au 
mai fost, pînă în acel minut 65 al 
golului dinamovist, și alte ocazii 
din care bucureștenii puteau să 
înscrie, cea mai clară dintre ele 
fiind rezolvată de fundașul Ciocîr- 
lan, în min. 25, cînd acesta a res
pins cu capul de pe linia porții, 
mingea care-1 depășise pe Naște la 
șutul lui Dinu.

La 1—0 jocul s-a mai echilibrat 
întrucîtva. Și aceasta datorită pe 
de o parte formației ieșene care 
și-a amintit, sporadic, că știe juca 
și în atac, iar pe de altă parte 
gazdelor care relaxîndu-se cam de
vreme, s-au văzut în finalul întîl- 
nirii în situația de a fi egalate. Și 
puțin a lipsit ca așa ceva să se 
intimple, deși împotriva întregului 
curs al jocului, dacă în min. 85 
Sătmăreanu II nu întindea un pi
cior salvator la șutul lui Dănilă, 
fără speranțe pentru Ștefan. Șansa 
a fost, de astă dată, de partea di- 
namoviștilor care au obținut astfel 
o victorie grea, dar pe deplin me
ritată.

Mihai IONESCU

ca altă dată, va avea o zi mai 
slabă, dar va domina. Și Mathe 
îl va obliga pe PRUTEANU, in 
min. 25, să Înscrie in propria poar
tă. Avantajul moral Împinge Olim
pia în atac, dar fie că ratează Popa 
(min. 38 și 40), fie că Ursache in
tervine excelent la două șuturi din 
careul mic, ale lui Smarandache.

După "pauză se părea că vom a- 
sista la a patra remiză consecuti
vă. Pentru că, deși domina, Olim
pia nu găsea luciditatea și vigoarea 
necesare, iar atunci cînd se descurca 
in atac, intervenea salutar portarul 
Ursache, pur și simplu uluitor în 
min. 62 și 64. E drept, jocul bă
căuan mizează pe contraatac, dar 
mulțumirea prematură a „punctului 
de aur“ îl frînează pe Chitaru 
scăpat singur în două curse (min. 
52 și 65). Meciul se îndrepta spre 
o nouă remiză intre cele două echi
pe, cind a intervenit... arbitrul care,

ANIMAȚIE
ORADEA, 5 (prin telefon).
Succesul de la București a des

chis aici apetitul pentru locurile 
fruntașe și jocul acesta cu li
derul campionatului urma să con
firme sau să infirme trăinicia a- 
cestui debut de sezon fotbalistic. 
Vremea a fost și ea darnică. Soare 
plin, primăvară caldă. Sute și sute 
de turiști și autobuze străjuiau 
străzile din jurul stadionului arhi
plin, fremătînd de așteptare și e- 
moție. Arbitrul, parcă dorind să 
prelungească această senzație, apa
re mai tîrziu cu 4 minute decît 
ora programată și meciul începe 
cu toate atuurile unui mare derby, 
în alb bihorenii, în roșu mureșenii, 
două echipe impetuoase care se ta- " 
tonează, fiecare avînd de apărat și 
de cîștigat cite ceva. Firesc. F. C. 
Bihor atacă mai mult, A.S.A. Tg. 
Mureș face un joc grupat de apă
rare, cu marcaj individual. dar 
păstrează zona numai Boloni, pre- 
luîndu-1 permanent pe Kun II și 
deschizînd astfel un duel specta
culos din care ultimul avea să 
cîștige. in pofida jocului excelent 
(exceptind unele durități ale ad
versarului) al lui Boloni, care pri
mește chiar un cartonaș galben. 
Jocul se aprinde, Naghi este și el 
sancționat cu un asemenea carto
naș. Jocul se păstrează angajant, 
A.S.A. respinge cu calm atacurile, 
dar n-are curaj să contraatace de
cisiv și pe acest fond de superio

OLIMPIA SATU MARE - SPORT CLUB BACAU 2-1 (1-1)
Stadion Olimpia ; teren bun, pe alocuri moale, timp primăvăratic ; 

spectatori - aproximativ 14 000. Șuturi la poartă : 16-10 (pe spațiul porții: 
12—5). Comere: 17—4. Au marcat: PRUTEANU (min. 25, autogol), V. MURE
ȘAN (min. 87), respectiv VAMANU (min. 15).

OLIMPIA : Feher 7 — V. Mureșan 8, Smarondache 7, Matei 5 (pentru 
durități), Bocșa 6 — Sa bou 7, Kaiser 6, Bathori II 5 (min. 69 Gherine 5) — 
Helvei 5 (min. 67 Marcu 5), Mathe 6, Popa 6.

S. C. BACAU : Ursache 9 - Pruteanu 5 (min. 49 Margașoiu 6), Ca- 
targiu 7, Agachi 6, Andrieș 6 — Vamanu 8, Cârpuci 6, Șoșu 7 — Chitara 5, 
Botez 6, Florea 7.

A arbitrat : I. Urdea 4 ; la linie : V. Măndescu și S. Marin (toți 
din București),

Cartonașe gafcene : KAISER, ȘOȘU, MATEI, BOTEZ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

in min. 87, după ce a luat act, prin 
gest cu mina de semnalizarea co
legului de la linie S. Marin, care 
indicase ofsaid, n-a oprit jocul, e- 
chipa băcăuană insă s-a oprit, și 
V. MUREȘAN a Înscris din apro
piere: 2—1.

O victorie pe care Olimpia și-a

MARE LA ORADEA "
F. C. BIHOR - A. S. ARMATA TG. MUREȘ 2-1 (2-0)

Stadion „F. C Bihor" ; teren bun ; timp însorit ; spectatori — api 
piativ 20 000. Au marcat : FILDAN (min. 31), KUN II (min. 45), FAI 
(min. 83). Șuturi la poartă : 13—12 (pe poartă : 5-5). Comere : 9-8.

F. C. BIHOR: Vidac 7 — Naghi 7 (min. 84 Petrovici), Bigan 7, Luca 
Popovici 7 — Naom 7 (min. 76 M. Marian), Ghergheli 7, Kun II 9 — 
pău 8, Florescu 7, Fildan 9. /

AS.A. : Solyom 7 — Korteși 6, Unchiaș 6, Ispir 8, Onuțan 7,— Vc 
(min. 25 Fazekaș 6), Fanici 7, Boloni 8 — Hajnal 7, Gali 7, Both It ~7T

A arbitrat : C. Ghiță 8, la linie : Gh. lonescu (ambii din Brașo 
L. Peto (Mediaș), ultimul să mai studieze regula ofsaidului.

Cartonașe galbene : NAGHI, BOLONI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

ritate în ofensivă a orâdenilor se 
produce primul gol. In minutul 31, 
Ghergheli II deschide în adincime 
pe Kun n și acesta, de pe partea 
stingă a terenului, centrează în 
careu la «emiinălțime; de la 7—8 
metri de poartă, FILDAN, atent și 
prompt, introduce mingea in plasă 
eu o puternică lovitură de cap. 
Entuziasmul localnicilor este fără 
margini. A.S.A. reacționează, dar 
fără forță mare. Minutele se scurg 
și se părea că repriza se va ter
mina cu acest 1—0. Iată insă că 
in minutul 45 Lupău îl deschide 
pe Fildan pe partea dreaptă a 
terenului, acesta Înaintează și cen

dOrit-o, dar pe care astăzi nu și-a 
argumentat-o. O partidă în care 
S.C. Bacău, care a jucat bine, a 
pierdut-o, pentru că s-a gîndit prea 
mult la un singur punct Un punct 
care i-a fost răpit de o greșeală 
de arbitraj.

Mircea M. IONESCU

trează de la marginea careub 
16 m, iar KUN II, aflat la c« 
iă extremitate a careului», 
mingea din voleu, puternic, I 
rabil, in plasa lui Solyom. Ui 
intr-adevăr splendid. La 2— 
lipsea pe teren decît fanfars 
reluare, tot gazdele au iniți 
jocului, dar Florescu și Kun 
joacă cu două ocazii. _ A.S.A 
Mureș pare mai decisă, pări 
marcajul strict, se avîntă mai 
în atac, dar nu iși creează < 
mari. F. C. Bihor răspunzîn 
chipa pare însă cu mai puțini 
ță, Naom dînd primul semn 
oboseală. Dealtfel, el este și s< 
bat. A.S.A. preia inițiativa, s 
insă nu se schimbă și spect 
așteaptă sfîrșitul cu ochii la 
Trecem de minutul 80. Con 
par încheiate. Iată însă că ir 
nutul 84 Fildan 11 faultează 
Both II, aflat in atac pe t 
stingă a careului mare. O 
execută lovitura liberă Ia 
Înălțime și FANICI, din mi 
careului, deviază cu fruntțgr1 
ția mingii în gol: 2—1. In tr 
încep temerile. însă A.S.A. ni 
are forță chiar dacă iși ma 
cearcă șansa prin șuturi de d 
te, ca acela al lui Both J 
min. 87. salvat în ultimă .451 
de Vidac cu pumnul, peste 1 
versală;

Victoria orădenilor este bir 
ritată, ei au jucat cu ela^t 
ție și au avut unele realizăr 
nice valoroase îndeosebi în 
golurilor. înfrîngerea liderulu 
prin urmare reală, fără ca a 
să însemne că A.S.A. Tg. Mui 
mai are argumente pentru 
zista atacurilor urmăritorilo 
Echipei îi lipsesc însă încr< 
în forțele proprii și pătrur 
directe pe spațiul porții.

Aurel NE>



EPAȘIȚI IN START, STUDENȚII BUCUREȘTENI
> " ■>
Ă

ISI 
cu

A.

IMPUN IN CELE DIN URMĂ,
AUTORITATE, SUPERIORITATEA

^*NȚA, 5 (prin telefon).
oer.; nu ar fi crezut că e- 
locală va părăsi terenul de 
¥Hlsă atît de clar de Spor- 

tudențesc în primul joc de 
al returului !

trenorul Gheorghe Ola s-a 
le acest meci, dat fiind 
că știa disponibilitățile 

sale echipe, că formația 
nată azi de M. Rădulescu și 
raus a manifestat în acest 
ut de sezon o formă con- 
bună. Și studenții bucureș- 
au confirmat aici, la Con- 

a, că alcătuiesc, la ora ac- 
, un team redutabil, bine e- 
rat, capabil să practice un 
laborat. Cu o judicioasă a- 
ire a suprafeței de joc, de- 
Iți, grație unei tehnicități 
nte, ,,alb-negrii“ s-au aflat 
rma jocului, dovedind o si- 
nță proprie formațiilor care 
să-și impună punctul de ve- 

Gazdele, cu mulți jucători 
i în formație, avîndu-1 azi și 

tonescu într-o zi slabă, 
pQtut să dea o replică vi- 

a cum își obișnuiseră 
tatorii în sezonul trecut. Ju
rii constănțeni au părut stin- 
i de parcă evoluau pentru 
ia oară împreună...

i au avut de suportat han- 
pul unui gol înscris de către 
tănțeni (în min. 6, D. ZAM- 
1-a „executat** pe Răducanu 
precisă lovitură de cap la 

rarea lui Peniu), studenții au 
leat cu atacuri susținute, ori- 
te pe culoarele largi lăsate

/ W'W'S talia vm 1 n ■ fcn

F. C. CONSTANȚA - SPORTUL STUDENȚESC 1-3 (1-2)
Stadion 1 Mai ; teren moale ; timp cețos, răcoros ; spectatori - apro

ximativ 13 000. Au marcat: D. ZAMFIR (min. 6), CHIHAIA (min. 15 și 38 — 
din 11 m), A. RĂDULESCU (min. 87). Șuturi la poartă : 7—13 (pe poartă : 
2-5). Cornere : 9-5.

F. C. CONSTANȚA : Sărăcin 4 (min. 24 Ștefănescu 6) — Mustafa 6, 
Antonescu 4, Bălosu 7, Turcu 5 — Petcu 5, Livciuc 4, Drogeanu 4 — Zam
fir 6, Peniu 5, Buduru 5.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 7 — Tănăsescu 7, Ciugarin 8, Ca
zan 7, Manea 7 — A. Rădulescu 9, O. lonescu 7, Munteanu 7 (min. 87 
Cățoi) - Stroe 8, lorgulescu 7, Chihaia 8.

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 9 ; la linie : P. Sil
vestru (Focsani) și D. Dumitrescu (Mărăsesti).

Cartonașe galbene : STROE, IORGULESCU, PENIU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 3-0 (0-0).

GAZDELE Al ÎNVINS FADA EMOȚII
JIUL PETROȘANI - STEAUA 4-2 (2-1)

Stadion Jiul ; teren moale, alunecos ; timp frumos, însorit ; spectatori 
— aproximativ 10 000. Au marcat: BUCURESCU (min. 26), SĂLĂJAN (min. 
35), MULȚESCU (min. 70), CIUPITU (min. 71), respectiv M. RĂDUCANU 
(min. 21 și 78). Șuturi ta poartă : 19—8 (pe poartă : 8-4). Cornere : 7—4.

JIUL : Ca vai 6 — Rusu 6, Bădin 7, Ciupitu 8, P. Grigore 7 — Stoichiță 
6, Mulțescu 8, Stoica 7 — Bucureseu 7, Dumitrache 6, Să’ăian 
86 Topor).

STEAUA : Iordache 6 — Anghelini 6, FI. Marin 5, Nițu 5, Vigu 6 — lor- 
dănescu 6, Ion Ion 5, Zahiu 7 — Troi 5, M. Răducanu 7, Zamfir 6.

A arbitrat : I. Igna 8 ; la linie : I. Honig și I. Lăcătiș (toți din Arad).
Cartonașe galbene : P. GRIGORE, FL. MARIN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0—0.

6 (min.

defensiva localnicilor. Egali-de
tatea avea să fie anunțată în 
min. 11 de șutul expediat în ba
ră, direct din corner, de O. Io- 
nescu. CHIHAIA este acela care 
înscrie primul gol al formației 
sale, în min. ÎS, cu un șut des
tul de slab, din afara careului, 
la care Sărăcin a intervenit tar
div. Derutați de golul egalizator, 
constănțenii nu au putut valori
fica momentul psihologic oferit 
de penaltyul din min. 23, Anto
nescu trimițînd balonul pe lingă 
poartă. (Lovitura de pedeapsă 
fusese dictată pentru faultul co
mas de Munteanu asupra lui Liv- 
ciuc). Treptat, treptat, superiori
tatea oaspeților se impune pe 
fundalul unei debusolări a gaz
delor. Trio-ul bucureștean de la 
mijlocul terenului, cu Rădulescu 
în vervă, se detașează net în 
duelul cu mijlocașii constănțeni.

în min. 36, gazdele n-au putut 
fructifica o mare posibilitate de 
a înscrie : Ciugarin salvează de 
pe linia porții, un gol care părea 
iminent, la șutul periculos al lui 
Peniu. Studenții iau avantaj pe 
tabela de marcaj în min. 38, cînd 
CHIHAIA nu-1 va imita pe Anto
nescu, ci va transforma sigur lo
vitura de pedeapsă (Antonescu il 
faultase pe lorgulescu în careu).

Repriza a doua, jucată pe o 
ceață din ce în ce mai densă, a- 
vea să confirme în continuare 
slăbiciunile gazdelor și lipsa lor 
de decizie, sancționată de A. 
RĂDULESCU care, în min. 87, a 
stabilit scorul final al partidei, 
la capătul unei spectaculoase 
„croșetări" în careul gazdelor. 
Astfel, echipa Sportul studențesc 
a plecat acasă fericită, cu gîndul 
la primele locuri ale clasamen
tului, lăsîndu-le constănțenilor... 
nopțile albe care vor veni.

Stelian TRANDAFIRESCU

PETROȘANI, 5 (prin telefon).
Nici n-apucase Dumitrache să 

joace balonul, la lovitura de înce
pere, cînd Ion Ion (înlocuitorul lui 
Dumitru, accidentat) se si grăbea 
să facă pași înapoi pentru a ocu
pa o poziție în zona fundașilor cen
trali, FI. Marin și Nițu — astăzi 
cuplul de improvizație în locul ti
tularilor absenți Agiu și Sameș. 
Grija lui 
de la bun 
le temeri 
pete. într-atît de timorată si de 
impersonală ni s-a părut astăzi e- 
chipa bucureșteană. incit nici des
chiderea scorului — pe care avea 
s-o reușească, in min. 21, RADU- 
CANU care a finalizat la o fază 
fixă — n-avea să-i amelioreze sta
rea psihică precară cu care ea a- 
bordase 
„pulsul 
la 1-0 
a prins 
rioadă de tatonare, trezită parcă 
de golul primit De abia de aici 
înainte. Mulțescu avea să-și ia ro
lul de dirijor mai in serios (și 
Împreună cu Stoica și Stoichiță să 
controleze mijlocul terenului), 
cing-ul echipei Jiul avea să 
difice pină la pauză în 
voarea ei situația de pe 
bela de marcaj : 
acțiune orientată 
pe traseul Mulțescu — Sălăjan — 
BUCURESCU, era încheiată de ul
timul ca un șut din apropiere, cu

Ion Ion dezvăluia 
început pronunțate- 

ale formației oas-

ostilitățile. Si simțind 
slăbit* al oaspeților, chiar 
pentru ei. formația gazdă 
să iasă din prelungita pe-

For- 
mo- 
fa- 
ta- 

in min. 25, o 
in adincime,

care a expediat balonul in plasă; 
în min. 36, SĂLĂJAN fructifica o 
pasă de Ia Bucureseu. înscriind din 
interiorul careului mic.

Nici pauza nu s-a dovedit un 
sfetnic bun pentru bucureșteni. In
capabilă să se „închidă" în situa
ția de apărare, neputincioasă în 
momentele de posesie a mingii, de 
a lega combinații mai consistente 
in nici o zonă a terenului, Steaua 
avea să cedeze din nou inițiativa 
partenerului 
perioritatea 
avea să-i 
cel de-al 
lovitură de ____  _
Bucureseu. de pe aripa dreaptă, 
MULȚESCU s-a intălțat dintre mai 
mulți apărători bucureșteni și a 
trimis balonul cu capul jos Ia colț, 
in dreapta portarului Iordache. Un 
minut mai tirziu va fi 4—1 : CIU
PITU, intreprinzind o acțiune pe 
cont propriu, pătrunde în forță în 
careu de unde va șuta decisiv. în 
min. 74 Jiul este foarte aproape 
de... 5—1, însă șutul puternic al 
lui Mulțescu, la o centrare a Iui 
P. Grigore, va trimite balonul in 
transversală. Meciul este jucat. în 
finalul partidei, pe fondul unei pe
rioade de relaxare a petroșeneni- 
lor Steaua se vede ceva mai des 
în atac și reduce din handicap in 
min. 78, tot prin RĂDUCANU, care 
va finaliza tot la o fază fixă : 2—4, 
scor cu care ambele echipe par a- 
cum mulțumite...

Gheorghe NICOLAESCU

de întrecere. Su- 
teritorială a Jiului 
aducă in min.
treilea gol : Ia 
colț executată

70
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CTORIE MERITATĂ, MAI ALES 
PENTRU PRIMA REPRIZĂ

C. S. TIRGOVIȘTE - U.T.A. 2-0 (1-0)
tadion Municipal ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproxi-

•v 18 000. Au marcat : SAVA (min. 30) și TATARU (min. 53). Șuturi ta 
â : 12—5 (pe poartă : 5—1). Cornere : 5-3.

C S. TIRGOVIȘTE : Coman 7 — Gheorghe 7, FI. Alexandru 8, Ene 7, 
ânescu 5- Furnică 7, Tătaru 7 (min. 67 Tănase 6), Marinescu 6 — Gri- 

8 (min. 73 Isaia 5), Sava 5, Kallo 7.
U.T.A. : Jivan 7 — Bitea 7, Kukla 6, Gali 6, Gașpar 5 — Leac 7 (min.

Gu-giu 5), Broșovschi 7, Schepp 6 (min. 65 Bedea 5) - Cura 5, Ne- 
i II. Domide 5.
A arbitrat : FI. Cenea 5 ; la linie : Gh. Donciu (ambii din Caracal) și 

(București).
Cartonașe galbene : NEDELCU II.
Cartonașe roșii : NEDELCU II.

eul Petschovschi : 7. La juniori : 1-0 (1—0).

RGOV1ȘTE, 5 (prin telefon).
a meci cu lucruri bune și rele, 
mai multe rele, cu luptă sur- 

pentru puncte în prim-planul 
iată, în cîteva cuvinte, 

jocului de la Tirgoviș-
Gazdele au început bine, de- 

cum o fac mai întotdea- 
pe teren propriu. în min. 3 

au sărit in sus : Grigore 
mirat excelent, Sava a reluat 
capul, dar a alunecat, s-a de- 
ilibrat și a trimis pe lingă 

Au trecut doar două minute 
fază fără probleme a devenit 

din cauza arbitrului — cu... pro- 
e : la o lovitură indirectă, e- 

înalt de Gheorghe, Sava 
înălțat și a trimis cu capul în 
Arbitrul a anulat punctul pe 

iv de fault în atac, dar ni- 
n-a văzut faultul și noi a- 

iem că a fost gol valabil. N-au 
decit alte două minute și 

l iar greșește : Bitea l-a 
pe Marinescu, o jumătate 

pas in interiorul careului, dar 
a acordat... lovitură libe- 

(!) scoți nd-o din suprafața de 
Meci indîrjit, U.T.A. 

în atac, ca și gazdele, ca doi 
fără gardă. Cît va ține tac- 

Oricum, joc vioi, în care ca- 
tehnice și tactice sînt es- 

într-un fel de tempoul 
Dar erorile arbitrului sînt 

mai supărătoare. Gazdele reu- 
să deschidă scorul în min.

ore centrează excelent și 
A se înalță și înscrie cu 

uL în min, 32, U.T.A. rămîne în 
jucători. Nedelcu protestează la 
deezie, primește cartonaș gal- 

se potolește și arbitrul 
ne spunea în pauză că a 

insultat) il elimină.
priza a doua începe cu U.T.A. 

atac, dar — după ce gazdele 
prin momente dificile —, în 
53 C. S. Tirgoviște majorea- 

scorul în urma unei faze reu- 
e : Grigore combină frumos, Ma- 
escu continuă acțiunea pășind 
TATARU, care șutează în col- 
lung și... 2—0 !

Ce a fost apoi ? Joc puțin inte-

resant. U.T.A. păstrează balonul 
doar pînă la 16 m (va trage doar 
două șuturi la poartă). Gazdele 
vin rar în atac. Se joacă mult (cu 
o sumedenie de greșeli) în „trei
mea** de la mijloc. în min. 83 
Sava ratează (de la 4 m) cea mai 
mare ocazie a reprizei. In ansam
blu, a fost repriza U.TA.-ei, dar 
ineficacitatea costă. Victoria a re
venit gazdelor, meritat după cele 
intîmplate în prima repriză.

Constantin ALEXE

UNDE ESTE IUREȘUL DE ALTADATA AL CRAIOVENILOR?
CRAIOVA, 5 (prin telefon).
Cu imaginea, nu atît de îndepăr

tată în timp, a tribunelor arhipline 
la meciurile echipei locale., am fost 
surprinși să vedem astăzi (n.r. ieri), 
la o partidă a Universității cu una 
din fruntașele clasamentului, ace
leași tribune pe jumătate goale. 
Miile de spectatori care au venit 
totuși la stadion au făcut-o în spe
ranța unei reabilitări, prin joc și 
prin rezultat, a formației favorite, 
la prima ei evoluție pe teren pro
priu în acest retur de campionat. 
Dar răbdarea lor a fost pusă, din 
nou, la grea încercare.

Universitatea a început destul de 
modest jocul, l-a continuat în a- 
ceeași manieră minute întregi și 
de-abia spre finalul reprizei, prin 
cîteva sclipiri, ne-a amintit, întru
câtva, de puternica echipă de altă
dată care se impunea atît de clar 
asupra adversarelor. Acțiunea cea 
mai fierbinte creată de craioveni 
în această primă jumătate a parti
dei, care i-a adus foarte aproape 
de deschiderea scorului, s-a pro
dus în min. 40, cînd, la centrarea 
lui Crișan în careul timișorenilor, 
Beldeanu a trimis din apropiere 
mingea cu capul în bară. După 
mai. puțin de un minut, publicul 
craiovean a sperat din nou, dar 
Marcu a irosit o bună situație,

UNIV. CRAIOVA - „POLI” TIMIȘOARA 1-0 (0-0)
Stadion Central ; teren bun ; timp închis ; spectatori — aproximativ 

20 000. A marcat : ȚICLEANU (min. 80). Șuturi ta poartă: 15-4 (pe poartă: 
5-2). Cornere : 13-2.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung 7 — Negrilă 6, Tilihoi 6, Ștefănescu 
8, Purima 6 — Ungureanu 5 (min. 32 Donose 7), Bălăci 7, Beldeanu 6 — 
Crișan 6, Cămătaru 5 (min. 75 Țicleanu 7), Marcu 6.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Bathori I 8 — Vișan 6, Păltinișan 7, Mehe- 
Șerbănoiu 6 - Ânghel 5, Vo-dințu 7, Borna 6 — Roșea 6, Dembrovschi 6, 

laru 5, Cotec 5.
A arbitrat : M. Popescu 8 ; la linie : C. 

București).
Cartonașe galbene : BATHORI I.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—1

șutind pe lingă poartă. Pînă atunci, 
mai vrednică de consemnat fusese 
doar lunga cursă — și frumoasă 
ce-i drept — a lui Ștefănescu pînă 
în marginea careului timișorean, 
încheiată însă cu un șut imprecis 
(min. 25). în rest, deși au avut, 
mai ales între min. 30 și 45, supe
rioritatea teritorială, gazdele n-au 
periclitat poarta lui Bathori, ma
siva apărare a timișorenilor for- 
mînd un baraj greu de depășit.

La rindul lor, nici timișorenii, 
cu excepția primului sfert de oră 
(perioadă în care un șut de la 
distanță al lui Roșea, în min. 8, l-a

DOBRESCU, IA PRIMUL CONTACT CU MINGEA, ÎNSCRIE!
PLOIEȘTI, 5 (prin telefon).
Prima repriză, în care toți ju

cătorii au luptat exemplar, făcînd 
o mare risipă de energie (remar
cați in acest sens fiind mai ales 
Toporan, Gh. și FL Dumitrescu, 
Simaciu, Portic, Oancea, Uțiu) a 
avut un „miez** fierbinte, consti
tuit dintr-o suită de patru faze la 
poarta lui Windt, din care se pu
teau înscrie tot atîtea goluri. în 
min. 15, la o deschidere in adin
cime a lui Gh. Dumitrescu, Topo
ran a reluat din plonjon cu capul, 
dar Windt a deviat miraculos în 
corner. Un minut mai tirziu, Si
maciu șutează de la 7—8 metri, 
tribunele au văzut gol, dar balo
nul a trecut milimetric pe lingă 
stilpul din dreapta porții reșițene. 
Au urmat două faze (min. 18 și 
20) create de State, la prima din
tre ele extrema Petrolului a șutat 
senzațional de la 25 m, mingea a 
lovit transversala porții lui Windt, 
de unde a ricoșat în pămînt, o- 
prindu-se apoi 
lui oaspeților.

După pauză, 
lat cu aproape 
terenul advers. în min. 55 și 57 
Simaciu ratează două bune ocazii. 
Antrenorul V. Stănescu, inspirat, 
l-a trimis în min. 60 în teren pe

F. C. PETROLUL - F.C.M. REȘIȚA 2-0 (0-0)
aproxima

ta
Stadion Petrolul ; teren moale ; timp înnorat ; spectatori 

tiv 18 000. Au marcat: DOBRESCU (min. 61), STATE (min. 84). Șuturi 
poartă : 18-8 (pe poartă : 10-3). Cornere : 10—1.

F. C. PETROLUL : Mirzea 7 — Gh. Dumitrescu 8, Sotir 8, Stanciu 
Butufei 7 — Angelescu 5, Simaciu 7, Fl. Dumitrescu 7 — Pisau 5 (min. 
Dobrescu 7), Toporan 7, State 8.

F.C.M. REȘIȚA : Windt 7 — Chivu 6 (min. 83 Telescu), Porațchi 
Hergane 6, Boțonea 7 — Uțiu 7, Portic 8, Bora 6 (min. 72 Bojin 5) — Ato- 
diresei 6, Oancea 6, Florea 6.

A arbitrat : R. Stincan (București) 8 ; la linie : V. lacob și O. Ujheli 
(ambii din Oradea).

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

7,
60

6,

în brațele portaru-

Petrolul s-a insta- 
întreg efectivul în

DOBRESCU. Butufei a executat o 
lovitură liberă de la 40 m, Topo
ran a „întors** balonul cu capul in 
careu și nou] intrat, lovind pentru 
prima dată mingea, a reluat-o 
direct, din apropiere, în poarta ad
versă : 1—0. Golul a calmat echi
pa ploieșteană care începuse să șe 
precipite. Formația reșițeană. ne- 
maiavînd ce pierde a ieșit la atac. 
De fapt, a fost o... armă cu două 
tăișuri, pentru că, lăsîndu-se des
coperit în apărare, „ll“-le reși- 
țean a primit al doilea gol pe

contraatac. Scăpat din propriul 
teren șl aflîndu-se numai eu Her- 
gane in față, STATE a simulat o 
pasă spre Toporan, venit din ur
mă, l-a derutai pe fundașul cen
trai al oaspeților și, liber, a îna
intat pină Ia 16 m de unde a șutat 
plasat : 2—0. Era minutul 84 și
partida era practic jucată. De ne
contestat victoria echipei ploieș- 
tene, dacă ținem seama de numă
rul șuturilor, cornerelor și ocazii
lor de gol.

Laurențiu DUMITRESCU

Jurja și C. Mateescu (toți din

(0-0).

întins serios pe Lung), n-au dat 
replica ofensivă așteptată, deși ie- 
șirile lor din apărare în atac s-au 
făcut în general destul de bine. 
A rezultat astfel, în prima repri
ză, un joc de nivel modest, cu rare 
faze de poartă.

Craiovenii au evoluat circa 20 
de minute, după pauză, la fel de 
modest, jocul 
încîlcit. Totuși 
devenit din ce 
tă și în cele 
oaspeților (care a abuzat si de tra
geri de timp) a fost nevoită să 
cedeze. După ce Bathori (în min. 
77) a intervenit excelent la lovitura 
splendid executată de Bălăci, por
tarul timișorean n-a mai putut 
face nimic, în min. 80, cînd ace
lași Bălăci a pătruns impetuos pe 
partea dreaptă, a centrat cu pre
cizie și proaspătul introdus in te
ren ȚICLEANU a reluat mingea în 
plasă, pecetluind astfel o victorie 
pe deplin meritată a craiovenilor, 
dar atît de greu obținută.

Constantin FIRĂNESCU

lor în atac fiind 
dominarea lor a 

în ce mai insisten- 
din urmă apărarea

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI !
ASTAzi este ultima zi pentru pro

curarea biletelor la tragerea extraor
dinară Loto de mîine 7 martie 1978 !

Participînd cu mai multe bilete vă 
măriți șansele de cîștig î

AȘA ARATA O VARIANTA 1 
REZULTATE EXACTE, LA 

CURSUL PRONOSPORT
DIN 5 MARTIE

I. F.C Bihor — A.S.A. Tg.
II. Dinamo 

III. Univ. Craiova
Jiul Petroșani — Steaua 
Petrolul — F.C.M. Reșița 
Olimpia S.M. — S.C. Bacău 
F.C. Argeș — F.C. Corvinul 
C.S. Tirgoviște — U.T.A.

CU 13 
CON-

_ M. 1
Politehnica Iași 1 

Poli. Timiș. 1 
1 
1 
1 

X 
________  ___  ___ 1
IX. F.C. Constanța — Sportul st. 2
X. Foggia — Milan 2

XI. Genoa — Torino 2
XII. Pescara — Lazio

XIII. Roma — Napoli X
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI:

575.474 LEI.

IV. 
V.

VI. 
VII. 

VIII.



LA CĂLAN - SCORUL CAMPIONATULUI ÎN DIVIZIA B
SERIA I
RELONUL Săvinești 1 (0)
GLORIA Buzău 1 (0)

PIATRA NEAMȚ, 5 (prin te
lefon). Așteptată cu deosebit in
teres, partida a plăcut celor 
peste 8 000 de spectatori, nota
bilă fiind ambiția cu care am
bele echipe și-au apărat șansa. 
Prima parte a întîlnirii s-a ca
racterizat printr-un permanent 
duel între ofensiva gazdelor și 
apărarea buzoiană, care, în 
frunte cu Nicolae (excelent), s-a 
dovedit de netrecut. Cea mai 
bună ocazie a formației Relonul 
s-a înregistrat în min. 20, cind 
Crivoi, scăpat singur, a fost 
blocat de portarul Cristian. 
Imediat după pauză, in min. 47, 
oaspeții reușesc să deschidă 
scorul prin Stan, care a sanc
ționat prompt o greșeală a de
fensivei gazdelor. în continuare,

SERIA A Il-a -----
PROGRESUL-VULCAN Buc. 3 (1) 
DINAMO Slatina 0 (0)

Peste 6000 de spectatori au 
aplaudat victoria bucureșteni- 
lor, în urma unui joc frumos. 
Jucătorii de la Progresul Vul
can, cu o bună pregătire fizică, 
au controlat meciul chiar din 
primele minute, deschizînd sco
rul in min. 6, prin Marica. 
Pînă la pauză, înaintările am
belor formații au combinat fru
mos în cîmp. dar n-au reușit 
să înscrie. După pauză, bucu- 
reștenii au continuat să aibă 
inițiativa, au dominat uneori 
categoric, și au mai înscris de 
două ori prin Dragu (min. 52) 
și Țevi (min. 55). în -această 
parte a meciului, bucureștenii 
au actiohat pe spatii largi, cu 
schimbări reușite, de pe stingă 
pe dreapta și invers, ale atacu
rilor. Replica dinamoviștilor s-a 

asistăm la eforturile echipei Re
lonul de a obține egalarea, pe 
care o reușește în min. 69, prin 
Lascăr. în min. 87, Ciocan (Re
lonul) a fost eliminat de pe 
teren pentru lovirea intențio
nată a adversarului.

Arbitrul N. Georgescu (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : RELONUL: 
Mia — Nicoară, Trenchea, Cio
can, Covrig — Pitică, Negușev- 
schi, Varodin (min. 63 Nicolau) 
— Crivoi, Apetrei (min. 80 Do- 
brescu), Lascăr. GLORIA : 
Cristian — Ivana, Nicolae, Vlad, 
Tulpan — Ghizdeanu, Neculcea, 
Toma — Oprișan, Stan, Radu.

Pavel PEANA
F.C.M. Galați 5 (2)
C.S.M. Suceava 0 (0)

Au marcat : Orac (min. 6), 
Majaru (min. 25), Cramer (min.

rezumat în general, la stăvili
rea atacurilor adverse și la ci
te va contraatacuri prin Frățilă 
II și Mincioagă. care au creat 
emoții portarului Giron. A ar
bitrat foarte bine N. Rainea 
(Birlad). PROGRESUL: Giron— 
Nignea, Moraru. Dragu, Gh. 
Ștefan — Cristea, Marica, Geor
gescu (min. 46 Popa) — Ilies
cu, Țevi, Apostol. DINAMO : 
Stoica (min. 67 Ghenu) — Co
toșman, Ciocioană, Nuncă, As- 
tafei — Stanciu (min. 69 Popes
cu). Furnea, Tronaru — Min
cioagă, Frățilă II, Bălan.

V. POMPILIU

METALUL București 2 (0)
GAZ METAN Mediaș 1 (1)

Au marcat: Șumulanschi (min. 
55 și 56), respectiv Ioniță 
(min. 4).

60), Stoicescu (min. 63) și Oble-
menco (min. 65).

N1TRAMON1A Făgăraș 0
I.C.I.M. Brașov 0

OLTUL St. Gheorghe 1 (0)
CEAHLĂUL P. Neamț 0 (0)

A înscris : Simion (min. 69).
PORTUL Constanta 0
VIITORUL Vaslui' 0

F. G Brăila 1 (0)
C.S. Botoșani 0 (0)

A marcat : Bezman (min. 89).
STEAGUL ROȘU Brașov 6 (4)
C.F.R. Pașcani 0 (0)

Au înscris : Paraschivescu 
(min. 10, 29 și 69). Popescu (min. 
7). Pescaru (min. 14 din 11 m) 
și Sișcă (min. 67).

ELECTROPUTERE Craiova 0
F.C.M. Giurgiu 0

ȘOIMII Sibiu 5 (4)
PRAHOVA Ploiești 0 (0)

Au înscris : Ștefan (min. 19), 
Oprea (min. 25 și 41). Muscă 
(min. 35) și Marcu (min. 72).
CHIMIA Tr. Măgurele 0 (0)
RAPID București 2 (0)

Au marcat : Bartales (min. 
52) și Mac (min. 70, autogol).
CHIMIA Rm. Vilcea 1 (0)
MUSCELUL Cimpulung 0 (0)

A înscris : Stanca (min. 68).
UNIREA Alexandria 1 (1)
CARPAȚ1 Sinaia 2 (1)

Au marcat : Manciu (min.
24), respectiv Ardeleanu (min.
23) și Popa (min. 74).

TRACTORUL Brașov 3 (2)
DELTA Tulcea 0 (0)

Au marcat : Chioreanu (min. 
20), Hintea (min. 37) și Boricea- 
nu (min. 53).
VICTORIA Tecuci 1 (0)
GS.U. Galați 0 (0)

A înscris : Vochin (min. 88).
(Relatări de la corespondenții 

noștri T. Siriopol, V. Lazăr, Gh. 
Briotă. P. Enache, D. Crist ache, 
C. Gruia, V. Secăreanu și C. 
Ffliță).

ETAPA VIITOARE (duminică 
12 martie) : Delta Tulcea — Oltul 
S£ Gheorghe (0—1), C.S. Boto
șani — Steagul roșu Brașov 
(1—4), C.F.R. Pașcani — Victoria 
Tecuci (1—3), Ceahlăul P. Neamț 
— Tractorul Brașov (0—3), Viito
rul Vaslui — F. C. Brăila (0—5), 
I.C.I.M. Brașov — F.C.M. Galați 
(0—2), C.S.M. Suceava — Relonul 
Să vin ești (0—0), Gloria Buzău

CELULOZA Călărași 3 (1)
AUTOBUZUL București 0 (0)

Au înscris : Vasiluț (min. 23), 
Mușat (min. 50 din 11 m) și 
Pană II (min. 86).
METALUL Plopeni 1 (0)
PANDURII Tg. Jiu 0 (0)

A marcat : Florea (min. 76).
(Relatări de la corespondenții 

noștri Nic. Ștefan, St. Gurgui, 
I. Ionescu, D. Gruia, P. Giorno- 
iu, M. Bizon, N. Constantinescu 
și I. Tănăsescu).

ETAPA VIITOARE (duminică 
12 martie) : Dinamo Slatina — 
Șoimii Sibiu (0—1), Rapid Bucu
rești — Electroputere Craiova 
(1—2), Carpați Sinaia — Metalul 
București (0—1), Gaz metan Me
diaș — Chimia Tr. Măgurele 
(1—2), Autobuzul București — 
Unirea Alexandria (0—0), F.C.M. 
Giurgiu — Celuloza Călărași 
(0—3), Pandurii Tg. Jiu — Pro
gresul Vulcan București (1—3),

CLASAMENTUL

— Nitramonia Făgăraș (1—1). 
C.S.U. Galati' — Portul Constan
ta (0—2).

1. GLORIA Buzău 18 11 3 4 33-10 15
2. F.CK Galați 18 11 2 5 42-14 24
X I.CJ.M B-csev 18 8 5 4 20-14 23
X F.C B.-â ,□ 18 ia 2 6 29-17 22
X C-S-M. S.;eoc ■ 9 2 7 1X23 29
X Steog- «. Br. 18 9 1 8 33-23 19
7. Portul C ta 18 8 3 7 2S-29 19
X Victoria Tecuci 18 8 2 8 26-23 109. Nitraator.ia Fag. ■ 7 4 7 23-22 18

ia. Delta Tulcea 18 8 2 8 23-24 10
ii. Tractorul Bv. 18 6 5 7 15-20 17
IX Oltul Sf. Gh. 18 6 4 8 1X20 16
IX Relonul Sâv. •! 7 2 9 20-30 16
IX Viitorul Vaslui 18 7 2 9 18-36 16
15. CS.U. Galați 18 5 4 9 1X22 14
1X C.S. Botoșani 11 6 2 10 1X30 1417. Ceahlăul P.N. 18 5 3 10 1X23 13
18. C.F.R. Pașcani 18 6 0 12 22-39 12

GOLGETERII : • 13 GOLURI :
Oblemenco (F.C.M. Galați) a 11 
GOLURI : Paraschivescu (Stea
gul roșu), Stan (Gloria Buzău) 
• 8 GOLURI : Apostol (CJ.R. 
Pașcani).

Muscelul Cimpulung — Metalul 
Plopeni (0—2), Prahova Ploiești 
— Chimia Rm. Vilcea (1—6).

CLASAMENTUL
1. CHIMIA Rm. V.
2. Progresul Vulcan
3. Met. Plopeni
4. Dinamo Slatina
5. Chimia Tr. M.
6. Rapid Buc.
7. Celuloza Căi.
8. Șoimii Sibiu
9. Autobuzul Buc.

10. Muscelul C-lung
11. Carpați Sinaia
12. Gaz metan
13. Metalul Buc.
14. F.C.M. Giurgiu
15. Unirea Alex.
16. Pandurii Tg. Jiu
17. Electroputere
18. Prahova Ploiești

18 11 1 6 46-18 23
18 9 4 5 33-20 22
18 9 4 5 23-18 22
18 9 3 6 3X17 21
18 10 1 7 1X16 21
18 7 6 5 2X14 20
18 8 3 7 23-16 19
18 7 5 6 22-21 19
18 6 6 6 19-17 18
18 8 2 8 24-25 18
18 7 4 7 15-20 18
18 7 4 7 20-26 1 8
18 7 3 8 1X25 17
18 7 3 8 1X36 17
18 5 5 8 1X25 15
18 4 6 8 1X24 14
18 5 4 9 15-28 14
18 2 4 12 12-32'8

GOLGETERII ; a 15 GOLURI : 
Stanca (Chimia Rm. Vilcea) 
• 12 GOLURI : Țevi (Progresul 
Vulcan), Frățilă n (Dinamo Sla
tina) a 9 GOLURI : Sultănoi-a 
(Autobuzul), Șumulanschi (Me
talul Buc.).

SERIA A IlI-a
AURUL Brad 0
C.F.R. Cluj-Napoca 0

BRAD, 5 (prin telefon). Dis
puta celor două combatante a 
furnizat o partidă de un bun 
nivel tehnic. Gazdele au dorit 
cu ardoare să obțină victoria, 
dar. deși au construit numeroa
se acțiuni ofensive, nu au pu
tut depăși defensiva clujeană, 
foarte bună în acest meci. E- 
forturile jucătorilor din linia 
de mijloc a echipei Aurul nu 
au fost însă conjugate cu cele 
ale atacanților, care au irosit 
multe ocazii, cele mai clare fi
ind ale Iui Golda (min. 6) și 
Goia (min. 25). ca să nu mai 
vorbim de ratarea, în min. 26, 
a unei lovituri de la 11 m (a- 
cordată pentru un fault în careu 
comis de Lupu asupra lui 
Ghiță). executantul fiind Stin
gă. De partea cealaltă, feroviarii 
din orașul de pe Someș s-au 
axat mai mult pe un joc de

fensiv, uneori supranumeric, iar 
în atac s-au rezumat doar la 
cîteva contraatacuri, punctate de 
numai trei șuturi la poartă.

Fr. Coloși (București) a arbi
trat foarte bine următoarele 
formații : AURUL : Rudi — Bu- 
ciuman Petrică. Moraru, Bog
dan — Stingă. Ghiță. Ceaușu — 
Golda, Goia, Murar (min. 26 
Iga; min. 46 Adam); C.F.R.: 
Nagei — L. Mihai. Ciocan, 
Szâke, Lupu — Pop. Mânu, Țe- 
gean — Popa (min. 73 Mure- 
șan). Batacliu, Coman.

Florin SANDU
F.C. Baia Mare 2 (2)
GLORIA Bistrița 0 (0)

Au marcat: Condruc (min. 36) 
și Colier (min. 39).
ARMATURA Zalău 4 (2)
U. M. Timișoara 1 (1)

Au înscris: Demian (min. 18),
Vaida (min. 33 și 49), Bumbuț 

(min. 82), respectiv Belanov 
(min. 45 din 11 m).
METALURGISTUL Cugir 1 (0) 
MINERUL Moldova Nouă 0 (0)

A marcat: Urziceanu (min. 
54, autogol).
C.I.L Sighet 0
VICTORIA Corei 0

C.F.R. Timișoara 2 (0)
MUREȘUL Deva 0 (0)

Au înscris: Bocănici (min. 47) 
și Iancu (min. 61).
MINERUL Lupe ni 0 (0)
DACIA Orăștie 1 (0)

A marcat: Petre (min. 63).
VICTORIA Călca 11 (4)
AVINTUL Reghin 0 (0)

Au marcat: Mavrușca (min. 
7). Șchiopa (min. 11 din 11 m), 
Tătircă (min. 16 și 66), Rizescn

(min. 34, 57 și 89), Muia (min. 
54), Nanoș (min. 62), Bujan 
(min. 80) și Tina (min. 81 din
11 m).
„U“ Cluj-Napoca 1 (0)
CHIMICA Tirnăveni 0 (0)

A marcat : Vidican (min. 54).
(Relatări de la corespondenții 

noștri V. Săsăranu. M. Timoe, 
M. Vîlceann. S. Pralea, C. Cre- 
țu, I. Cotescu, A. Gunter și M. 
Radu).

ETAPA VIITOARE (duminică
12 martie) : U. M. Timișoara — 
,,U* Cluj-Napoca (2—1), Victoria 
Cărei — F. C. Baia Mare (0—4), 
Avintul Reghin — C.F.R. Timi
șoara (0—1), Dacia Orăștie — Ar
mătura Zalău (1—3), CJJl. Cluj- 
Napoca — Minerul Lupeni (2—1), 
Mureșul Deva — Aurul Brad 
(0—2), Gloria Bistrița — Meta
lurgistul Cugir (3—4), Chimica 
Tirnăveni — Victoria Călan 
(0—4), Minerul Moldova Nouă — 
C.I.L. Sighet (1—1).

CLASAMENTUL
1. F.C. BAIA M. 18 11 6 1 4X13 28
2. C.F.R. Cj-Nap. 18 11 4 3 3X12 26
X „UM Cj-Napoca 18 12 1 5 38-15 25
4. Victoria Călan 18 11 2 5 35-13 24
X Gloria Bistrița 18 9 3 6 3X16 21
6. Mureșul Deva 18 9 3 6 3X23 21
7. U.M. Timișoara 18 8 3 7 2X23 19
8. Minerul M. N. 18 8 3 7 17-22 19
9. C.F.R. Timiș. 18 8 2 8 1X18 18

10. Metalurg. Cugir 18 7 3 8 22-26 17
11. C.I.L. Sighet 18 6 4 8 23-29 16
12. Aurul Brad 18 6 3 9 20-23 15
13. Armătura Zalău 18 6 3 9 23-28 15
14. Victoria Cărei 18 6 3 9 1X30 15
15. Chimica Tîrn. 18 6 2 10 22-27 14
16. Dacia Orăștie 18 6 2 10 1X30 14
17. Min. Lupeni 18 6 0 12 1X29 12
18. Avintul Reghin 18 1 3 14 1X63 5

GOLGETERII : > 11 GOLURI î 
Ciocan (Gloria Bistrița), Enescu 
(Mureșul Deva) • 10 GOLURI : 
Vidican (,,U“ Cluj-Napoca) « 9 
GOLURI : Roznal (F. C. Baia 
Mare), Moga (Gloria Bistrița), 
Golda (Aurul Brad), Rizescu șl 
Tătircă (Victoria Călan). Mușat 
(U.M.T.), Ciohan I (C.I.L. Si
ghet).

SCHIORII ROMÂNI AU PLECAT LA BALCANIADĂ în Divizia A la popice

Aseară a plecat în Grecia 
lotul național de schi care 
va participa la Balcaniada ce 
se va desfășura în stațiunea 
Voios, între 10 și 13 martie. 
Schiorii români vor fi pre- 
zenți la toate probele înscrise 
în programul alcătuit de or
ganizatori.

La cursele de slalom uriaș 
și slalom special seniori vor 
concura : Dan Cristea, Aurel 
Albert și Nicolae Barbu ; la 
juniori : Mihai Bâră n, Ca
rol Adorjan, Dorin Dinu, Flo
rin Vintilă ; la junioare : Da-

„FESTIVALUL ȘAHULUI FEMININ"
Tradiționala competiție șahis- 

tă dedicată Zilei de 8 Martie, 
„Festivalul șahului feminin", 
prilejuiește o întrecere extrem 
de animată, găzduită de sala de 
festivități a hotelului „Montana" 
din Sinaia.

Rigorile „sistemului elvețian" 
(în care fruntașele clasamentu
lui se întîlnesc mereu între ele) 
au făcut o primă triere între 
cele 79 de concurente, printre 
care figurează 8 maestre și 12 
candidate de maestre.

După 4 runde, punctajul 
maxim l-au obținut junioara 
Viorica Ilie (victorii la Ștefania 

Sportul

niela Uncrop și Maria Ba
lazs.

In cursele de fond seniori 
vor participa : Petre Cio- 
banu, Moise Girbacea și Io
sif Tamaș; la junioare: 
Elena Lagusis, Mimi Oncioiu, 
Piroșka Abosz, Iuliana Po- 
poiu ; la juniori: Ion Cim- 
poia, Gheorghe Găvenea, Ion 
Lungoci, Gheorghe Stroe și 
Ion Rusu. Antrenori : Gheor
ghe Roșculeț, Nicolae Iovici 
și Francisc Boniș (alpine), 
Constantin Enache și Nicolae 
Dudu (fond).

Bălan, Edith Kosma, Cornelia 
Mardare, Judith Kantor) și o 
reprezentantă a vechii generații 
de șahiste. Elena Răducanu (a 
cîștigat la Stela Croitoru, Stana 
Nicolici, Margareta Teodorescu 
și Viorica Tolgyi). Conform re
gulamentului, în runda a 5-a 
este programată partida derby 
Ilie — Răducanu.

Liderele sint secondate la o 
jumătate de punct de un pluton 
alcătuit' din 5 jucătoare (31/, p) : 
Emilia Chiș, Marina Pogorevici, 
Eleonora Gogălea și Raluca 
Gander. Și aceste concurente se 
vor întilni între ele în runda 
a 5-a.

După cum se vede, actuala 
ediție a întrecerii, desfășurată 
sub genericul „Daciadei", oferă 
o luptă șahistă deosebit de in
teresantă și promite un finiș 
foarte „fierbinte".

GLORIA BUCUREȘTI (m)
In etapa a lil a a returului 

diviziei A la popice s-au în
registrat următoarele rezultate:

FEMININ * Voința Bucu
rești — Petrolul Băicoi 2439— 
2346 p d (scor individual 3—3). 
Joc viu disputat, in care jucă
toarele din Băicoi au fost ad
versare redutabile echipei Vo
ința, cu trei fete din lotul na
țional în formație. Cele mai 
precise jucătoare au fost Elena 
Andreescu (V) — 430 — din lot 
și Elena Vasiie (P) — 421. • 
C.S.M. Reșița — Voința Tg. 
Mureș 2563 — 2492 (4—2). Re- 
șițencele au dispus relativ ușor 
de Voința, campioana Europei. 
(D. pLĂvrru — coresp.). • 
Olimpia București — Metrom 
Brașov 2489 — 2499 (2—4). Meci 
foarte dirz în care a cîștigat, 
pe merit, formația oaspete, a- 
vînd 5 sportive cu peste 400 p.d. 
(N. ȘTEFAN — coresp.) • Vo
ința Galați — Gloria București 
2434 — 2468 (2—4). Bucureșten- 
cele au fost mai precise : Ne- 
guțoiu 440, Cătineanu — 436. 
De la Voința, cel mai mare 
punctaj l-a obținut Dobre — 
444. (T. SIRIOPOL — coresp.) 
• Rapid București — Voința 
Ploiești 2435 — 2258 (5—1) • 
Voința Timisoara — Record 
Cluj-Napoca 2439 — 2311 (5—1). 
Principalele realizatoare au fost 
Borbely (C) — 433 și Artimon 
(T) — 424. (A. PETRE — co
resp.) • Textila Timișoara — 
Hidromecanica Brașov 2177 — 
2102 (3—3) • Voința Craiova —

A DISPUS CLAR DE CONSTRUCTORUL GALAȚI!
Voința Oradea 2585 — 2476 
(5—1). Florica Chiuia, din for-' 
mația locală, a stabilit un nou 
record individual al arenei cu 
462 p.d. (V. POPOVICI — co
resp.) • Dermagant Tg. Mureș — 
Voința Cluj-Napoca 2380—2463 
(2,5 — 3,5) • Voința Constan
ta — Laromet Buc. 2277 — 2410 
(2—4).

In etapa a Il-a : Record Cluj- 
Napoca — Voința Craiova 
2598 — 2346 (5—1).

MASCULIN • Petrolul Telea- 
jen Ploiești — Tehnometal 
București 5340 — 4985 (5—1).
• C.F.R. Timișoara — Unio Satu 
Mare 5022 — 4893 (3—3) •
Gloria București — Constructo
rul Galați 5391 — 5041 (5—1). 
Victorie comodă a bucureșteni- 
lor care au dispus clar de gălă- 
țeni în acest derby al seriei 
Sud. De la Gloria trei" concu- 
renți au depășit granița celor 
900 p d (Dumitrescu — 955, Liță 
— 940 și Cătineanu — 901), iar 
de la gălățeni nici unul. Sin

j INVITAȚIE LA BAL |
Sîmbâtă 11 martie a.c. întreprinderea de turism, hoteluri șj restau- 

rarvte București organizează la Poiana Brașov „BALUL FEMEII*.
Plecarea la ora 14, din fața hotelului Intercontinental, pe traseul 

București — Ploiești — Comarnic — Sinaia — Predeal — Poiana Brașov.
Duminică 12 martie - timp la dispoziție pentru practicarea sporturilor 

de iarnă și excursii în împrejurimi.
Biletele pot fi procurate de la filialele de turism din Bd. 1848 nr. 4, 

Ș Bd. N. Bâlcescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 68 și Cal. Griviței nr. 140.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

gurul popicar de la Construc
torul care a dat satisfacție a 
fost juniorul Covăsală — 883 
p d. (T. R.) • Aurul Baia Ma
re — Metalul Hunedoara 5709— 
5373 (5,5 — 0,5). Partida a con
stituit un... galop de sănătate 
pentru echipa campioană, din 
care s-au remarcat selecționa
ții Bice — 981, Scholtes — 950 
și Naszodi — 932. De la oas
peți, foarte bine a jucat Torok— 
956. (L. CHIRA — coresp.) • 
Dacia Ploiești — Olimpia Bucu
rești 5179 — 5211 (1—5). • Ra
finorul Ploiești — Rulmentul 
Brașov 5484 — 5383 (4—2). Cel 
mai mare rezultat l-a obținut 
ploieșteanul Schuller — 965.
• Voința Cluj-Napoca — Pro
gresul Oradea 5316 — 4955 (5-1)
• Electromureș Tg. Mureș — Der
magant Tg. Mureș 5350 — 5158 
(5—1) • Voința Tg. Mureș — 
Olimpia Reșița 5127 — 5030 
(4—2) * Voința București —
Petrolul Băicoi Cîmpina 5149 —



UN FRUMOS „MĂRȚIȘOR" PENTRU IRINEL PĂNULESCU:
5 -‘04,7, excelent record pe 400 m mixt

Concursul înotătorilor bucu- 
reșteni desfășurat sîmbătă și 
duminică la bazinul „23 Au
gust" (50 m) din Capitală a 
avut și invitați din Baia Mare, 
Timișoara și, ca de obicei, Plo
iești. Cuplul Pănulescu—Mitro
fan și-a creat chiar o obișnuință 
ca, o dată la două săptămîni, să 
ne facă o vizită la București ți 
să ne mai ofere o „mostră" a 
efectelor unui antrenament in
tens, desfășurat după un pro
gram riguros stabilit.

Sportiva ploieșteancă ți-a În
ceput programul de sîmbătă cu 
o cursă de „încălzire" ; 100 m 
delfin în 66,8 sec, a doua per
formanță românească, record de 
•junioare și fete categoria A. 
Apoi a urmat adevăratul reci
tal ; într-o probă de 400 m 
mixt, controlată pînă la 300 m 
de fosta recordmană, Mihaela 
Costea, Irinel a înotat excelent 
pe ultima „sută" (craul) în 66,0 
sec., depășind-o pe Costea cu 
mai mult de 6 secunde (1). Per
formanța realizată, 5:04,7 (record 
de senioare, junioare și fete 
categ. A), superioară eu 6,2 sec. 
vechiului record de senioare, 
reprezintă un timp excelent cu

care Pănulescu depășește obiec
tivul pe care și l-a propus in a- 
cest an. Și încă un amănunt 
care nu poate lăsa pe nimeni 
indiferent : la această oră nu 
există în lume o fată care la 
mai puțin de 14 ani (îi va Îm
plini abia la 17 iunie) să deți
nă un asemenea rezultat

Duminică, Pănulescu și-a 
mai adăugat colecției două re
corduri : unul de senioare (2:11,6
— 200 m liber) și unul de ju
nioare (2:26,4 — 200 m delfin). 
Mai obosite, In urma antrena
mentelor intense din ultimele 
săptămini, sportivele de la Di
namo nu ne-au mai oferit decît 
recorduri personale în probe ne
specifice : C. Bunadu 67,5 — 100 
m delfin și 5:17,9 — 400 m 
mixt, M- Costea 2:51,2 — 200 m 
bras și 1:18,9 — 100 m bras. 
Alte rezultate demne de rele
vat : M. Mandache 55,9 — 100 
m liber și 2:03,0 — 200 m li
ber ; Camelia Hoțescu 1:18,2 — 
100 m bras și 2:49,0 — 200 m 
bras ; Daniela Georgescu 60,9
— 100 m liber.

Adrian VASIUU

IRINEL PĂNULESCU

„Naționalele" de sărituri în apă

CAMPIONII, ACEIAȘI DE ANUL TRECUT
...Și totuși, Al. Bagiu la un pas de o mare surpriză!

La fel ca anul trecut, titluri
le de campioni ai tării la sări
turi în apă, disputate la sfâr
șitul săptăminii la bazinul „23 
August" din Capitală, au revenit 
Georgianei Săcăleanu — la toa
te probele, lui Vasile Nedelcu 
— 1 m și 3 m — și lui Alexan
dru Bagiu — platformă. Au 
existat, însă, cîteva deosebiri 
despre care ne vom ocupa în 
rindurile de mai jos. Mai întîi 
vom menționa faptul că la „3 
m“ băieți am consemnat pentru 
prima dată participarea lui 
Bagiu, pe care o considerăm de 
bun augur. Tînărul sportiv ară
dean (elev al lui Aurel Breja, 
pregătit în cadrul lotului națio
nal de Ion Ilieș) a avut și la 
săriturile calificatorii și la fi
nale prestații remarcabile (chiar 
la unele exerciții cu coeficient 
de dificultate ridicat) și putea 
eiștiga '
«tituit 
nu ar 
același 
mătate _______
2,8. Dacă ar fi executat săritu
ra respectivă chiar la un nivel 
submediocru (obținînd, totuși,

titlul (ceea ce ar fi con- 
o mare surpriză) dacă 
fi ratat de fiecare dată 
salt — dublu salt și ju- 

răsturnat — coeficient

150 DE PARTICIPANT LA PRIMA
CURSA CICIISTA A ANULUI

Conform unei frumoase tradiții, 
și anul acesta activitatea ciclisti- 
că a fost inaugurată in Capitală 
prin competiția organizată de a- 
sociația sportivă „Confecția", de 
pe lingă Centrala industriei con
fecțiilor. întrecerile s-au desfășu
rat în cartierul Drumul Taberei, 
pe un traseu in circuit, In fața a 
peste 5 000 de spectatori. In pro
gramul zilei au figurat alergări 
rezervate categoriei semlcurse șl 
oraș, juniori mici, juniori mari și 
seniori, curse la care au luat star
tul peste 150 de sportivi. Cum era 
și firesc, cea mai disputată pro
bă a fost cea rezervată seniorilor 
(52 participanțl). Victoria a reve
nit dinamovistulul Costel Clrjă, 
cel mai fericit competitor ta aler
gările de ieri: cu numai 24 de ore 
ta urmă, soția sa a dat naștere 
unui băiat. Felicitările noastre I 
Iată acum clștigătorii celorlalte 
curse: semlcurse + oraș : AL Di
ma (C.S.S 1) ; juniori mid : AL 
Dumitru (Olimpia) ; juniori mari: 
C. Paraschiv (Olimpia).

cel puțin nota 3), devenea cam
pion... Și așa apreciem, însă, 
faptul că și-a completat activi
tatea (pînă acum sărea doar de 
la platformă), avind o evoluție 
promițătoare, cu condiția de 
a-și pune la punct toate săritu
rile. La platformă — orădeanul 
Bagiu a cucerit titlul eu ușu
rință (conform așteptărilor), în 
fata altor doi reprezentanți 
ai provinciei : Mathias Kaiss și 
Dan Oprean, ambii din Sibiu. 
Acești sportivi au fost singurii 
înscriși la platformă (V. Nedel- 
cu a avut o participare simbo
lică, dealtfel el abandonînd 
după cîteva salturi). întrebării 
firești — de ee au lipsit repre
zentanții Bueureștiului, singurul 
oraș al țării in care 
platforme de 10 m la 
acoperit și descoperit ? — nu-i 
găsim decît un răspuns : dezin
teresul antrenorilor pentru pro
ba respectivă.

La fete, am așteptat cu jus
tificat interes evoluția grupului 
de sportive care concurau la 
pozițiile fruntașe. Dar, in mod 
surprinzător, chiar In zilele 
concursului s-a ivit brusca In
disponibilitate (pe motiv de îm
bolnăvire) a trei dintre prota
goniste — Anca Făgețean, 
Magdalena Toth și Felida 
Cîrstea (toate componente ale 
lotului national). In aceste con
diții, Georgiana Săcăleanu a 
fost doar talonată de Elena 
Cirstică la platformă și de Ru- 
xandra Hociotă la „3 m“, ea 
tiștigînd titlurile datorită pre
ciziei și eleganței salturilor 
care, Insă, sint departe de a 
fi — din cauza gradului de 
dificultate redus — competitive 
pe plan internațional.

se află 
bazinele

Gh. ȘT.

Rezultate. Sîmbătă — trambuli
nă 3 m seniori : 1. V. NEDELCU 
(Progresul) 769,32 p, 2. AL Bagiu 
(Crișul) 698,60 p, 3. V. Bastar 
(C.S.Ș. București) 631,87 p, 4. M. 
Kaiss (C.S.Ș. Sibiu) 627.12 p ; 
platformă senioare : 1. GEORGIA
NA SACALEANU (Progresul) 
478, 22 p, 2. Elena Cirstică (Pro
gresul) 466,50 p, 3. Carmen Bădes- 
cu (Progresul) 447,50 p ; duminică 
— trambulină 3 m senioare : L 
GEORGIANA SACALEANU 562,50, 
2. Ruxandra Hociotă (Lie. 2 Buc.) 
552,57, 3. Elena Cirstică 515,86; 
platformă seniori: 1. AL. BAGIU 
698,48, 2. M. Kaiss 552,65, 3. D. O- 
prean (C.S.Ș. Sibiu) 498,90.

Dumitru STĂNCULESCU

Azi, la Patinoarul ,,23 August44
O INTERESANTĂ EVOLUȚIE

A HOCHEIȘTILOR DIN R. P. CHINEZĂ
Reprezentativa de hochei a 

R. P. Chineze, care va partici
pa la întrecerile grupei C a 
Campionatului mondial de la 
Las Palmas (Spania), se află 
de joi în țara noastră. Oaspeții 
au folosit această „escală" pen
tru a se acomoda fusului orar 
european și a-și continua, în 
același timp, pregătirile. Jucă
torii chinezi au efectuat zilnic 
antrenamente pe patinoarul 
„23 August", iar sîmbătă seara 
au făcuț o ședință de pregăti
re comună cu Selecționata divi
zionară română condusă de an
trenorul Constantin Dumitraș.

Astăzi, de la ora 17. pe pa
tinoarul ..23 August" din Ca
pitală. formația R. P. Chineze 
va susține un meci amical eu 
• Selecționată divizionară ro
mână. Partida se anunță inte
resantă. hocheiștii oaspeți a- 
flindu-se — așa cum am putut 
remarca la antrenamentele lor 
— Intr-un real progres. Ei au

jucat în ultimul timp cu echi
pe suedeze, canadiene și japo
neze. abordînd cu maximă se
riozitate actuala ediție a gru
pei C a C.M.

★
începînd de azi. la Berlin și 

la Weisswasser. se va disputa 
un turneu internațional de ho
chei la care iau parte selecțio
natele naționale ale României. 
Elveției, Japoniei precum și 
două reprezentative ale R. D. 
Germane.

Selecționata țării noastre a 
sosit la Berlin în cursul zilei de 
duminică, venind de la Land- 
shut (R. F. Germania) unde a 
efectuat un scurt stagiu de pre
gătire, susținînd și cîteva me
ciuri de antrenament (în jocul 
cu E.V. Landshut, echipa ro
mână a terminat Ia egalitate: 
3—3, pe reprize 1—2.1—0, 1—1). 
• Ieri, la Sofia. România — 
Bulgaria (echipe de juniori) 7—2.
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„PARADA GREILOR"
sau CINE CAUTĂ GĂSEȘTE (elemente talentate)

Federația de box a avut lău
dabila inițiativă de a organiza 
o nouă competiție care să dea 
posibilitate de afirmare tineri
lor pugiliști : „Parada greilor". 
30 de sportivi din centre pugi- 
Kstice mai vechi sau mai noi 
au venit la București cu am
biția de a se impune ia o ca
tegorie — grea —, la care bo
xul amator din mai toate țările 
simte Epsa unor elemente de 
valoare. Interesant a fost fap
tul că antrenorii au prezentat 
In Întrecere nu numai „grei" 
autentici, ci și tineri cu pers-

pectiva de a urca, în mod fi
resc, la categoria maximă. A- 
ceștia din urmă, în ciuda han
dicapului de greutate suportat, 
s-au comportat bine, dovedind 
nu numai calități de puncheuri, 
ci și virtuți tehnice. Cel mai 
bun exemplu îl constituie ele
vul Marcel Mareu (Delta Tul- 
cea), cel mai... ușor dintre com
petitori (doar 77 kg). Deși 
pînă la acest turneu nu susți
nuse decît trei meciuri, deci 
nici vorbă de experiență, el a 
luptat cu armele tehnicii, ori- 
entindu-se bine și din punct

„Cupa de iarnă" la motocros

E. MULNER Șl H. PASCU LA A TREIA 
VICTORIE CONSECUTIVĂ

BRAȘOV, 
pă Moreni 
mlnică s-a ____ _____ _______
splendid decor de primăvară, pe 
traseul de pe Valea RăcătăuluL 
cea de-a 3-a etapă a „Cupei de 
iarnă" la motocros. Inițiată in 
acest an, cu scopul de a mări ca
pacitatea de efort a sportivilor, 
competiția Ișl demonstrează din 
plin utilitatea, marea majoritate 
a concurenților prezentindu-se in- 
tr-un real progres. Am asistat la 
curse foarte spectaculoase și viu 
disputate, principalii animatori fi
ind tînărul campion Ernest Mill
ner (Torpedo Zărnești) — anat in 
actualul sezon la a 3-a victorie 
consecutivă, colegul său de echi
pă Eduard Laub șl cunoscutul a- 
lergător Mlhal Banu (Poiana Clm- 
plna). Cimpineanul a fost depășit 
ta ambele 
dlcapat de 
care l-am

5 (prin telefon). Du
și Sf. Gheorghe, du- 

deslășurat, intr-un

manșe fiind net han- 
faptul că adversarii pe 
amintit pilotează ma-

șlnl noi (marca K.T.M.), de ace
eași capadtate cilindrică insă cu 
mai mulți cai putere decit C.Z-ul 
de 250 cmc pe care „aleargă" M. 
Banu, ceea ee e hotărltor pe pan
tele abrupte. La clasa cu cea mai 
numeroasă participare, la moto
rete „Mobra". H. Pascu nu a pier
dut nici o etapă cîștlgînd clar și 
acum, Iar juniorul Fr. Fodor se 
află la al doilea succes.

REZULTATE TEHNICE : — se
niori : L E. Mulncr, 2. M. Banu. 
3. E. Laub, 4. L Plugaru (St. r. 
Bv), 5. St. Paraschiv (Locom. Plo
iești), 4. L Lîncrănjean (St. r. 
Bv). Juniori : 1. Fr. Fodor (Elec
tro. Sf. Gheorghe), 2. D. Naiche 
(LT.A. Tg. Jiu), 3. I. Mărgărit 
(Flacăra-automec. Moreni). Moto
rete „Mobra" : 1. H. Pascu (Fla- 
eăra-automec. Moreni), 2. V. Le
pădata (St. t. Bv.). 3. C. Stan
țFlacăra-automec. Moreni).

Troian IOANIȚESCU

de vedere tactic, obținînd vic
torii în ambele meciuri dispu
tate. Tot neînvinși au terminat 
turneul Damian Siminischi 
(Delta Tulcea), Gheorghe Pre
da (Torpedo Tohan), Fânel 
Dumitru (B. C. Brăila), Costel 
Nagenbauer (Metalurgistul Cu- 
gir) și Ștefan Bîrleanu (Arie- 
șul Turda). Deși au obtinut 
numai cite o singură victorie, 
o bună impresie au lăsat Zam
fir loniță (Rapid), Tiberiu Fa- 
zecaș (C.S.M. Cluj-Napoca), 
Aristide Milea (Metalul Bucu
rești) și mai ales Nichila Lis- 
tarf (Steagul roșu Brașov), bă
ieți curajoși, dîrji, cu mari po
sibilități de a progresa.

Reamintindu-ne 
meciuri ale „paradei 
putem face și cîteva 
de ordin general : 1) 
tea participanților nu 
riență competițională (18 din
tre sportivi aveau* mai puțin 
de 10 meciuri în palmares) ; 
2) cunoștințele lor tehnice sint 
limitate și, fapt îngrijorător, 
tind să-și formeze deprinderi 
greșite, extrem de greu de 
corectat mai tîrziu ; 3) cei mai 
mulți sint curajoși, combativi 
dar, din păcate, acordă mult 
prea putină alentie apărării ; 
4) nu în toate cazurile antre
norii și-au selectat bine elevii; 
au fost urcați pe ring băieți 
prea scunzi pentru categoria 
grea, grași, nesprinteni.

încheiem cu o propunere a 
fostului campion Dumitru Cio- 
botaru : „Pentru a mări expe
riența de luptă a tinerilor noș
tri „grei", cei evidențiați ar tre
bui să fie invitați să boxeze în 
deschiderea unor gale impor
tante. Cele din cadrul „Centurii 
de aur" oferă cel mai apropiat 
prilej..."

cele 27 de 
greilor" 

observași 
majorita- 
au expe-

Petre HENT

g

Campionatele de sală ale atleților juniori

SPERANȚE IERI, SPERANȚE AZI. DAR VALORI?
Campionatele 

juniorilor 
ani, fete 
iat seria 
pe teren 
lalte concursuri ale sezonului 
de sală și competiția juniorilor 
a fost o întrecere „cuminte", 
fără nici un rezultat deosebit: 
în cele 12 probe desfășurate 
sîmbătă și duminică în sala ..23 
August" nu s-a depășit nici un 
record de juniori I sau II (par
ticipant! și ei în număr destul

naționale ale 
(băieți 18—19mari

17—18 ani) au înche- 
campionatelor atletice 
acoperit. Ca si cele-

„RALIUL ZĂPEZII" A REVENIT AUTOMOBILIȘTILOR
TIMIȘORENI GH. NISTOR C. TU

Sîmbătă noaptea județul Bra
șov a trăit febra unui Interesant 
concurs automobilistic. Totul a 
început de la ora 21, ctnd din 
fata Universității brașovene s-a 
dat startul in primul concurs de 
automobilism al anului : „Raliul 
zăpezii", etapă In campionatul 
republican. In scurtă vreme SI 
echipaje formate din automobl- 
Bștd fruntași din țara noastră au 
prins a străbate șoselele județu
lui fără a se mal opri decît du
minică dimineață. S-au parcurs In 
acest timp 524 kilometri pe șose
le asfaltate, pe zăpadă șl gheață,

uneori pe desfundate drumuri fo
restiere, In condiții grele de vi
zibilitate, cu ceață.

Cișagător a fost un echipaj 
timișorean, alcătuit pentru prima 
dată ta această formulă și anu
me Gheorghe Nlstor — Cornelia 
TH de la LT.A. Timiș. O com
portare meritorie au mal avut 
timișorenii G. Bereni — p. Toth 
șl brașovenii L. Balint — L Cră
ciun, Gh. Urdea — M. Panaite. 
Inedită participarea pentru prima 
dată a unui cuplu feminin Lucia 
Avram — Melania Constantaniu 
(Unirea Tricolor).

Rezultate tehnice : clasa „Da
cia 1300", gr. I — 1. L. Balint — 
L Crăciun (C.S.U. Brașov), 2. 
D. Gindu — D. Bucătaru (Unirea 
Tricolor). 3. H. Gheorghiu — V. 
Rotaru (Șoimii, I.T.A. Cluj) ; 
clasa „Dacia 1300", gr. a n-a — 
L Gh. Nlstor — C. TU (I.T.A. 
Timiș), 2. Gr. Bereni — P. Toth 
(I.TJi, Timiș), 3. H. Urdea — 
M. Panaite (C.S.U. Brașov). Cla
sament general : 1. Gh. Nlstor — 
C. Tiț î pe echipe : 1. LTA Ti
miș, 3 C.S U. Brașov, 3. I.A.P. 
Dada. (M. FR.).

de ridicat Ia concursul colegilor 
mai vîrstnici)

Absenta rezultatelor valoroa
se — măcar unul ! — scade au
tomat nivelul unei competiții, 
și așa vom face și noi în a- 
precierea acestor campionate. 
Au fost, e drept, cîteva probe 
echilibrate, atractive ca desfă
șurare, dar...

Interesant este faptul că 
multi dintre juniorii II au reu
șit să se claseze pe locuri frun
tașe. ocupînd. în multe probe, 
locuri pe podium (Maria Vlăs- 
ceanu a și cîștigat la 60 mg). 
Am avea, așadar, motive de 
satisfacție — trecînd peste slă
biciunea generației actuale a 
juniorilor mari — dar ne amin
tim că acum un an-doi la fel 
de promițătoare se anunța pro
moția Iui Selever și Ivan. Mul
te dintre speranțele anunțate 
si-au oprit progresul înainte 
chiar de a ajunge la seniorat. 
De ce ?

Rezultate : băieți : S0 m : Vasile 
Selever (C.S.Ș. Satu Mare) 6,8, 2. 
B. Sindilar (C.S.M. Suceava) 6,8, 
3. C. Ivan (C. Sp. Șc. Mediaș) 6,8. 
60 mg : Aurelian Iarbă (L.C.E.A. 
CI. Muscel) 8,2, 2. E. Mathe (Lie. 
B.P Hașdeu Buzău) 8,3, 3. I. Bu- 
lac (C.Sp. atletism) 8.5 ; înălțime: 
Adrian Proteasa (Steaua) 2.10 m.
2. N. Aron (Lie. 1 Brașov) 2,07 m,
3. D. Albu (Steaua) 2,04 m ; lun
gime : Gheorghe Cojocaru

(L.C.E.A. CI. Muscel) 7,24 m, 2. 
FI. Bacoș (C.A.S.U. Timișoara), 
7,22 m, 3. S. Rizea (Unirea Alba 
Iulia) 7,19 m ; triplusalt : Mihai 
Ene (L.C.E.A. CI. Muscel) 15,53 m, 
2. T. Goia (L.C.E.A. CL Muscal) 
15,10 m, 3. P. Stanciu (L.C.E.A. 
CI. Muscel) 15,01 m ; prăjină : Iu
lian Grumăzescu (C.S.M. Iași) 
4,50 m, 2. G. Neagoe (C.S. Școlar 
Buc.) 4,40 m, 3. D. Ștefan 
(L.C.E.A. CI. Muscel) 4,20 m; greu
tate : Sorin Tirichiță (C. Sc. atle
tism) 15,74 m, 2. V. Savu (Meta
lul Buc.) 15,12 m, 3. L Stroie 
(Știința Moreni) 13,93 m ; fete : 

G0 m : Otilia Șomănescu (Steaua) 
7,5, 2. Tatiana Bighiu (S.C. Ba
cău) 7,7, 3. Lucia Negovan (Mu
reșul Tg. Mureș) 7,7 ; 60 mg : Ma
ria Vlăsceanu (L.C.E.A. CL Mus
cel) 8,7, 2. Elena Afioarei (Liceul 
5 Deva) 8,7. 3. Mirela Heredea 
(C.S.Ș. Oradea) 8,9; înălțime: E- 
lena Marinescu (Steaua) 1,74 m,
2. Mirela Condurache (Lie. 2 Iași) 
1,68 m ; lungime : Cornelia Moise 
(C.S. Brăila) 5.38 m, 2. Gabriela 
Pustianu (C.S.Ș. Focșani) 5.80 m,
3. Anișoara Cușmir (C. sp. sc. 
Brăila) 5.77 m ; greutate : Doina 
Drăgan (C sp. șc. Tîrgoviște) 
13,93 m. 2. Maria Mihalache (Me
talul) 13,58 m, 3. Dorina Sumălan 
(A.C. Reșița) 13,46 m.

Vladimir MORARU
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Milne, la Palatul sporturilor șl Culturii

ÎN „CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
I
I

O în etapa de ieri, rezultate scontate
Duminică după-amiază au 

început la București și Timișoa
ra întrecerile grupelor semifi
nale. ale „Cupei României" la 
handbal masculin. Marți seară 
von. cunoaște cele două forma
ții care-si vor disputa finala a- 
cestui important trofeu al hand
balului românesc.

Drăgănită 5, Voina 3, Neagu
Croitoru 3, Gațu 1 și Bir-

DINAMO BUCUREȘTI — 
GLORIA ARAD 20—16 (10—4) 
Aproape 1000 de spectatori au 
asistat la reuniunea din Pala
tul sporturilor și culturii, fiind 
martorii unor meciuri specta
culoase și de bună calitate. Di- 
namoviștii i-au întrecut mai 
greu decît se aștepta pe ară

deni pentru că muncind mult

6,
3, ...
talan 1 — pentru Steaua, Dea
cu 12, Mureșan 4, Hornea 3. 
Baican 2, Gheorghevici 1, Efte- 
ne 1 și Georgescu 1 — pentru 
Știința Bacău. Au arbitrat : 
VI. Cojocaru — foarte bine și 
I. Mihăilescu — satisfăcător 
(ambii din Craiova).

Hristache NAUM

10 propunere franceză: „CUPA MONDIALĂ44 LA RUGBY!
| România urmează a fi una din ede 9 echipe caiiiicate direct
I
I
I

DINAMO BRAȘOV — MINAUR 
BAIA MARE 9—17 (3—8). In
dorința de a nu pierde meciul 
handbalist» de la Minaur au 
prelungit de fiecare dată atacu
rile. șutind pe poartă numai din 
poziții foarte clare, ceea ce le-a 
permis sâ înscrie mai multe go-

I
I
I

DE MARȚI? PROGRAMUL
'[ București, Palatul sporturilor
ji Ora 17,30 Gloria Arad — Știința Bacău
ij Ora 18,45 Steaua — Dinamo București

Timișoara, sala Olimpia
i1 Ora 17,30 Dinamo Brașov — Politehnica Timișoara

Ora 18,45 Universitatea Cluj-Napoca — H. C. Minaur B. Mare

1
I
I

în apărare au dat — spre sfir- 
șitul partidei — semne de obo
seală. primind în partea a doua 
a meciului un număr triplu de 
goluri. în atac au încercat re
zolvări prea rapide, poate pen
tru că nu au avut răbdare, poate 
pentru că n-au dat prea mult 
credit adversarului. Gloria A- 
rad, formație antrenată acum 
de fostul international Gh. Go
ran 
facă 
însă 
3—4 
șese

este o echipă dispusă să 
risipă de energia. Păcat 
că după atacuri lungi de 

minute jucătorii ei nu reu- 
întotdeauna să finalizeze.

Au înscris : Cosma 
bovschî 4. Licu 4, Tase 
van 3, Paizan pentru 
București și Burger 10. 
Ionescu 2, Voililă și 
pentru Gloria Arad. Au arbi
trat bine R. Antohi și I. Bosch- 
ner (Brașov).

luri. Spre deosebire de dinamo- 
viști, pe care i-a preocupat mai 
puțin jocul și mai mult arbi
trajul, învingătorii au respectat 
cu sfințenie o disciplină tactică, 
cîștigînd pe merit. Au marcat : 
M. Voinea 4, Boroș 4, Panjiru 3, 
Răzor 3, Orosz, N. Voinea, Pal- 
ko pentru Minaur și Chicom- 
ban 4, Messner 2, Niculescu 2, 
Bota, pentru Dinamo Brașov. 
Au arbitrat bine R. Iamandi și 
Tr. Ene (Buzău).

I
I
1
I

5, Gra-
3, Bedi-
Dinamo

Linca 2, 
Kolleth

STEAUA — ȘTIINȚA BA
CĂU 30—24 (17—10). Meci des
chis, în care ambele formații 
au mizat mai mult pe atac, 
neglijind faza defensivă. Cam
pioana țării s-a prezentat fără 
Stockl și Tudosie (suspendați) 
și și-a odihnit pe banca rezer
velor — în majoritatea timpu
lui — mulți dintre oamenii de 
bază. Și așa, însă. Steaua a 
avut multe momente de stră
lucire, datorate în bună măsu
ra vervei și recunoscutei inte
ligențe în joc a lui Gațu. Acesta 
a vrut parcă să mărească și mai 
mult regretele selecționerilor 
care l-au uitat înaintea mon
dialelor daneze...

Știința Bacău a dat o bună 
replică, s-a bătut cu dirzenie, 
le-a creat campionilor momen
te de dificultate, Deacu — do
vedind o poftă pantagruelică de 
șut (a înscris 12 goluri !). în 
apărare a fost însă deseori de
rutată de 
bilitatea 
Steaua.

Văzîndu-le la lucru pe cele 
două fruntașe ale handbalului 
nostru, prevedem pentru marți 
un derby Steaua — Dinamo 
București de mare atractivitate.

Au înscris : Stingă 8. Cheli

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 22—19 (13—8). Două e- 
chipe studențești,' pline de elan, 
care au oferit un joc plăcut, di
namic, cu faze concretizate în 
șuturi ce au îneîntat spectatorii. 
Timișorenii au pierdut pentru 
că nu au-utilizat forța de arun
care a lui Foiker, Feher și Gu- 
nesch. Au marcat : D. Petru 6, 
Mircea 6, Zamfirescu 4, Sobec 4, 
Jurcă 1, Voik 1 — pentru Uni
versitatea Cluj-Napoca, respec
tiv Feher 4, Cristian 4, Bucățea 
4, Gunesh 3, Foiker 2, Diliță 1. 
Au arbitrat bine Th. Curelea și 
Șt. Șerban (București).

C. CREȚU-coresp.

I
I
I
i
I
I

viteza și imprevizi- 
actiunilor formației

AUTO • Raliul desfășurat pe 
șoselele din Yorkshire (Anglia) 
a fost cîștigat de finlandezul 
Pentti Arikkala („Vauxhall").

BOX • în gala desfășurată la 
,Los Angeles mexicanul Josă Cue
vas și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria seml- 
mijlocie (versiunea W.B.A.), în- 
vingînd prin k.o. tehnic, în run
dul 10, pe americanul Harold 
Weston.

CICLISM • Cursa desfășurată 
în circuit la Grasse a revenit 
francezului Jacques Esclassan. 
care a parcurs 122,500 km în 2 h 
59:12 « Cursa organizată de zia
rul ,,Het Volk“ la Gand a reve
nit belgianului Freddv Maertens, 
cronometrat pe distanța de 213 
km cu timpul de 5 h 07:30. Tn 
același timn cu învingătorul au 
sosit Katwijk, Raas, Dierickx și 
Thurau.

HANDBAL • în meci retur 
pentru sferturile de finală ale 
..C.C.E." (masculin) echipa S.CT 
Magdeburg a întrecut pe teren 
propriu cu 25—20 (12—12) forma
ția Dukla Praga și s-a calificat 
pentru semifinalele competiției. 
Tn primul joc scorul a fost egal: 
22—22

HOCHEI PE GHEAȚA • într-un 
meci amical disputat la Tokio, 
echipa Universității din Alberta

Pornind de la popularitatea 
crescîndă a rugbyului in lume 
și de la faptul — demonstrat 
de multe alte sporturi — că 
existența unor mari competiții, 
unde să se întilnească, perio
dic, cei mai buni reprezentanți 
ai sportului respectiv, constituie 
un factor determinant al aces
tei popularități, al împrospătă
rii valorice, cunoscuta revistă 
franceză „MIROIR DU RUGBY" 
avansează 
Mondiale" 
timpul ca 
rugby din 
cute cu aceleași drepturi și o- 
bligații. Este evident că rugbyul 
mondial există. Această existen
ță face necesară crearea unei 
competiții mondiale", precizea
ză revista pariziană în expune
rea sa de motive.

Ce propunere concretă lan
sează „Miroir" ? „Excluzînd A- 
frica de Sud, pusă in afara spor
tului international pentru politi
ca sa de apartheid, noi propu
nem ca 9 echipe să se califice 
direct pentru prima ediție a 
„Cupei Mondiale" : Anglia, Țara 
Galilor, Scoția, Irlanda, Noua 
Zeelandă, Franța, Australia,

ideea unei „Cupe 
la rugby. „Este 

toate federațiile de 
lume să fie recunos-

România, Argentina. Celelalte 
trei locuri să revină echipelor 
învingătoare in seriile de cali
ficare". Turneul final ar urma 
să programeze 18 partide, in 
decurs de maximum o lună, 
după următoarea schemă : 4 
serii a cite trei echipe, învin
gătoarele calificindu-se în semi
finale, apoi desemnarea finalis
telor și celelalte meciuri pentru 
stabilirea următoarelor locuri, 
pină la IX

„Accelerarea internaționaliză
rii rugbyului este la ordinea zi
lei. La J.O. de la Moscova se 
va rediscuta admiterea rugbyu
lui printre sporturile olimpice. 
Se apropie timpul cind România 
va fi și ea invitată la Turneul 
care va deveni al celor „6 na
țiuni". „AII Blacks" vin in Eu
ropa de patru ani consecutiv. 
De ce nu s-ar integra Turneu
lui ? Beziers proiectează crearea 
unei mini-cupe a Europei inter- 
cluburi. Tot atîtea proiecte care 
stau mărturie nevoii ardente de 
a se crea noi mari competiții 
rugbyului. Noi propunem, deci, 
cea mai logică dintre ele : pri
ma „Cupă Mondială" — scrie, 
in concluzie, „Miroir de Rugby".

Propunere care va fi susținută 
in fața forului International 
Board de către președintele Fe
derației franceze de rugby, Al
bert Ferrasse, in timp ce cunos
cutul comentator radio și T.V. 
francez Roger Coudere acredi
tează, ca o avanpremieră a 
competiției mondiale, lărgirea 
„Turneului celor 5 națiuni”, mai 
ales prin invitarea României 
care, după părerea, sa „este a- 
cum competitivă in fața orică
rui adversar din rugby".

In turneul celor 5 națiuni la rugby,
GĂLEȚII - NEINV1NȘI —

I AC EGALAT PE FRANCEZI
1N CLASAMENT

Sîmbătă s-au disputat două noi 
partide din cadrul tradiționalului 
„Turneu al celor 5 națiuni" la 
rugby, contînd pentru etapa a 
treia (penultima). La Dublin, în 
cel mai important meci al etapei» 
s-au întîlnit formațiile Irlandei 
șl Țării Galilor (ultima fiind prin
cipala favorită, alături de Fran- 

După o 
în care

Finala turneului de tenis de 
la Hollywood (Florida) se va 
disputa între Ilie Năstase și 
americanul Tom Gullikson care, 
după cum se știe, l-a eliminat

de finală pe sue- 
Borg. In semifi-

SPORTIVII M0ZAMB1CANI
PENTRU PRIMA DATĂ LA J. 0,

în sferturile 
dezul Bjorn 
nale, Ilie Năstase l-a învins cu 
6—3, 6—4 pe Brian Teacher 
(S.U.A.), iar Tom Gullikson l-a 
întrecut cu 3—6, 6—1. 6—3 pe 
australianul Dick Crealy. In 
sferturi. Năstase a cîștigat cu 
6—3, 6—3 la Van Winitsky
(S.U.A.). în timp ce suedezul 
Borg a fost învins cu 6—2, 6—4 
de Tom Gullikson.

ța, a actualei ediții), 
partidă viu disputată, 
rugbyștii irlandezi au făcut de
osebite eforturi de a se ridica la 
nivelul valoroșilor lor parteneri 
de întrecere, succesul a suris fi
nalmente galezilor : 20—16 (13—6). 
La Edinburgh, Scoția a pierdut 
(0—15) în fața Angliei, ceea ce 
o situează pe ultimul loc.

CLASAMENTUL
0 
0 
o 
o 
o

(Agerpres). UnMAPUTO, 
purtător de cuvînt al forurilor 
sportive din Mozambic a de
clarat că este posibil ca țara 
sa să participe pentru prima 
oară la întrecerile Jocurilor 
Olimpice de vară. Se preconi
zează ca la Olimpiada de la 
Moscova 1980 sportivii din Mo
zambic să fie 
cursurile de 
tism, precum 
riile turneului

prezenți la con- 
natație și atle- 
și in prelimina- 
de fotbal.
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AGENDA SAPTAMINII
7—11 PATINAJ 

ARTISTIC
C.M. la Ottawa (Canada)

8 FOTBAL R.F.G. — U.R.S.S. ; Franța — Portugalia 
— meciuri amicale

8-12 HANDBAL Turneu feminin la Neubrandenburg
(R.D.G.)

9-12 SCHI Concursuri de probe nordice la Holmen- 
kollen (Norvegia)
C.E. (juniori) — probe nordice, La Mu
rau (Austria)

NATATIE Concurs internațional la Budapesta
10 SCRIMA „Cupa Europei* — floretă (m) la Paris 

și floretă (f) la Torino
10—19 HOCHEI C.M. (gr. O la Gran Canaria (Spania)

TENIS DE MASA C.E. la Duisburg (R.F.G.)
10—12 LUPTE Memorialul Nikola Petrov (..greco- ro

mane") în Bulgaria și Memorialul Gyula 
Bobis („libere") la Kecskemet (Ungaria)

11—11 ATLETISM C.E. pe teren acoperit la Milano
SCRIMA Trofeul Rommel — floretă (m) la Paris 

și Trofeul Martini floretă ff) la Torino
12 SCHI Cupa mondială — cobortre (m) la Laax 

(Elveția)
12—14 Concurs de probe nordice la Zakopane

CAMPIONATE
ITALIA (etapa a 21-a) : Bo

logna — Verona 0—3 ; Foggia — 
Milan 1—2 ; Genoa — Torino
1— 2 ; Inter — Fiorentina 2—1 ; 
Juventus — Peruggia 2—0 ; La- 
nerossi Vicenza — Atalanta
2— 2 ; Pescara — Lazio 1—0 ; 
Roma — Napoli 0—0. Clasa
ment : 1. Juventus 31 p ; 2—3. 
Milan și Torino 27 p.

UNGARIA. După 24 de eta
pe, în clasament conduc Ujpesti 
Dozsa, Honved și M.T.K. — toa
te cu cite 34 de puncte. Rezul
tate mai importante : M.T.K. — 
Vasas 0—0 ; Ujpesti Dozsa — 
Videoton 4—0 ; Ferencvăros — 
Szombathely 3—1 ; Pecs — Hon
ved 0—2.

R. F. GERMANIA. Rezultate 
mai importante din etapa a 
28-a : Hertha — Koln 1—1 ;. 
Monchengladbach — Bremen 
4—0 ; Duisburg — Dusseldorf 
0—0 ; Dortmund — Bayern 
Munchen 1—1. In clasament : 1. 
Koln 38 p ; 2. Monchenglad
bach 35 p ; 3. Hertha 34 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE
Echipa Argentinei a terminat 

nedecis : 0—0, cu o selecționată 
a Uruguayulul, în meci de ve-

1

(Canada) a învins cu scorul de 
4—1 (0—0, 2—0, 2—1) o selecțio
nată locală.

HOCHEI PE IARBA • La Eind
hoven, s-a disputat întîlnirea din
tre echipele Olandei și Indiei. 
Jucătorii olandezi au obținut vic
toria cu scorul de 5—2 (2—0).

PATINAJ viteza • Campio
natele mondiale feminine (poliat- 
lon) au început sîmbătă la Hel-

vingător In proba de slalom uri
aș, a ocupat locul 3. în urma a- 
cestor rezultate, în clasamentul 
general al „Cupei Europei" con
tinuă să conducă elvețianul Sil- 
vano Meii — 110 p.

SCRIMA • în concursul femi
nin de floretă „Turneul celor 7 
națiuni", care se desfășoară la 
Frankfurt pe Main, după prima 
zi conduce echipa R. F. Germa-TELEX • TELEX

sinki. Proba de 500 m a fost ciș- 
tigată de sportiva sovietică Va
lentina Golovenkina cu 44,91, iar 
cea de 1500 m a revenit compa
trioatei sale Tatiana Averina cu 
2:21,44. După două probe conduce 
Averina cu 92.346 p.

SCHI > Concursul de sărituri 
desfășurat la St. Nizier s-a în
cheiat cu victoria norvegianului 
Ivar Halvorsen, care a totalizat 
235,5 p (sărituri de 102,5 m și 
96 m). Pe locurile următoare 
s-au clasat austriacul Bachler — 
219,1 p și iugoslavul Lostrek — 
218,4 p O Proba masculină de 
slalom special disputată pe pîrtia 
de la Popova Șapka (Iugoslavia) 
a revenit schiorului austriac Franz 
Gruber. Elvețianul Martial Donnet 
s-a clasat pe locul doi, în timp 
ce italianul Leonardo David, în-

nia, urmată de U.R.S.S., Franța, 
România, Italia etc.

ȘAH • Finala turneului candi
datelor la titlul mondial dintre 
Maia Ciburdanidze și Alia Kușnir 
s-a încheiat după 14 partide cu sco
rul de 7‘j—61/, p în favoarea ti
nerei șahiste sovietice Maia Ci
burdanidze care își cîștigă astfel 
dreptul de a juca meciul pentru 
titlul mondial cu compatrioata sa 
Nona Gaprindașvili. In vîrstă de 
17 ani. Maia Ciburdanidze este 
cea mai tînără mare maestră in
ternațională din istoria șahului 
mondial • După 6 runde, în tur
neul de la Bugojno (Iugoslavia) 
conduc în clasament Spasski, 
Timman, Hort și Liubojevici cu 
cîte 4 p, urmați de Tal 3*/» p, 
Karpov șl Ivkov 3 p și cîte o 
partidă întreruptă fiecare. Rezul

3
3
3
3
4
Cardiff, se va

1—2. Țara Galilor
Franța

3—4. Anglia 
Irlanda

5. Scoția
La 18 martie, 

juca soarta turneului, urmînd a 
se înfrunta primele două clasate.

Ia

3
3
1
1 
O

0 
O
2
2
4

Mar del

tate din runda a 6-a : Karpov — 
Gligorici remiză ; Timman — 
Balașov 1—6, Portisch — Spasski 
remiză ; Miles — Hort 0—1, V. 
Larsen — Tal remiză ; Bukici — 
Liubojevici 0—1. în runda a 5-a, 
Timman a cîștigat la Karpov, 
Spasski l-a învins pe Bukici • 
Turneul de la Beerșeva a fost 
cîștigat de Viktor Korcinoi cu 
12 p din 13 posibile. Pe locul 
doi s-a clasat Iacov Bleiman cu 
8 p, iar pe locul 3 Michael Stean 
cu 71/» p.

TENIS • în semifinalele tur
neului feminin de la Kansas City, 
Billie Jean King — Wendy Turn- 
bul 6—3, 6—3, Martina Navrati
lova — Virginia Wade 7—6, 6—2 
• Jimmy Connors l-a învins cu 
7—5, 6—3 pe Jose Higueras în
turneul de la Memphis și-1 va 
întîlni în finală pe Tim Gullik
son care l-a eliminat cu 4—6, 
6—4, 7—6 pe Sandy Mayer • în
tre 9 și 12 martie se va desfășura 
la Hartford (Connecticut) meciul 
dintre echipele S.U.A. și Austra
liei. Formația americană va avea 
în frunte pe Connors, alături de 
Gottfried, Smith, Lutz și Tanner. 
De remarcat prezența Iul Stan 
Smith, care revine în selecționata 
S.U.A. după o îndelungată ab
sență. Din echipa australiană fac 
parte Newcombe, Roche, Alexan
der, Case și Dent.

rificare disputat
Plata.

Selecționata Suediei a susți
nut un joc în Spania, terminînd 
la egalitate cu formația Grana
da din Divizia B : 1—1 (0—0). 
In celelalte 3 meciuri suedezii 
au pierdut cu 0—2 în fața for
mației Malaga, au cîștigat cu 
4—2 la Marabella și au termi
nat la egalitate (0—0) cu echi
pa Cadiz.

în „Cupa balcanică", echipa 
albaneză Skanderberg a învins 
pe teren propriu cu 2—0 (1—0) 
pe Aris Salonic.

în turneul pentru echipe de 
tineret de la Tașkent : Ungaria
— Bulgaria 2—1 ; R.D. Germană
— Polonia 1—1.

Echipa Lokomotive Leipzig, 
aflată în turneu în R.F.G., a 
terminat la egalitate cu Ein
tracht Baunschweig : 2—2 (2—1).

„REPETIȚII GENERALE" 
ÎNAINTEA

DE ATLETISM
C. E

IN SALA
FEDERAȚIA de atletism din 

Polonia a definitivat lotul care 
va participa la campionatele eu
ropene pe teren acoperit. Din 
lotul de 17 sportivi fac parte, 
printre alții, Wszola (înălțime), 
săritorii cu prăjina Kozakie- 
wiez și Slusarski, aruncătorul de 
greutate Wladislaw Komar, 
sprinterul Woronin, precum și 
atletele Elzbieta Katolik (800 
m), Grazyna Rabsztyn (60 m 
garduri) și Anna Wlodarczyk 
(lungime).

ÎN CAMPIONATELE U.R.S.S, 
pe teren acoperit, Nadejda Ma- 
rinenko a stabilit un nou record 
de sală al U.R.S.S., la proba de 
înălțime cu 1,90 m.

PROBA feminină din con
cursul de săritură în înălțime 
de la Praga a fost cîștigată de 
poloneza Urszula Kielan care a 
stabilit și un nou record națio
nal cu rezultatul de 1,9'0 m. La 
masculin, pe primul loc s-a si
tuat italianul Oscar Reisse cu 
2,24 m, urmat de compatriotul 
său Bruno Bruni cu 2,22 m.

LA MILANO, sprinterul ita
lian Pietro Mennea a egalat 
cea mai bună performanță mon
dială de sală în proba de 200 m 
plat cu timpul de 21,11.
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