
Festivalul pe ghcațfi al pionierilor, la norcasca

„ȚĂRĂNCUȚĂ*4 CU CATRINJA ÎNFLORATA
LA PRIMA El DIPLOMĂ DE SPORTIVĂ

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNTT1-VA I

„Mai intii ne ținem de mină, si prindem curaj" ji grupa Danielei 
Lazăr iși incepe evoluția

Foto : Ion MIHAICĂ

Ceața lăptoasă purta prin 
văzduh roiuri de funigei, fă- 
cind aerul dimineții parcă mai. 
aspru și mai rece. Pe gheața 
patinoarului, pudrată in alb, 
nici o urmă. Porțile mantinelei 
au fost deschise, insă, toate o 
dată, și-n semnal de trompeți 
s-au revărsat... în larg șiruri de 
copii alunecind in unduiri de 
vals. Și parcă nu mai era ceață 
și nu mai era frig și-n inimi 
picura o caldă și imensă bucu
rie. „Festivalul pe gheață al șoi
milor și pionierilor" începuse. 
Măriuca și Cristinel, Daniela și 
Andrei... zeci de copii din cei 
peste 1 600 care, anul acesta, 
au învățat aici să nu se mai 
teamă de gheată, ne arătau că 
sînt voinici. Dar Măriuca a fă
cut un pas greșit și năzdrăvana 
de patină n-a mai' ascultat-o. 
Și a căzut. „Mămica! Ajută-mă, 
mămica!" Dar 
junge la 
mantinelă și-i lume multă, 
sare în ajutor Ionuț, dar cade 
și el. „Voi, ce-o să se aleagă 
din program ?“ — spun parcă 
ochișorii lor speriați, tocmai cînd 
Daniela, „tovarășa", îi saltă în 
grabă, iar șirul grupei se re
face. Fața Danielei e numai 
zimbet. copiii prind curaj și : 
„zburăm ca barza !".„ „Și, fon
darea"... „Și, cumpăna"... „Acum 
cădem !“ Daniela Lazăr este 
desenatoare tehnică la I.P.A„ 
dar timpul liber și-1 petrece aici,

mămica nu 
ea că-i dincolo

a- 
de 
îi

alături de entuziastul colectiv 
de instructori ai centrului 
inițiere a copiilor in patinaj 
Floreasca.

Cele cinci grupe de cite 
și-au încheiat evoluțiile în 
plauzele -mulțimii, 
glinda : 
geată" 
ruetă, 
ruetă. 
pioană.
țile mantinelei își fac intrarea 
șiruri de copii : ștafete, „cule
sul merelor", „dansul ghiocei
lor", apoi întrecerile de viteză, 
începînd cu cei mai mici. Și 
iată și primul învingător : O... 
„țărăncuță" de... „Ciți ani ai pă- 
pușico ?" „4 ani și puțin !“ „Și 
la ce grădiniță ești ?“ „Intre- 
bați-o pe mămica..." „Dar cind 
ai învățat tu să patinezi 1“ Se 
gîndește, ne privește în ochi șl 
răspunde cu siguranță : „Ieri !“ 
„Chiar ieri ?“ „Chiar ieri, dacă 
vreți să știți!" „Și de cite ori 
ai căzut ?“ „Doar de... două ori. 
Scrie aici..." Și ne arată diploma. 
Prima ei diplomă de spor
tivă. Nu știm dacă Mariana E- 
lena Avramescu, „țărăncuța" cu 
catrintă înflorată, va ajunge 
mare campioană, dar cu sigu
ranță nu va uita niciodată a- 
ceastă 
sportiv 
reasca.
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Start in . Turneul internațional de șah ol României

J MARI MAEȘTRI Șl 10 MAEȘTRI INTERNAȚIONALI
PE TABELA DE CONCURS

în sala de festivități a Clu
bului central de șah din Capi
tală (str, Vasile Conta 16, et. 
VIII) incepe astăzi cel de-al 
17-lea turneu internațional al 
României.

Prin eforturile federației s-a 
reușit ca actuala ediție să reu
nească o seric de jucători pu
ternici de peste hotare, media 
Eio a concursului fiind de peste 
2 430 p. cea mai ridicată. în 
ultimii 10 ani. la turneele orga
nizate în țara noastră.

A

fruntea listei participan- 
figurează, desigur, cei 3 
maeștri : multiplul carn
al R. D. Germane, W.

In 
ților 
mari 
pion 
Vhlnumn (El o 2 a>5), tinârul șa-
hist sovietic I- Alburt (2 510), 
finalist al campionatului U.RS.S. 
și experimentatul luptător de 
turneu, bulgarul N. Pidevski 
(2 466). Alături de ei vor e- 
volua 10 maeștri internaționali : 
spaniolul J. M. Bellon (2 350), 
recentul ciștigător al turneului 
de la Torremolinos, iugoslavul

S. Marianovici (2 450), clasat pe 
locul II la „Memorialul B. Kos- 
tici", campionul Poloniei J. A- 
damski (2 470), fostul campion 
european de juniori, cehoslova
cul I„ Flacnik (2 390), tinărul 
maghiar P. Lukacs (2 460), bul
garul N. Minev (2 390) și re
prezentanții noștri V. Ciocăltea 
(2 455), M. Șubă --------
Stoica (2 420) și
(2 400), primii doi avînd la ac
tiv ăte o notă de mare maestru. 
Cite o notă de maestru interna
țional dețin M. Ghindă (2 445)

(2 430), V.
V. Vaisman

(Continuare In pag. 2—3)

NICIODATĂ PlNĂ LA VÎRSTA DE 58 DE ANI 
NU MI-AM DORIT CU ATÎTA PASIUNE 0 REVANȘĂ!Lt

Dc vorbă cu ȘTEFAN COVACI, vicepreședinte al F.R. fotbal
— Stimate Ștefan Covaci, fot

balul romanesc de performanță a 
intrat Intr-un nou ciclu competi- 
țional, cu alte energii, alte spe
ranțe, cu obiective noi. Ca și pen
tru ’ iubitorii fotbalului nostru, și 
pentru dumneavoastră, unul din 
principalii lui responsabili, anul 
1977 a însemnat o experiență, 
Ce-ați ciștigat dumneavoastră din 
această experiență, știut fiind că, 
îndeobște, orice experiență, fie 
ea chiar și nereușită, poate îm
bunătăți calitatea gindirii, poate 
modifica o optică sau alta, poate

răspund — la nivelul ideii — 
că am ciștigat mult. Vă mărtu-

schimba anumite unghiuri de ve
dere ?

— întrebarea dumneavoastră
cere un răspuns amplu. în DlT-
mă instanță, aș putea să vă

risesc însă că as fi preferat să 
ciștig mai puțin la capitolul ex
periență, iar echipa noastră să 
fi ciștigat în schimb grupa pre
liminară a Campionatului mon
dial. Oricum ar fi ideile rezul
tate, ele nu pot îndulci expe
riența. care a fost amară...

— ...Aveți dreptate numai pe 
jumătate, ideile de acum nu pot, 
firește, îndulci experiența, trecu
tul, dar In raport cu valoarea lor, 
cu capitolul de gindire pe care 
ti reprezintă, pot asigura o altă 
evoluție, un alt viitor. Iar dialo
gul nostru se vrea o deschidere 
spre acest viitor pe care marele 
public vrea să-l cunoască, deo
camdată, in concepția Iul Ștefan 
Covaci.

Ivan Patzaichin înaintea celui de al 11-lea sezon internațional

Oricit de puțin ați fi încli
nați să credeți, în aceste zile în 
care primăvara ne dă tot mai 
multe semne, lacul Snagov, 
„oaza" caiaciștilor și canoișți- 
lor noștri, doarme încă sub o 
palmă de gheață. Campionii pa- 
delei și ai pagaei, grupa „Di
namo" a lotului olimpic, grupă 
celor trei campioni mondiali de 
la Pancearevo, trebuie să-și a- 
mîne cu cîteva zile ieșirea la 
apă.

îi căutăm, deci, pe Radu Hu
țan și pe celebrii săi elevi la 
bacul de sub tribuna întîi a 
stadionului din șoseaua Ștefan 
cel Mare. în sală e cald, trans
pirația se amestecă cu stropii 
aruncați ritmic de pagae. Re
zultă o atmosferă „lichidă", ae
rul condensează, totul e umed, 
transpiră, parcă, și pereții.

Uriașa canoe de 10, în care 
Ivan Patzaichin și Lipat Vara- 
biev impun ritmul, se apropie 
de minutul 50, dar cadența lo
viturilor nu scade. Apa se în- 
virtește în jurul bărcii, 
bind, parcă, sub 
pagaelor. Pe lac, o cursă 
fond s-ar fi încheiat de 
aici adversar e numai 
metrul.

Caiaciștii își așteaptă 
pe margine. Surpriză, iată-1 pe 
Vasile Diba „în civil". Ne a- 
rată o scutire medicală pentru 
trei zile, pentru a ne convinge 
că și 
răci...

Este, 
caiacist 
Nu a pierdut o cursă pe 
tanța de 500 m din august 
Se spunea că aceasta ar fi proba 
sa favorită. Anul trecut însă s-a

fier- 
frămîntarea 

de 
mult ; 
crono-

rîndul

campionii olimpici

neîndoios, cel mai 
al ultimilor trei

pot

bun 
ani. 
dis- 

1975.

titluritrecut, țintește două

Ochiul a luiArgus al lui Radu Huțan, pagaia de 
Patzaichin. Succese trecute, succese viitoare...

Foto : Dragoș NEAGU

cite făceam de obicei, am ajuns 
la 44. Abia aștept să ieșim pe 
apă ; bacul este el folositor, dar 
pe Snagov e altceva. Și-apoi, 
dacă nu simți alunecarea 
bărcii...

Grupa lui Patzaichin a înche
iat cele 60 de minute de vîslit 
Cu gesturi aproape mecanice, 
„bătrinul lup" se -îmbracă, își 
împăturește metodic echipamen
tul.

— Nu faci duș ?
— E spartă o conductă, nu 

avem apă caldă. De obicei mă 
duc la luptători, dar acum hai- 
dem acasă, stau la doi pași.

Vladimir MORARU

invincibil și ne clasicadovedit 
„mie“.

— Ce-ar putea face mai mult 
Vasile Diba în 1978 ?

— Eu spun că tot „două de 
aur". Tovarășul Huțan este con
vins, însă, că pot alcătui un 
dublou valoros la 500 m. Poate 
cu Simion Chirilâ — cu care 
am mai tras în barcă pe vre
mea junioratului —, poate cu 
Simionencu.

— Mai mult, ca performanță, 
înseamnă mai mult la antre
namente. Se poate mal mult ?

— M-am convins, In această 
iarnă, că se poate. Se va pu
tea, cred, și la concursuri. Mă 
simt mai puternic decît anul 
trecut. Un indice elocvent : de 
la 35—36 de tracțiuni in bra[c. (Continuare in pag. 2—3)

— Dacă nu m-ați fi întrerupt, 
v-ati fi dat seama că nu m-aș 
fi oprit în nici un caz la „plîn- 
sul trecutului" — nu este genul 
meu, eu am privit întotdeauna 
înainte ! — și aș fi 
la viitor, care începe

— ...cu ideile despre 
nurile pentru viitor, 
îmbunătățite tocmai din experien
ța trecutului.

ajuns tot 
cu...
el, cu pla- 
extrase și

— Așa e ! Fără a le ordona 
după o anume importantă, idei
le cu care am rămas la sfîrși- 
tul anului 1977 ar fi următoare-

le : 0 Sporirea vitezei de joc 
a echipei naționale, ca și orien
tarea ei spre un necesar spirit 
ofensiv au fost cîștiguri incon
testabile. Fără ele nu am fi în
vins Spania (1—0) la București, 
nici Iugoslavia (2—0) la Zagreb 
și nici Grecia cu 6—1, Turcia 
cu 4—0, Bulgaria cu 3—2. « Cu 
două excepții, portarul și o ex
tremă, s-a ales bine un lot de 
16 oameni, din care s-a clădit 
„cea mai bună echipă de club“

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Azi, in „Cupa României14 la handbal masculin

BIRTALAN CONTRA PENU
9 Un pasionant meci Intre Steaua șl Dinamo
3 la Timișoara, „U" Cluj-Napoca - n.C. Minaur-, un alt (IcrDtj

„Cupa României" la handbal 
masculin a ajuns și ea în pragul 
finalelor. Astăzi — la București 
și Timișoara — se desfășoară 
ultima reuniune a semifinale
lor. reuniune în cadrul căreia 
sînt programate veritabile der- 
byuri ale handbalului românesc.

„Capul de afiș" îl deține, de
sigur, meciul Steaua — Dinamo 
București, programat astăzi, la 
ora 18.45, la Palatul sporturilor 
și culturii, avînd în deschidere 
partida Știința Bacău — Glo
ria Arad (de la ora 17,30). îna
intea acestor partide, clasamen
tul seriei semifinale 
astfel :

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. Știința Bacău
4. Gloria Arad

2 2 0
2 2 0
2 0 0
2 0 0

I arată

0 55—43 4
4
0
0

0 35—27
2 35—45
2 35—45

aCine va obține 
juca finala 
echipa lui Birtalan sau cea a 
lui Penu 7 Cei doi jucători, 
care la „mondiale" s-au aflat 
printre putinii ce au corespuns 
exigentelor, și — firește — co
echipierii lor vor face totul pen
tru a se apropia de acest pres-

dreptul de 
.Cupei României" :

tigios trofeu. Steaua suferă 
handicapul absentei lui Werner 
Stockl și Const. Tudosie, dar 
beneficiază de un Gatu pus pe 
fapte mari. Dinamo București 
are în Penu, Licu, Cozma și 
Grabovschi un cvartet experi
mentat si contează foarte mult 
Si pe „mîini" tinere, ca Mig- 
cea Bedivan, Cornel Durau, 
Paul Matei ș.a. în perspectivă, 
un meci mare.

In sala Olimpia din Timișoa
ra, în cadrul grupei semifinale 
IX. se profilează, de asemenea, 
meciuri aprige. La ora 17,30, 
Politehnica Timișoara întîlnește 
pe Dinamo Brașov, iar de la 
ora 18,45 Universitatea Cluj- 
Napoca susține un veritabil 
derby în compania lui H. C- 
Minaur Baia Mare. Clasamen
tul, înaintea acestor 
arată astfel :

meciuri.

1. 
2.
3.
4.

2 2 0
2 2 0
2 0 0
2 0 0

H.C. Minaur
U. Cluj-Napoca
Poli Timișoara
Dinamo Brașov

Așadar, U. Cluj-Napoca sau 
H.C. Minaur Baia Mare ? Și 
aici un pronostic este foarte 
greu de daU



IN CAMPIONATUL DE RUGBY Înaintea startului îa „Centura de aur“

FARUL CONDUCE NEÎNVINSĂ,

DAR GREUL ABIA ÎNCEPE.
Duminică s-a consumat un 

prim derby al turneului final 
(1—8) din cadrul campionatu
lui de rugby. Infirmlnd, oare
cum, pronosticurile, constănțe- 
nii, mal realiști ca altă dată, 
deși dominați, pe alocuri, co
pios au reușit de-a lungul a 
60 de minute să „țină" un fra
gil avantaj pe care l-au luat 
în nain. 4. Cine ar fi cre
zut că situația se va menține 
neschimbată pînă la finele par
tidei (15—11) ? Farul a rămas 
astfel singura echipă neînvinsă 
din grupa fruntașă și este de 
presupus că va face în conti
nuare toate eforturile pentru 
a-și păstra această aureolă și 
după dificila deplasare, de du
minică, de la Petroșani. în 
orice caz, un lucru este clar : 
Ia Constanța este pe cale de a 
se reconstrui o echipă care să 
Încununeze cu un nou titlu o- 
rașul ale cărui eforturi pentru 
propășirea balonului oval pe 
meleaguri românești sînt demne 
de toată stima.

Steaua, în ceea ce-o privește, 
a fost generoasă în joc, a ata
cat, â marcat „essai-uri (2), dar 
cîteva gafe copilărești, incredi
bile și inadmisibile la o for
mație cu experiența ei, ca și 
lipsa unui transformer au im- 
piedicat-o să concretizeze pe ta
bela de marcaj o situație exis-

tentă la un moment dat pe te
renul de joc. Victoria a revenit, 
deci, celui care a manifestat o 
pregătire de ansamblu mai bună, 
lucru absolut firesc. Desigur, a- 
eest prim insucces nu a scos 
Steaua din cursa pentru titlu, 
cursă care mai este presărată 
— inclusiv pentru dobrogeni — 
cu multe capcane. Studenții 
Valea Jiului concurează și 
cu frumoase posibilități, la 
premație dacă, bineînțeles,
fi mai curajoși „afară", renun
țând la victoriile exclusive 
„made Petroșani”. Și mai sînt 
și alții...

din 
ei,

■u- 
vor

CLASAMENT

1. FARUL
L Steaua
5. Știința Ptț.
6. B.C. Gr. Roșie
S, Dinamo
8. „V Timiș.
7. Rulmentul Bd.
8. Rapid

I.
10.
ÎL
12.
13.
14.
15.
16.

C.SJW. Sibiu 
Sp. stud. 
Poli. Iași 
T.C, Ind. Cța. 
C.S.M. SV. 
Poli. Cluj-Nap. 
Olimpia Buc. 
Minerul G. H.

3)0
•
1
1
1
3 35—S3

>21 
3
3
3
3
3
3

2 •
2 0
1 1
• 1
• 1
0 0

71—10
63—33
73—a
43—34
11—14

3
3
7
7
«
4

2 IS—84 4
3 32-42 3

s

HAJNAL, GHINEA, CIPERE Șl CIOCHINA
MIDfiȚII CU ȘANSE AI ECHIPEI STEAUA

Animație mare în sala de 
box a clubului Steaua, într-una 
din zilele trecute. Peste 20 de 
boxeri fruntași se găseau în 
plin antrenament. Sacii, per
nele de perete, corzile erau so
licitate intens. Zgomotul produs 
de aparate era întrerupt, din 
cind în cind, de antrenorii Con
stantin Ciucă și Șerbu Neacșu, 
care interveneau pentru corec
tarea unor exerciții sau pentru 
creșterea ritmului de lucru.

în pauza dintre reprize, l-am 
invitat pe antrenorul coordona
tor Ion Chiriac la o scurtă con
vorbire.

— Vă 
tura de

— Nu
tură". Zece dintre componenții 
secției noastre vor lua startul 
in competiția de la București, 
iar alți opt vor participa, con
comitent, la turneul internațio
nal de la Budapesta, organizat 
de clubul Honvăd. La „Centura 
de aur" vor fi prezenți urmă
torii boxeri din clubul nostru 
(în ordinea categoriilor) : Traian 
Ion, Teofil Ghinea, Dumitru Cî- 
pere, Gheorghe Ciochină și 
Constantin Buzduceanu, Florian 
Livadaru și Haralambie Sultan, 
Caro! Hajnal și Nicolae Costin, 
ca și semigreul Dumitru Vă- 
leanu. La Budapesta vor par
ticipa V. Voieilă. Gh. Gotici, 
V. Simion, FI. Ghiță, N. Grî- 
gore, M. Sîrba, Gh. Bacriș, G. 
Donici. ,

pregătiți pentru „Cen- 
aur“ ?
numai pentru „Cen-

— Observăm cîțiva sportivi 
noi în secția dv...

— Haralambie Sultan (venit 
de la Rapid), Marcel Constan
tin (de la Tîrgoviște) și Nicolae 
Costin (de la Farul) sînt tineri 
care-și satisfac stagiul militar 
și fac sport în secția noastră.

— Ce șanse acordați elevilor 
dv. la „Centura de aur” și care 
dintre ei credeți că pot aspira 
la titularizarea în echipa pen
tru campionatele mondiale ?

— Manifestă o formă bună, 
la antrenamente, Hajnal, Ghi- 
nea, Cipere și Ciochină. Cu 
foarte multă dorință de a ob
ține performanțe bune se pre
gătește și Livadaru, ca și tînă
rul Traian Ion, care s-a com
portat promițător la „Turneul 
Primăverii” de la Galați. Ei 
sînt ded cei care au prima 
șansă la „Centură”.

77
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CAMPIONATE • COMPETIȚII
ia care vor participa — eu ex
cepția sportivilor selecționați pen
tru campionatele europene — 
majoritatea jucătoarelor și jucă
torilor divizionari. Stat prevăzute 
numai meciuri ta probele indi
viduale.

„CUPA MĂRȚIȘORULUI”. Or
ganizată de C3ubul sportiv școlar 
nr. 1 București ta cinstea zilei de 
I Martie, „Cupa mărțișorului” a 
reunit la start 60 de fete și 90 
de băieți de la Progresul, Poli
tehnica, Spartac, C.S.Ș. nr. 1 șl 
2, Școala generală nr. S (cu 
profil de tenis de masă), 
Mi F.M.C., Tricodava, LE.A.B.S. 
șl Mecanică fină — toate din 
Capitală, C.S.M. Iași, CJS.Ș. Sla
tina, C.S.Ș. Petroșani, Metalur
gistul Cugir șl Oțelul Galați.

Competiția — rezervată copiilor 
șt juniorilor șl desfășurată 
sâlUe Progresul, Spartac

Turneu internațional de 
polo în Capitală

Finiș palpitant în 
8 Martie* la șah

,Cupa

Inceptad de astăzi, țimp de trei 
zile, bazinul Floreasca din Capi
tală va găzdui Întrecerile unul 
turneu internațional de polo la 
care participă formațiile Ruda 
Hvezda Kosice, Ada—Kirjali (Bul
garia), Rapid București și C. S. 
Școlar București. Meciurile stnf 
programate zilnic, de la ora 17.

La zi, în diviziile 
de baschet

După jocurile etapei a 16-a,

azi și mîine (Mobila — Olimpia) 
șl la 15—16 martie (Voința — Po
litehnica) .

clasamentul Diviziei A la baschet 
feminin se prezintă astfel :
L Rapid 32 28 4 2606-2163 63
1. IEFS-LiC. 2 32 25 7 2708-2232 57
a. Crișul 32 19 13 2290-2084 51
4. MU- Cj.-Np. 32 21 11 2392-2171 M
5. Polit. Buc. 30 ia 12 2215-1939
6. Mobila 30 17 13 2490-2345 47
7. Olimpia 30 16 14 2202-2102 46
t. Progresul 32 14 18 2241-2300 46a. Univ. Tim. 32 14 18 2425-2439 46

19. Voința Bv. 30 10 20 2258-2401 40
LI. C.S.Ș. PL 32 4 28 2019-2826 36
tx C.S.U. G-ți 32 2 30 1970-2554 34

Meciurile restanță se desfășoară

• Rezultate din Divizia B : 
masculin: A.S.A. Bacău — știința 
Ploiești 85—81 (44—38), Carpați 
București — Constructorul Arad 
17—83 (49—38), Academia militară 
— C.S.Ș. Universitatea Craiova 
34—71 (45—27), P.T.T. — Electrica 
Fieni 56—62 (34—36), Politehnica 
București — C.S.U. Pitești 59—58 
(29—33), Letea Bacău — CjS.U. 
Galați 92—94 (43—48), Comerțul 
Tg. Mureș — Automatica Bucu
rești 83—78 (45—44), C.S.Ș. Satu 
Mare — Voința Timișoara 3—6 
(neprezentare) ; feminin : C.S.U. 
Tg. Mureș — Constructorul Arad 
83—36 (44—20), Carpați St. Gheor
ghe — Confecția Călărași 65—52 
(33—31), C.S.Ș. Universitatea 
Craiova — Comerțul Tg. Mureș 
69—60 (34—29), C.Ș.B. București — 
Universitatea Iași 64—65 (35—33),
Corespondenți : I. Iancu, O. Guțu, 
D. Diaconescu, E. Cherăn, Șt. 
Gurgui, Gh. Brtotă, c. AIbu, L 
Toth.

Maria Romanov a ciștigat 
„Cupa 8 Martie** la tenis

Competiția de tenis dotată cu 
„Cupa 8 Martie" a reunit la ediția 
din acest an 44 de jucătoare, șl 
s-a desfășurat în sala „23 August* 
din Capitală. In finala de simplu 
a senioarelor s-a produs o sur
priză, Maria Romanov (Tot îna
inte) întrecînd-o pe sora sa Lucia, 
eu 6—4, 6—4. Tot ca o surpriză 
consemnăm și victoria Rodicăi 
Gheorghe (Spartacus Brăila) a- 
aupra Elenei Trifu (Progresul) cu 
•~?2, 3—6, 7—5 (în „sferturi").

*La copii un frumos succes au 
obținut jucătoarele de la Steaua 
(antrenate de Eleonora Dumi
trescu) Cristina Cazacliu și Da
niela Moise, care se vor întîlni în 
finala probei de simplu. Cîteva 
rezultate : Cristina Cazacliu — 
Cristina Trocan (T.C.B.) 6—0,
•—4 ; Alice Dănilă (Dinamo) — 
Daniela Predică 6—3, 6—2. Rezul- 

.tate din semifinale : Cazacliu — 

.Dănilă 6—2, 6—4 și Daniela Moise 
— Monica Radu (Dinamo) 6—3, 
•—4> (S. lONESCU-coresp.)

feminin*,„Festivalul șahului 
dotat cu „Cupa 8 Martie” anunță 
un final deosebit de strtas. Cu 
două runde Înainte de sflrșlt, 13 
concurente aspiră la primul loc I 
In runda a 5-a, derby-ul nie — 
Răducanu s-a încheiat remiză, re
zultat consemnat șl In celelalte 
tntnnlri centrale, situația ta cla
sament fiind acum următoarea : 
4Vi puncte — Viorica nie, Elena 
Răducanu ; 4 puncte — Dana 
Nuțu, Eleonora Gogălea, Marga
reta Teodorescu, Marina Pogore- 
vici, Judith Kantor, Gabriela Ol
teana, Angelica Cabariu, 
Chiț, Elena Răducanu șl 
Nechifor.

Aceste 11 jucătoare se 
Intre ele In penultima 
ceea ce va aduce — poate — cla
rificări tn clasament Dacă nu 
cumva, 0 va... complica șl mal 
mult

Emilia 
Mariani

tatîlnese 
rundă.

Activitatea voleibalistică
ORAȘELE GAZDA ALE TURNE

ELOR FINALE 1—4

După cum am anunțat. Intre 
13 și li martie (feminin) si 17—13 
martie (masculin) se vor desfă
șura turneele Anale 
1—4) ale campionatelor 
A de volei. Orașele 
pentru a găzdui Întrecerile 
Brașov și, respectiv, Iași. ~ 
jocurilor va ii stabilită 
după-amlază.

(locurile 
Diviziei 

desemnate 
«tnt 

Ozdlnea 
astăzi

FRUNTAȘELE DIVIZIEI A 
TURNEE PESTE HOTARE

ÎN

In aceste zile fruntașele cam
pionatelor de volei susțin cîteva 
intîlniri internaționale amicale. 
Voleibaliștii de la Steaua se află 
In Grecia, unde vor disputa două 
partide cu prima reprezentativă 
a țării, iar dinamovistele bucu- 
reștenoe s-au deplasat ta Unga
ria, unde vor Intimi, ta cadrul a 
două Jocuri, formația Ujpestl 
Dozsa Budapesta.

REZULTATE DIN DIVIZIA B
In Divizia B de volei s-au des

fășurat partidele etapei a XHI-a 
(turul 3). Iată cîteva dintre rezul
tatele Înregistrate : Relonul Săvl- 
nești — Terom Iași 3—2, CAU. 
Galați — Petrolul Ploiești 3—1, „7 
Noiembrie* Sibiu — Electroputere 
Craiova 3—1, Metalul Hunedoara
— Oțelul Oraș Dr. Petru Groza
3—2, Farul Constanța “~__
Pitești 3—0, Dinamo Brăila —
C. S.U. Suceava 3—1, la masculin; 
Chimia Tr. Măgureje — Confecția 
București 3—2, Universitatea Buc.
— C.P.B. 3—2, Confecția Brăila — 
I.T. Buc. 3—1, Constructorul Arad
— C.S.M. Sibiu 2—3, C.S.U. Tg. 
Mureș — yoința M. Ciuc 3—1, 
Flacăra roșie Buc. — SpartacBuc. 
3—0, Mondiala S. Mare — Oor- 
vinul Deva 0—3, Penicilina n lași
— „U- Cluj-Napoca 3-3 și C.S. 
Zalău — Olimpia Oradea 3—1, la 
feminin. (Corespondenți: L Iancu, 
V. Ștefănescu, I. Ionescu, I. Vlad, 
G. Tamaș, Tr. Enache, N. Sfcră- 
Jan, C. AIbu, C. Toader, I. Totb,
D. Diaconescu, D. Gruia, I. Bal
tag și M. Timoc).

CJS.U.

„Cupa de primăvara* la 
tenis de masă

In zilele de 10-12 martie, Sala 
«porturilor din Ploiești va găzdui 
Întrecerile „Cupei de primăvară”,

in
--------------------------. ti
M-E.F.M.C. — a fost eiștlgatâ de:
Gabrieia Knescu (C.S.Ș. 1) —
categoria 1»—13 ani ; Marla Pan- 
țuru (C.S.Ș. 2) — categoria 12—14 
ani ; Nela Stoinea "
— categoria 15—13 
Adrian Rădulescu 
categoria 18—13
Horea (C.S.Ș. 1) ___
33—14 ani șl Vasfle Alexe (C.S.Ș. 
1) — categoria 15—18 ani.

Învingătorilor le-au fost oferite 
cupe ți diplome. Iar tuturor fe
telor tradiționalul mărțișor.

TREI ORAȘE — TREI FINALE. 
Intre 34—26 martie la Pitești, Tg. 
Jiu și Constanța se vor desfășura 
finalele a trei competiții. La Pi
tești va avea loc etapa finală 
a campionatelor republicane uni
versitare (probe individuale șt 
pe echipe), la Tg. Jiu se vor 
desfășura finalele „Dariadei" — 
categoriile 14—19 ani și peste 19 
ani, iar Constanța va găzdui „Cu
pa unităților sportive școlare".

(C.S.Ș. Slatina) 
ani, la fete ; 
(Progresul) — 
ani ; Romeo 
— categoria

Sărituri de peste 90 de 
metri cu schiurile pe tram

bulina de la Borșa
Simbătă și duminică a fost mare 

animație in jurul trambulinei de 
sărituri cu schiurile de la Borșa. 
Peste 3000 de iubitori ai acestei 
spectaculoase ramuri sportive au 
hiat pur și simplu cu asalt fru
moasa stațiune. SImbătă s-a dis
putat „Cupa federației” pentru 
seniori, la care au participat să
ritori de la Dinamo, A.S.A., Bra- 
șovia, precum și 4 sportivi de 
la Gwardia Zakopane (Polonia). 
Disputele au fost mult aplaudate 
ile numeroasa asistență. Cîțiva 
sportivi au realizat salturi de 
peste 90 m. Lupta pentru primul 
boc s-a dat intre schiorii dinamo- 
vlștl Constantin Buzoiu șl Gheor
ghe Gera. Mai constant și 
sigur Buzoiu s-a clasat pe 
depășindu-1 cu puțin pe 
Clasament final ta „Cupa 
ției” : L Constantin 
(Dinamo Bv) 204,4 (38,5+ 
2. Gheorghe Gera (Dinamo 
203 (89+86 m), 3. Gabriel Stinghe 
(ASA Bv) 176,6 (74,5+70 m).

Duminică, aceiași sportivi și-au 
disputat „Cupa Dinamo”. Și de 
data aceasta, cei care și-au dis
putat tatîietatea au fost Buzoiu 
și Gera, clasați pe aceleași locuri 
ea șl ta ziua precedentă. Clasa
ment final In _ " "
Constantin Buzoiu (Dinamo 
232,4 (83,5+92,5 m), 2. C" 
Gera (Dinamo Bv) 224,6 
m), 3. Radu " 
303,8 (79,5+82,5 m).

Corncliu IUREȘ, coresp.

mai 
locul 1, 

Gera. 
federa- 
Buzoiu 
W m),

Bv)

.Cupa Dinamo” : 1.
—' Bv)

Gheorghe 
.; (77+92

Hossu (ASA Bv)

„PUBLIC - RELAȚII
„Să vorbești despre tine, na mloaae

e rușine !” — sună, ca un eeastă ineer-A
motto, principiul adoptat de te de Wriaă-
instituția ce a primit numele, datcrie Sa-J
tot mai des intUnlț, de „pu- țin sporxL. >
blic-relations”. Intr-adevăr, tn dar și o — a
domeniul relațiilor eu publi
cul (sau mai pe românește : 
In domeniul publicității), a 
vorbi despre tine Însuți este 
nu numai moral, ci de-a 
dreptul necesar | Să te faci 
cunoscut lumii, pentru a pu
tea fi corect apreciat, a 
devenit aproape o datorie.

Transferind aceste 
principii din do
meniul industriei, 
comerțului sau tu
rismului în lumea 
sportului, ajungem, 
cale simplă, la exemplul pe 
care dorim să vl-1 Înfățișăm. 
Cu prilejul unei recente gale 
de box, organizată de clubul 
sportiv Steagul roșu In Sala 
sporturilor din Brașov, spec
tatorilor le-a fost distribuit — 
odată cu biletul de intrare — 
un program de 4 pagini (mul
tiplicate la xerox) continlnd 
nu numai datele tehnice ale 
spectacolului și obișnuitele în
flăcărate chemări către pu
blic, apeluri la sportivitate, d 
șl — ceea ce ni se pare re
levant — o Întreagă pagină 
consacrată activității sportive 
la Întreprinderea de aatoca-L__

5 minute cu Natalia Mărășescu, înaintea CVE. >

Mihai TRANCA

LA MILANO VOI FACE TOTUL PENTRU A C
La sCrșitul săptămânii, la Mi

lano este programată a IX-a 
ediție a campionatelor europene 
pe teren acoperit Prezent cu un 
lot ipai „subțire” decît în alte 
ocazii, atletismul nostru are, to
tuși, o lideră de necontestat : 
Natalia Mărășescu. La sCrșitul 
tai februarie, la Budapesta, 
craioveanca a spulberat recor
dul mondial al probei pe 1500 
m, smulgîndu-i mai bine de 
trei secunde : de Ia 4:08,1 la 
4:05,0.

— Înainte de a vorbi despre 
„europene”, te-am ruga să ne 
spui povestea recordului mon
dial.

— Iată graficul cursei, înre
gistrat de soțul — și antreno
rul — meu, Nicolae Mărășescu : 
400 m — 66,6, 800 m — 2:10,6, 
1000 m — 2:42,8, 1200 m — 
3:15,6. Am plecat mai încet, de 
teama sălii, mă pregătisem toată 
iarna afară. Am terminat bine, 
nu mai obosită decît după un 
antrenament tare.

— Mărturisim că perfor
manța de Ia Budapesta a Între
cut așteptările cele mai opti
miste. Saltul față de 
eut este uriaș. Care 
crețul ?

— Aș părea, poate, 
modestie, dacă aș spune că so
țul meu a descoperit o nouă 
metodă de antrenament. Aș zice, 
mai degrabă, că este vorba de 
o altă abordare a mijloacelor 
și factorilor antrenamentului. Ea 
se bazează pe un lucru laurma-

urmei simplu : depășirea cifre
lor de volum cunoscute pe plan 
mondial și, In același timp, » 
cotelor intensității în condițiile 
acestui volum .crescut.

— Ce va fi la Milano ?
— Recordmanul este supra

vegheat întotdeauna pas cu pas. 
Va fi greu, un campionat euro
pean nu seamănă cu a cursă 
oarecare, în care poți alerga 
cum vrei. Sînt prezente cele 
mai bune atlete, fiecare are 
șansa ei și va căuta s-o fruc
tifice, așa cum am făcut eu la

Katowice. Pn 
Milano voi fa 
cîștiga.

— Ce-ți dt 
zonul in aer

— Să progri 
Să spunem, 
prinzător ea 1 
de sală. Pentr 
voie de un d 
liniște, pentn 
nu depinde 
și de antrenor 
dispuși să dec 
ce pot ! (VL

RODUL MUNCII SERIOASE DE

anul tre- 
este se-

lipsită de

De mai multă vreme, la tra
diționalele întreceri ale „Cro
sului Balcanic” atleții români își 
taie partea leului, dominînd 
competiția și cucerind un mare 
număr de titluri de campioni 
balcanici. In ultimii ani, de 
pildă, bilanțul participării atle- 
ților noștri a fost următorul : 
7 titluri la Velenje — 1974, 
7 la Felix — 1975, 4 la Sumen 
— 1976, 7 la Tripolis — 1977 Și 
6 acum, duminică, la Istanbul. 
Succesul este indiscutabil și cu 
siguranță el nu este lntîmplă- 
tor, d rod direct al mundi se
rioase de pregătire pe care o 
desfășoară această grupă a a- 
lergătorilor.

O remarcă specială se cuvine 
a fi adresată celor două noi 
campioane : junioara craio- 
veancă (16 ani !) Cristina Cojo-

earu și gălățe 
ultima demor 
an, un serios 
uităm faptul 
dalizată in ci 
1500 m, iar a

TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH Al ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

și Em. Ungureanu (2 410). Al 
16-lea concurent este tînărul 
maestru I. Biriescu (2 390), re
velația sezonului trecut, în țara 
noastră.

Prin forța și valoarea parti- 
cipanților, turneul promite o 
luptă interesantă și echilibrată. 
Pentru obținerea unei note de

mare maestru (obiectiv urmărit 
de 10 concurențî) sînt necesare
10 puncte, iar pentru o notă de
maestru Internațional — 8
puncte.

Concursul va fi condus de trei 
arbitri internaționali : L. Harit- 
ver (Canada), M. Angliei șl I. 
Lehaci (România). Astăzi, la ora
11 are loc ședința tehnică și 
tragerea la sorți, după-amlază 
de la ora 16, prima rundă.

CRISTINA
lecția de la 
net pe 4 000 r 
reior de la 1st 
zibara, Puică, 
tată cu Natalii 
Juca un rol ii 
dialele de cro 
ia sCrșitul lui

REȚINEȚI! LA
12 martie 1978 tragere excepționalăPRONOEXPRES
AUTOTURISME 

si EXCURSII

cTșriguri în ■■ BANI

• La cele 8 extrageri repartizate în 2 faze se extrag 
numere.

• Se poate cîștiga și cu 3 numere la fiecare din cele 
extrageri.
• Se participă pe bilete de 6 și 15 lei. Numai biletele de 

Iei iau parte la toate extragerile.
PROCURAȚI-VA DIN TIMP BILETELE CU NUMERELE DV. 

PREFERATE!

44

8

15

„ALEI
(Urmare

Stă, lntr-ad 
pe „Ștefan « 
Sus, la ultima 
în trecere, o 
scris numele/ț 
e singura ga 
au stat patru i 
întâi Serghei 
meu partener, 
tinescu, după ' 
stă Dîba”. 1

Față de Pa 
rul simte mai 
rația impusă < 
pion : este sf? 
îl ai pentru c 
troduce intr-o 
Patzaichin — 
tîmplare mai 
atras și mi-a 
lumea caiacul

Este mai a 
ani decît de 3 
nu pare — 
pildă — o reci 
Fiecare eursă.



ÎNTlLNIRE CU UN ADEVĂRAT OBSERVATOR FEDERAL

Jl
de g Ifi- g

Ne obișnuisem să-i știm pe 
observatorii federali plasați jos, 
pe pistă, lingă una din băncile 
de rezervă, acolo de unde ta 
virtutea celor mai elementare 
legi ale fizicii, anumite ofsai
duri nu se prea pot distinge. 
Ne obișnuisem și cu unele mo
tivări de genul „din locul unde 
m-am aflat, nu mi-am putut 
da exact seama dacă a fost sau 
nu ofsaid*. Duminică însă, la 
Satu Mare, această manieră de
plasament a fost contrazisă. Ob
servatorul federal al partidei 
Olimpia — S. C. Bacău, fostul 
antrenor Victor Stănculescu, a 
părăsit pista, ureînd ta tribună, 
acolo unde jocul are perspectivă, 
iar ofsaidurile se deslușesc cu 
claritate. Din locul unde s-a 
aflat observatorul federal a 
văzut perfect „ofsaidul semnali
zat corect de tușierul S. Maria, 
dar neluat pină la urmă ta 
seamă de centralul L Urdea, 
care a lăsat 
gestul său eu 
ționat echipa 
cui unde s-a 
tribună, 
Victor Stănculescu a văzut per
fect și „alte greșeli de arbi
traj*, și Jocul bun, atent la

marcaj al băcăuanilor, joc a- 
propiat de cerințele forului de 
specialitate*. Faptul că a urcat 
în tribună nu l-a Împiedicat pe 
observatorul federal al medu
lui de la Bătu Mare să fie pre
zent, la pauză, în cabina arbi
trilor, unde l-a chemat la or
dine pe Kaizer, nervos și dur 
în prima repriză.

Duminică am întîlnit un ob
servator federal care a «cons
pectat* cu atenție și competență 
jocul din teren, care a urmărit 
dintr-un loc favorabil partida 
și, implicit, arbitrajul, un ob
servator care și-a formulat ju
decățile de valoare în termeni 
exacți și le-a susținut cu ar
gumente, un observator care a

NU VOR JUCA MÎINE7

TEMPORARUL" AL. MOLDOVAN

că la 
îtru a

IRE

tpe- 
■» **

a

Ga-

poate 
mon-

viL)

de înțeles, prin 
mina, că 
gazdă*.

aflat, de 
observatorul

a sanc- 
Din loț 
sus, din 

federal

»» DĂDUCANU M-A

In ședința de analiză a pri
mei jumătăți a campionatului, 
făcută la sfîrșitul lunii ianuarie, 
antrenorul echipei Dinamo, Ion 
Nunweiller, făcea cunoscut că : 
«pentru încălcări repetate ale 
normelor de conduită morală și 
pentru nerespcctarea programu
lui de pregătire, jucătorul Al. 
Moldovan a fost scos temporar 
din lot*. N-a trecut însă decît 
o etapă din retur și duminica 
aceasta, în mod cu totul sur
prinzător, Dinamo a apărut pe 
teren, în meciul cu Politehnica

come»;
intervenit și pentru calmarea 
spiritelor. Intr-un cuvînt, un 
observator adevărat, cum am 
dori să tatîlnim la fiecare med, 
în persoana fiecărui trimis al 
federației !...

PARALIZAT.

fCHf/AE 
CONTINUĂ
:------- : r..._____ ____

Iași, cu AL Moldovan în forma
ție î Firesc, în această 
ție, ne punem întrebarea :

NEMULȚUMIȚI DE

situa- 
„Clnd

a fost scos din lot Al. Moldovan, 
pe timpul vacanței de iarnă ? 
Și apoi, referindu-ne nu numai 
la acest caz, ci șl la altele ase
mănătoare, ne mai întrebăm : 
ce înseamnă, de fapt, în accep
țiunea conducerii tehnice a for
mației dinamoviste cuvintul 
„temporar* ? Pentru că dacă 
acum el a echivalat cu o eta
pă, nu ne-am mira ca altă dată 
să fie o zi sau, mai știi, poate 
chiar câteva ore... In ceea ce-1 
privește pe Al. Moldovan, a că
nii prestație in meciul cu Poli
tehnica Iași a fost destul de 
cenușie (dealtfel a și fost în
locuit In mim 56) sperăm că în
crederea ce 1 s-a acordat, de a 
fi reintrodus in echipă, l-a sti
mulat să caute cu mai multă 
insistență adevăratul drum in 
performanță. Nu de alta, dar 
ca să ’ ’
tere, 
lot

Următorii jucători nu vor putea 
juca mline in echipele lor de 
club din cauza acumulării a 
cite trei cartonașe galbene. Este 
vorba de Botez (S. C. Bacău). 
Kaizer și Matei (F.C. Olimpia 
Satu Mare) șl Z. Naglii (F. c„ 
Bihor).

DE LA COMISIA
DE DISCIPLINĂ A E R E

REZULTATUL

nu mai riște o nouă scoa- 
chiar și... temporară, din

EGAL, OASPEȚII.

Ședințele Comisiei de disci
plină a F.R.F. au Ioc tn fie
care joi, ia ora 17,30, la sediul 
Federației din strada Vasile 
Conta nr. 16. tn cazul cind, 
tn cursul unei s&ptămini, este 
programată o etapă interme
diară, iar in etapa disputată 
tn duminica anterioară au fost 
jucători eliminați, Comisia va 
țiae o ședință specială Înain
tea etapei intermediare, mar
țea, la ora 13.

Se reamintește 
art. 198, lit. a din 
tul de organizare 
fotbalistice. ‘ 
șl delegații 
lor) respective sînt considerați 
citați din oficiu pentru prima 
ședință a Comisiei de disci
plină, fără altă înștiințare.

că, potrivit 
Reguiamen- 
a activității 

jucătorii eliminați 
secțiilor (cluburi-

la mijlocul te-baloaneletoate
renului, cîștigind net duelul cu 
piteștenii Bărbulescu, Chivescu, 
Iovănescu, lenți și mai ales in
dividualiști. Dacă F. C. Conti
nui ar fi avut în locul lui Agud 
(de patru ori singur cu Spe
riatu în față !) un alt vîrf de 
atac, hunedorenil ar fi plecat, 
cu siguranță, cu ambele puncte 
de la Pitești, puncte pe care 
le-ar fi meritat cu prisosință.

Nu-i mai puțin adevărat că 
era greu 
tenii vor 
printr-un 
mă. Doar

Antrenorii lui F. C. Argeș, 
FL Halagian și T. Dima, le-au 
subliniat jucătorilor lor dificul
tatea meciului cu F. C. Corvi- 
nul. De pomană. Duminică, 
F. C. Argeș a fost... F. C. Argeș 
numai in primele 15—20 de mi
nute, atita timp cit lui Dobrin 
l-au reușit cîteva șarje de mare 
finețe 
ca la 
rului 
F. C.
Încet, _ _
Corvinul a început să-și spună 
cuvin tuL ieșind cura joasă la 
atac ; trio-ul Lucescu-Economu- 
Petcu a „filtrat" cu iscusință

TROFEUL PETSfHOVSCnrSportului studențesc, 
-dat ce i se... cuvenea în 
Jnlca de ieri. Am mai sublinia 
doar liniștea etalată de această 
echipă in joc, calmul ei „engle
zesc*, de natură să-i creeze o 
personalitate aparte. în contrast, 

i“, plecată 
în derivă in fragilitatea ei la 
capitolul moral, o fragilitate nu 
‘ ' 11 e-
chipei constănțene a început de 
la golul egalizator al studenți
lor — accentuată de fazele-șoc 
dnd Antonescu (tocmai el !) a 
ratat penaltyul („Răducanu m-a 
paralizat cu

I personalitate aparte. îr 
«corabia constănțeană' 
ÎT1 în rrîll 4-o

i-am 
cro-

Icapixoiui moral, o iragilitate 
de azi de ieri. Degringolada 
chipei constăntene a înceDut

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

zîmbetul sau sar-

castic in momentul cînd mă pre
găteam să șutez...") șl, apoi, a 
făcut un fault în careu care 
avea să deschidă drumul spre 
victoria promisă de Jucătorii 
bucureșteni antrenorului lor se
cund, Viorel Kraus, pentru îm
plinirea vîrstei de 38 de ani. 
Doar Bălosu a fost mereu lu
cid, ceilalți au uitat de tactică, 
de ambiții, de unele lucruri 
frumoase realizate in toamnă. 
F.C.-U1 este Intr-un moment de 
cumpănă și poate că ar fi bine

oca fiecare jucător să-și facă 
autoanaliză, în Uniște.-

IA IrOKlt: 9,10 • LA PRACTICĂ: J

tehnică, urmate de pase 
biliard... Deschiderea sco- 
nu s-a produs insă și 
Argeș s-a stins treptat, 
dar sigur, echipa F. C. de imaginat că piteș- 

conta in meci numai 
singur jucător în for- 
prin Speriatu...

anual de ziarul nostm 
sportiv public), după 
este următoarea : L

2. București 9,17; 
9,00 ;

9,22 ;

Situația in „Trofeul Petschovschl* 
(decernat 
celui mai 
19 etape, 
Tîrgoviște
3—4. Craiova și Constanța 
5—6. Satu Mare și Tg. Mureș 8,90; 
T. Pitești 8,88 ; 8. Ploiești 8,70 ; 
9. Arad 8,60 ; 10. Oradea 8,55 ; 11. 
Bacău 8,50 ; 12—13. Reșița și Iași 
1,33 ; 14. Hunedoara 8,22 ; 15. Ti
mișoara 8,11 ; 16. Petroșani 8,00.

DE VORBĂ CU ȘTEFAN COVACI, VICEPREȘEDINTE AL F.R. FOTBAL
• Arbitrul

Caracal, este ______
tineri conducători de joc din 
lotul A La testul teoretic a 
obținut cea mai mare notă : 
9,10. Deci, e vorba de o spe
ranță. Dar jocul, după cum a- 
veam să vedem și duminică, la 
Tîrgoviște, pune atîtea pro
bleme. Duminică, FL Cenea a 

un arbitraj slab. Pe 
cele două mari erori 

(amintite ta cronică), a făcut 
și alte greșeli, trecînd cu ve
derea faulturi, gesturi nespor
tive. Spicuim din carnetul de 
însemnări : mim 20 — cînd Jo
cul era oprit, Alexandru îi a- 
runcă mingea în față lui Ne
delcu ; mim 24 — Ștefănescu 
fi faultează grosolan, pe la spate, 
pe același Nedelcu. Ambilor

FI. Cenea, din 
unul dintre cei mal

jucători fin Tîrgoviște fi se cu
venea cartonașul galben. Arbi
trul „a închis ochii* și, normaL 
arădenii aveați de ee ai fie 
nemulțumi ți.

• O altă problemă. Atenție 
la vocabular, FL Cenea. Min. 
87 : Gașpar, nemulțumit de o 
decizie (intr-adevăr greșită), a 
gesticulat și a plecat spre pro
priul careu. Arbitrul a vrut să-l 
atenționeze, strigtad după fun
dașul arădean, ta gura mare, de 
au auzit tribunele : BA, BA I Pe 
Nedelcu II eliminase pentru 
▼orbe necuviincioase. Normal, 
Dar și arbitrul are datoria să 
▼orbească frumos. Un proverb 
plin de înțelepciune apune : 
„Ce ție nu-țl place, altuia nu-i 
face !* Chiar dacă ești ar
bitru !

VOLEURILE LUI SIMACIU.
Sînt foarte puțini jucători 

în fotbalul nostru cărora le 
este— familiar voleul, șutul 
dintr-o bucată. Unul dintre a- 
ceștia este Simaciu, mijlocașul 
ofensiv al echipei ploieștene. In 
partida cu U.TA., din tur, tele
spectatorii au putut vedea acel 
gol splendid marcat de Simaciu 
printr-un astfel de procedeu. Și 
în meciul de duminică, Simaciu

a avut trei asemenea execuții 
(min. 33, 55 și 57), care n-au 
dus Insă la înscrierea vreunul 
gol (balonul trectad razant 
peste «transversala* porții lui 
Wlndt). Ratări T Da, dar ratări 
care au fost aplaudate de cei 
aproximativ 13 000 de spectatori 
prezenți în tribunele stadionu
lui Petrolul!

(Urmare din pag. I)

a noastră, echipa României. • 
Am constatat cu satisfacție că 
jucătorii noștri suportă perfect 
efortul (mare) necesar obținerii 
performanței, spulberind teoria 
falsă — pe care o mai vehicu
lează dte un tehnician sau al
tul — că tipului nostru de fot
balist îi trebuie un anume do
zaj, «cu lingurița*, al efortului. 
• Lipsa de continuitate în apli
carea propriilor principii a fost 
unul din punctele noastre slabe. 
Pornim, cu alte cuvinte, bine la 
drum, dar nu ținem drumul așa 
cum trebuie. Sigur că pe lingă 
toate acestea putem 
adine în detalii.

— Hal să Intrăm In 
▼arășe Covaci. Nu ne _ 
meni. In schimb, punerea sub re
flector a detaliilor poate fi in a- 
vantajul fotbalului nostru. Spu- 
nețl-mi, de pildă, ce greșeli con
siderați că ați făcut In lSîl și nu 
vreți să Ie mal repetați anul a- 
eesta 7 V-aș ruga să-mi mal spu
neți și ce credeți că ați făcut bi
ne șl vreți să faceți la fel, dacă 
nu chiar mai bine.

intra mai

detalii, to- 
oprește nl-

D. GEORGESCU 'Șl ANTONESCU
Odată cu startul returului Divi

ziei A a reînceput și o altă între
cere și anume cursa de urmă
rire a lui Dudu Georgescu și 
Antonescu oare țintesc recordu
rile deținute de Oblemenco șL 
respectiv, de Adam. Iată situația 
la st tn fruntea acestor două cla
samente :

au reînceput cursa de urnărlre...
OBLEMENCO 170 de roluri tn 

primul eșalon, Adam 160, Ozon și 
D. Georgescu 157, Gh. Constantin 
1-49, M. Drldea 142, Dumltraehe 
132.

ADAM 354 de prezențe in Divi
zia A Antonescu 341, H. Clm- 
peanu șt Dobrin 82S, Leșeter 227, 
Deleanu șl Vlgu 325.

— Nu vă propun o speculație, 
d vă supun o temă de gindire : 
dacă am derula Înapoi filmul me
ciurilor de calificare și ne-am 
afla din nou înaintea partidei cu 
Spania de la Madrid, credeți că 
am mai rata locul I in grupă 7

— O întrebare aparent ușoa
ră. pentru că «după război* toți 
răspund bine la asemenea ches
tiuni. Ce pot eu să vă spun es
te că dacă ne-am întoarce la 
jumătatea Întrecerii echipa ar 
juca cu siguranță mai îndrăz
neț, mai activ și mai ofensiv 
la Madrid, unde Iordănescu n-ar 
fi, de bună seamă, extremă, iar 
în meciul cu prietenii noștri 
iugoslavi, de la București, am fi 
mult mai realiști, am juca pen
tru o victorie sigură. Intrînd în 
amănunte, v-as spune că nu 
i-aș mai folosi pe Moraru, nici 
pe Dobrău, ci pe Ștefănescu, 
dar astea sînt, desigur, detalii. 
Din suma lor însă, a acestor de
talii, sînt sigur că ar rezulta 
calificarea pe care am ratat-o...

— Care au fost problemele cu 
care v-ați confruntat anul trecut, 
pe vremea asta, care stnt proble
mele cu care vă 
cum 1

— Anul trecut 
tari. Anul acesta 
tari ! Anul trecut 
tremă dreapta. O 
Anul trecut aveam necazuri cu 
pregătirea jucătorilor la clu
buri. Uitați-vă cum merg la a- 
eeastă oră Steaua, Dinamo si 
Universitatea Craiova, principa
lele echipe furnizoare ale jucă
torilor selecționabili. Anul tre
cut mă frămîntam să găsesc un 
conducător de joc cît mai bun. 
Anul acesta, la fel !

— Ajungind mereu la problema 
posturilor descoperite, v-aș Între
ba la ee nume noi de jucători vă 
gindiți In perspectiva consolidării 
lotului reprezentativ 7

— Să știți că am în vedere și 
nume noi, și nume vechi, peste 
care s-a cam trecut pină acum. 
Mă refer la portarii Iordache, 
Bucu și Speriatu, la 
Koller, la Dobrin și 
cu, la virful de atac 
Cred — mai rămîne să 
și ei 
venilor Ștefănescu și Bălăci în 
»ll“-le nostru de bază ; și fiind
că a venit vorba de ei, vreau 
să vă spun că îl urmăresc cu 
interes și pe Beldeanu. despre 
care aud cu plăcere că e pus 
pe fapte mari...

— Care slnt primele dumnea
voastră satisfacții ale anului 7

— Adeziunea antrenorilor la 
cursul de la Snagov ; pregăti
rea de iarnă în general bună a 
echipelor (problema este ca a- 
ceastă pregătire să fie menți
nută) ; -inima* cu care s-au 
prezentat la trial cei 70 de po
sibili purtători ai tricolorului.

— Care sînt primele dumnea
voastră nemulțumiri in anul 19787

— Jocul slab al echipelor cu

confruntați a-

renume din fotbalul nostru, fe
nomen îngrijorător pentru că 
ta cadrul lor evoluează multi 
selecționabili, precum și indis
ciplina care mai persistă pe te
renurile noastre. 13 cartonașe 
ta prima etapă, 17 în cea de-a 
doua — e foarte mult ! Nu mai 
vorbesc de eternele proteste pe 
care le vezi la fiecare meci. 
Știți că în alte soccere jucătorul 
care protestează este eliminat 
fin joc 7 Va trebui să luăm si 
noi o măsură fermă în această 
direcție.

— Considerați un ghinion sau • 
șansă reeditarea examenelor e- 
chlpel noastre tn compania ulti
milor noștri adversari, Spania șl 
Iugoslavia 7

— Este o șansă ! O adevă
rată șansă prin care putem să 
dovedim 
am avut, 
ghinion...

— Deși 
pionatulul mondial fotbalul nos
tru s-a situat Înaintea celui iugo
slav, ale cărui echipe de club sînt 
considerate mai puternice pe plan 
european decît formațiile noas
tre, nemulțumirea iubitorilor fot
balului din țara noastră a fost 
imensă pentru că... șiștarul cu 
lapte a fost răsturnat, vorba a- 
ceea, tocmai atunci clnd li mal 
lipsea doar un deget ea să se 
umple. Doar 15 minute la Madrid, 
ca să nu mal vorbim de meciul 
de la 13 noiembrie, de la Bucu
rești, eu Iugoslavia. Cînd vezi că 
se pierde in numai citeva minute 
agoniseala de un an, este in le
gile omenești să fii foarte necă
jit. Dar publicul nostru așteaptă, 
publicul nostru pretinde ome
neasca revanșă pentru puternica 
decepție pe care a trălt-o In 
toamna trecută. Credeți că fotba
liștii noștri vor fi ta stare să-l 
ofere această atit de mult dorită 
revanșă 7

— Nu vreau să vă fac o de
clarație care să pară sentimen
tală, dar vreau să vă spun că 
pînă la trialul de săptămîna 
trecută atît noi. responsabilii 
echipei reprezentative, cît și ju
cătorii ne-am simțit vinovați — 
am citit acest sentiment în pri
virile fiecăruia — pentru eșecul 
fin toamnă, pentru marea de
cepție pe care am produs-o ge
nerosului public al fotbalului 
nostru. Avem ocazia revanșei. 
Ce pot să vă spun eu acum cu 
conștiința că va rămîne sigur în 
picioare la sfîrșitul prelimina
riilor campionatului european ? 
Că vom munci mult, că nu vom 
precupeți nici un efort, că ne 
vom dărui cu trup și suflet a- 
tingerii acestui obiectiv. Nici
odată cină la vîrsta mea de 58 
de ani nu mi-am dorit cu atîta 
pasiune, cu atîta patimă as spu
ne chiar, o revanșă cum este 
aceasta ! Fotbalul nostru are o 
mare datorie în fața milioane
lor de simpatizanți, în fata con
ducerii de partid și de stat ca
re ne-a creat cele mai bune 
condiții de lucru. Vom face tot 
ee este omenește posibil pentru 
a ne achita de această datorie.

că în toamna trecută 
între altele, si destul

în preliminariile cam-

— Am greșit titularizîndu-1 
pe Moraru in poartă. • De ase
menea, Iordănescu nu trebuia 
să joace extremă, așa cum l-am 
folosit la Madrid. • Apoi, am 
avut o încredere prea mare ta 
Dumitru, fotbalist foarte bun, 
dar capricios, or capriciul unui 
conducător de joc poate dări- 
ma uneori efortul celorlalți 
10 coechipieri. • în altă ordine 
de idei, consider că am greșit 
lăsîndu-mă convins de unii an
trenori care au cerut ca vacan
ța de vară a jucătorilor să fie 
scurtă. Urmarea 7 Fotbaliștii nu 
s-au odihnit așa cum trebuie, 
nu s-au refăcut si potențialul 
lor fizic n-a putut atinge cotele 
dorite. • Fiind foarte sincer, 
vreau să vă mai spun că în 
timp ce ta primăvara lui *77 am 
avut la lot o atmosferă foarte 
bună, de muncă și de modestie, 
ta toamnă nu puteai să le a- 
jungi cu prăjina la nas unora, 
care erau ferm convinși după 
victoria de la Zagreb că sîn- 
tem gata calificați pentru Ar
gentina. Mare și costisitoare e- 
roare. • Regret și acum că 
înaintea decisivei partide de la 
București cu Iugoslavia am ac
ceptat prea multe „moașe* în 
jurul fotbaliștilor, oameni cu 
intenții bune, dar a căror con
tribuție de ultim ceas a fost — 
psihologic — dăunătoare.

— Este de apreciat, vă rog să 
mă credeți, spiritul dumneavoas
tră autocritic, dar mă așteptam, 
oricum, să-mi spuneți și ce cre
deți că ați făcut bine...

— ...Drumul ales, concepția 
de joc au fost bune. Vom juca 
tot ofensiv, tot rapid, altfel nici 
nu putem intra în discuția va
lorilor fotbalului european. Sub
liniez ofensiv, dar cu o mai ma
re atenție în jocul apărării.

căutam por- 
caut tot por- 
căutam o ex- 
caut si acum.

MAI MULT DECIT ATLEȚII!"
Mi s-a părut extrem de greu ee 
faceți voi, caiaciștii și canoiștii. 
Am scris, chiar, că numai la 
luptători am întâlnit ceva ase
mănător. Credeam că ați atins 
o limită, dincolo de care nu se 
poate trece. Și, totuși, Dîba mi-a 
spus că pregătirea fin această 
iarnă a fost mult mai grea, 
că s-a lucrat mai mult, mai 
tare. Cum 7

— La munte, acolo unde a- 
nul trecut alergam o oră și ju
mătate, am alergat acum, ta ia
nuarie și în februarie, cîte 
două ore. în fiecare zi. Cred 
că alergăm mai mult decît 
atleții. După alergare urma o 
repriză de 45 de minute de 
exerciții cu partener (tras-îm- 
pins) imitind vîslitul. Apoi o 
altă oră pentru dezvoltarea for
ței și mobilității, ta sală, cu 
haltera. După-amiază, 2 ore de 
înot — fără pauză — la bazin. 
Și-acum, la bac, vîslim cu 10— 
15 minute mai mult decît anul 
trecut. Vezi că se poate ?
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1 său
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de pagae au lăsat, pe fața ce
lui mai mare canoist al nostru 
din toate timpurile, cute a- 
dind.

— Dar pe dinăuntru 7 Cum 
te simți Înaintea startului în cel 
de al doilea— deceniu de com
petiții internaționale ?

— Ca un nou născut ! 
Niciodată nu m-am simțit atît 
de bine. Nu am lipsit, toată 
iarna, decît la un antrenament, 
din cauza unei răceli. In anii 
trecuți aveam mereu cite ceva. 
Acum am lucrat tot timpul așa 
cum trebuie. Și fizic și tehnic. 
Mi-am îmbunătățit mult lovi
tura. Trag mai lung, mai bine 
ca înainte, chiar cînd mă joc. 
Cred că mai am ani buni în 
față ; nu uita că Ismailciuc a 
redevenit campion mondial la 
33 de ani, iar Lewe a cîștigat 
titlul olimpic, la Mexico, la 34 
de ani. In 1980, la Moscova, eu 
nu voi avea încă 31...

— V-am văzut într-o iarnă 
la munte, la pregătire fizică,

fundașul 
Rădules- 
Fanid... 

„creadă* 
în titularizarea craio-



Aseară a sosit la București

ECHIPA DE BOX A VENEZUELEI
cu 2 vicccumpioni mondiali îl unul olimpic

Ieri seară au sosit în Capita
lă primii oaspeți ai turneului 
internațional de box „Centura 
de aur“, care va debuta la 13 
martie la Palatul sporturilor și 
culturii. Este vorba de delega
ția pugilistică a Venezuelei. pre
zentă pentru a patra oară la 
București. Boxerii venezuelani 
se află la capătul unei lungi 
călătorii, după participarea la

au cucerit o 
4 de argint, 
parte vice- 
Alfredo Le- 
„Centurii de

recentul turneu de la Bangkok 
(Thailanda), unde 
medalie de aur și 
Din delegație fac 
campionii mondial 
mus (cîștigător al
aur“ la categoria mijlocie mică 
în 1975) și Alfredo Perez (mus
ca). precum și vicecampionul 
olimpic Pedro Gamarro (semi- 
mijlocie).

HOCHEIȘTII CHINEZI 
SI-AU LUAT ASEARĂ REVANȘA

Atac cl hocheiștilor voștri respins de apărarea echipei R. P. Chineze 
Foto : V. BAGEAC

CINE VA Fl NOUL SElECIIONtF! AL IIFPBFZtNIATIVfl IUGOSLAVIEI ?
Coresp ondență

BELGRAD, 6 martie (prin te
lex). Ratarea participării echi
pei reprezentative a țârii la 
turneul final al C.M. din Ar
gentina a nemulțumit profund 
pe iubitorii de fotbal din Iugo
slavia. S-au făcut analize, s-au 
tras concluziile și s-a trecut la 
treabă. Printre alte măsuri, nu
mirea unui selecționer pentru 
echipa națională. La 11 martie, 
federația de fotbal va alege pe 
unul din cei doi candidați pro
puși : Miljan Miljanici, reîn
tors din Spania, mulți ani an
trenor la Steaua roșie Belgrad, 
fost selecționer al naționalei 
iugoslave, și Marko Valok, ac
tualul selecționer.

Pauza de iarnă a fost folo
sită de toate echipele pentru • 
pregătire cit mai complexă. Nu 
s-a înregistrat nici un transfer

din Belgrad
spectaculos, doar trecerea gol- 
geterului absolut al campiona
tului iugoslav, Santraci, 
O.F.K. Belgrad la Partizan 
grad fiind privită ca o 
priză.

Deschiderea sezonului a 
loc la 15 februarie, la Split, 
prin jocul din optimile de „Cu
pă" dintre Hajduk Split și 
Steaua roșie Belgrad. în fața 
unui numeros public, după un 
joc care a satisfăcut asistența, 
au învins, surprinzător de ușor 
(3—0), gazdele. Unul din goluri 
a fost marcat de Șurjak, căruia 
în pauza meciului i s-a înmî- 
nat „Mingea de aur" — trofeul 
dedicat celui mai bun fotbalist 
iugoslav al anului 1977.

în vederea pregătirii 
campionatului au fost 
zate numeroase turnee

de la 
Bel- 
sur-

avut

reluării . 
organi- 

în dife-
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, Selecționata de hochei a 
R. P. Chineze și-a încheiat 
turneul întreprins in tara noas
tră, ultima verificare înaintea 
participării sale la întrecerile 
grupei C a campionatului mon
dial. Ieri seară, la „23 August", 
echipa R. P. Chineze a între
cut o selecționată a tării noas
tre, cu scorul de 6—2 (2—0, 2—1, 
2—1), luîndu-și astfel revanșa 
după înfrîngerea suferită sîm- 
bătă, cu 7—3.

Oaspeții au evoluat foarte bi
ne, cu mult aplomb, superiori
tatea lor fiind mai evidentă în 
privința vitezei de acțiune și a 
omogenității în joc. în acest 
timp, hocheiștii noștri au acțio
nat neinspirat. individualist, 
bazindu-se prea mult pe ac-

tiunile izolate ale lui Pană, 
Gheorghiu, Pisaru si Dumitru. 
Au înscris : Van Ta-cian, Vu 
Ke-cian, Hsian Ci-tin, Iu Te- 
hsi (3), respectiv Dumitru (2). 
Au condus : M. Presneanu și 
L. Enciu. (C. ANTONESCU)

IUGOSLAVIA (etapa a 19-a) : 
Dynamo Zagreb — Niș 1—0 ; 
Partizan — F.C. Zagreb 2—1 ; 
Buducnost — Steaua roșie 0—1: 
Velez Mostar—Vojvodina Novi 
Sad 0—0 ; Rijeka — Sarajevo 
2—2 ; Hajduk Split — O.F.K. 
Belgrad 1—0. Clasament : 1. 
Partizan 32 p ; 2. Steaua roșie 
28 p ; 3. Dynamo 25 p.

FRANȚA (etapa a 30-a): Nan
tes — Nancy 2—0 ; Marsilia — 
Vallenciennes 2—1 ; Monaco — 
Nimes 4—3 : Strasbourg — Ni
sa 1—0 : Lyon — Bordeaux
1—1 ; Metz — Bastia 0—0. In 
clasament conduc Monaco 40 p. 
Marsilia 38 p și Nancy cu 37 p.

SPANIA (etapa a 24-a) : Q- 
che — Real Madrid 3—1 ; Va- 
llecano — Espanol 1—1 ; Betie 
Sevilla — Las Palmas 1—2 ; 
C.F. Barcelona — Hercules 2—1;

Atletico Madrid — Santander 
3—0 ; Cadiz — Athletic Bilbao 
2—1 ; Valencia — Sevilla 3—0. 
Clasament : 1. Real Madrid 33 
p ; 2. CF. Barcelona 31 p ; 3. 
Gijon 29 p.

ANGLLA. în clasament con
duc Nottingham cu 45 p (29 
jocuri), urmată de Manchester 
City și Everton cu 39 p (din 30 
jocuri). Cite va rezultate : Arse
nal — Manchester City 3—0 ; 
Chelsea — Liverpool 2—1 ; Le
eds — Bristol 0—2 ; Nottingham 
— West Ham 2—0 ; Manchester 
United — Middlesbrough 0—0 ; 
Everton — Queens Park 3—3.

• La Poitiers (Frânta), echi
pa U.RF5.S. a Învins o selecțio
nată locală cu 2—1 (1—0).

rite orașe iugoslave cu partici
parea echipelor din diviziile A 
și B. Să amintim de două, dej* 
tradiționale : cele de la Tr.o- 
grad 
aflat 
ci pat 
dina _______  _____  _ „__
ducinost, ca gazdă. în finală, 
gazdele au învins pe Partizan 
cu 2—1.

La turneul de la Kragujevaț 
au participat, de asemenea, 4 
echipe : două din ..A" — Steaua 
roșie și O.F.K. din Belgrad, și 
două din „B“ : Zeleznicear Sa
rajevo și Radniciki Kragujevat. 
învingătoarea a fost decisă prin 
executarea loviturilor de la Hm, 
întrucit, în timpul regulamen
tar, meciul final, dintre Zelez
nicear și Steaua roșie s-a ter
minat nedecis : 2—2. Scorul fi
nal : 5—2 pentru prima echipă. 
Din nou s-a manifestat inefica
citatea jucătorilor de la Steaua 
roșie, care nu au transformat 
nici un penalty, portarul Ciul- 
jak apărînd toate loviturile. Se 
pare că echipele din a doua 
ligă sint specialiste in cîștiga- 
rea turneelor ' desfășurate în 
compania celor din prima ligă— 
La aceste turnee s-au remarcat 
jucătorii Katalinici. Sur.iak. Tri- 
funovici, Stoikovici, Santraci. 
Nikezici, Jelikici, Filipovici, Mi- 
rocevici etc.

Campionatul național, reluat 
la 5 martie, nu a înregistrat 
surprize. Fotbalul practicat. în
să. dă expresie hotărîrii fotba
liștilor iugoslavi de a se pregăti 
bine în vederea participării la 
ediția din anul acesta a „Cu
pei Europei", unde vor avea 
aceiași adversari ca în prelimi
nariile C.M., jucătorii români și 
spanioli.

și Kragujevat- La primul, 
la a 8-a ediție, au parti- 
Partizan Belgrad. Vojvo- 

Novi. Sad. Sutjeska si Bu-
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Turneul de la Neubrandenburg

0 COMPETIȚIE HANDBALISTICA DE FORȚA 
UNUI CAMPIONAT MONDIAL

ATLETISM • La Milano Men- 
nea a stabilit cea mai bună per
formanță mondială pe teren 
acoperit pe 300 m : 32.83.

biatlon • Au luat sflrșit 
campionatele mondiale disputate 
ta Hochfilzen (Austria). 
4X74 km a revenit 
It. 10. Germane (Beer,

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
ILIE NASTASE A CÎȘTIGAT 

turneul international de tenis 
desfășurat la Hollywood, învin- 
gîndu-1 în finală cu 6—3, 7—5 
pe jucătorul american Tom Gul
likson, cel care îl eliminase în 
sferturile de finală pe Borg.

DINTRE --------------------- ----
MANI DE 
prezenți la 
nai de la 
participat sportivi din U.R.S.S., 
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia 
și alte țări, s-au remarcat Ro
man Codreanu care a obținut 
primul loc la cat. peste 100 kg, 
iar Ion Draica (82 kg) și Ion 
Savin (100 kg) s-au clasat pe 
locul doi.

REPREZENTATIVA FEMI
NINĂ DE FLORETA a Româ
niei s-a clasat pe locul trei (cu 
3 v) în „Turneul celor 7 na
țiuni" desfășurat la Frankfurt 
pe Main, în urma echipelor 
U.R.S.S. (6 v) și R.F.G. (5 v).

„DACIA 1300“ S-A REMAR
CAT IN BELGLA, unde două 
ephipaje românești au luat par
te, pentru prima dată, la „Ra
liul Kempen", aflat la cea de a 
18-a ediție. După parcurgerea 
unui traseu dificil (650 km), 
victoria la clasa 1300 (140 parti- 
cipanți) a revenit cuplului 
Laoureux — Collin (Belgia), pe 
.Fonda, echipajul nostru Ian- 
covici — Vezeanu ocupînd lo
cul 3, iar Ionescu Cristea — He- 
r.șeanu locul 5.

ATLETUL DAN BETINI ș-a 
clasat pe locul 3 la concursul 
Internațional de cros desfășurat 
ia Chorzow (Polonia)

LA WINTERBERG (R. F. 
GERMANIA) s-a încheiat cam-, 
pionatul european de tineret la 
bob 4 persoane, la care au 
ticipat 14 echipaje din 8 
Echipajul român format 
Paul Neagu — pilot, Gh. 
Iofan, V. Munteanu și S. 
troian a ocupat locul 6, j 
tie apreciată de 
Titlul a fost cucerit de forma
ția R. F. Germania I, urmată 
de Elveția I și Elveția II.

LUPTĂTORII RO- 
GRECO-ROMANE 

concursul internațio- 
Ostrava, la care au

par- 
țări. 
din
Do- 

. Mi- 
pozi- 

spccialiști.

începînd de mîine, în locali
tatea Neubrandenburg din R.D. 
Germană se desfășoară tradi
ționalul turneu de handbal fe
minin. în afara tării gazdă, 
care va fi prezentă la start cu 
două echipe, A și B, și-au a- 
nuntat participarea reprezenta
tivele Iugoslaviei, României, 
Ungariei și U.R.S.S., fruntașe 
ale handbalului mondial.

Echipa tării noastre, antrena
tă de prof. Valeriu Gogiltan, a 
plecat la Neubrandenburg, pe 
calea aerului, in cursul zilei de 
ieri. Au făcut deplasarea ur-

mătoarele handbaliste: 
Stan, Viorica Ionică.
Ciobotă — Maria Boși, 
Hobincu, Mariana Iaeob, Maria 
Torok, Heidrun Janesch, Magda 
Pereș, Niculina Sasu, Darinca 
Marcov-Andrei, Viorica Cojocă- 
rița, Ana Răducu, Rodica Ere- 
mia și Georgeta Lăcustă. Meciu
rile reprezentativei României 
sint programate astfel : 8 mar
tie — cu R. D. Germană A, 9 
martie — cu Uniunea Sovieti
că, 10 martie — cu Ungaria, 
11 martie — cu R. D. Germană 
B, 12 martie — eu Iugoslavi*.

Lidia 
Angela 
Iulian*

RECORD MONDIAL FEMININ DE SALA RE 3000 m
MONTREAL, 6 (Agerpres). — 

In cadrul unui concurs inter
national „indoor“ disputat la 
Montreal, atleta americană Jan 
Merrill a stabilit un nou re-

cord mondial pe teren acoperit 
în proba de 3000 m cu timpul 
de 8:57.6. Vechiul record era 
de 9:02,54 și aparținea compa
trioatei saie Franci e Larrieu.

ștafeta 
echipei 

. ----- Sibert,
Ullrich și Rbsch). Pe locurile ur
mătoare : Norvegia, R.F. Germa
nia șl UJL.SA. In cursa de 16 km 
seniori a cîștigat Frank Ullrich 
(1LD.G.).

HANDBAL • La Dortmund, în 
meci retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Cupelor- (mas
culin) V.Î.L. Gummersbach a în
trecut CU 15—10 (8—6) pe A.S.K. 
Vorwărte Frankfurt pe Oder și 
t-a calificat pentru semifinalele 
competiției, (fn primul joc: 13—17).

PATINAJ VITEZA * Campio
natele mondiale feminine s-au în
cheiat la Helsinki cu victoria so
vieticei Tatiana Averina, care a 
totalizat la multiatlon 186.891 p, 
urmată de Galina Stepanskaia 
(UJLSA.) — 187,211 p, Marion 
Dittmann (ILD.G.) — 147,76» p si 
Eva Jensen (Norvegia) — 183,381 
p. Tatiana Averina a cîștigat 
proba de 1 5W m, în 1 49.56, iar 
Marton Dittmann a terminat în
vingătoare In cursa de 1 W0 m cu 
4:54.24 * La Inzell, Erie Heiden 
(S.U-A.) ----------
național 
37,90. Pe 
veglanul 
7.-05,69.

SCHI • Proba de 3* km de 
Falun (Suedia) a fost cîștigată

a stabilit un nou record 
In proba de 500 m cu
5 000 m a cîștigat nor- 
Jan Egil Storholt in

La 
de

campionul norvegian Magne Myr- 
no. In cursa feminihă de 1» 
km primul loc a revenit cehoslova
cei Dagmar Pelackova ■ In 
„Cupa Mondială”, la Stratton 
Mountain (S.U.A.), proba 
cullnă de slalom uriaș a 
ciștigată de americanul ____
Mahre, urmat de elvețianul Heini 
Hemml și suedezul Ingemar 
Stenmark care este și lider al 
clasamentului general individual. 
• Cea de-a 55-a ediție a tradițio
nalei curse „Vasa” desfășurată 
Intre localitățile suedeze Salen și 
Mora, a revenit sportivului fran
cez Pierrat, care a parcurs dis
tanța de 85,800 km In 5h 20:12.

ȘAH • In runda a 7-a ș tur
neului de la Bugoino (Iugoslavia). 
Spasski l-a învins pe Larsen. 
Hort a ctștigat la Byrne, Karpov 
a remizat cu Hilbner, rezultat 
consemnat și In partidele Tim- 
man — Miles. Liubojevici — Por- 
tisch și Vukici — Buklci. In cla
sament conduc Spasski șl Hort. 
cu cite 5 p, urmați de Liubojevici. 
Tlmman — cite 4‘4 p, Tal și 
Karpov — cu S’ț p. ultimii doi 
avind cite o partidă întreruptă 
etc.

tenis • In finala Turneului de 
la Memphis (Tennesse) : Connors 
— Tim Gullikson 7—6, 6—3 • In 
finala turneului feminin de J« 
Kansas City (Missouri) ; Martin* 
Navratilova — Billie Jean King 
7—5, 2—6, 6—3. * In semifinalele 
turneului de la Toulouse, ceho
slovacul Blrner l-a învins cu 7—5, 
6—1 pe Gauvin (Franța), iar Por- 
tes a dispus cu 6—4, 6—1 de 
Lendl (Cehoslovacia).

mas- 
iost 
Phll

FACEȚI CUNOȘTINȚA CU MAIA CIBURDANIDZE » «9
s

Printre participantele la tur
neul internațional feminin de șah 
al României desfășurat in anul 
1974, la Brașov, s-a numărat și 
o fetiță în virstă de 13 ani, 
Maia Ciburdanidze, din Tbilisi 
Era prima ei evoluție peste ho
tare și — grijulie — mama fe
tiței n-a avut îndrăzneala s-o 
lase singură, însoțind-o la con
curs.

Mezina turneului a jucat stră
lucit și, infirmînd toate pro
nosticurile, a ocupat primul loc 
cu 10 puncte din 12 posibile 
(neînvinsă) lăsînd cu 3 puncte 
în urmă pe următoarele clasate, 
Anett Michel (R. D. Germană), 
Corry Vreeken (Olanda) și Bo- 
rislava Borisova (Bulgaria). în 
comentariul său pe marginea 
turneului, „Revista română de 
șah" arăta : „Forța de joc pe 
care Maia Ciburdanidze a ară
tat-o la turneul de la Brașov 
a impresionat in mod cu totul 
deosebit, atit prin pregătirea 
teoretică de o întindere aproape 
de necrezut, cit și prin capa
citatea de a rezolva situațiile 
cele mai dificile in jocul de 
mijloc sau in final. După cit

• In 1974
al României,

candidată

debutantă In turneul international
de la Brașor la 1978, la 17 ani.

ta titlul șahist suprem!

se pare, nici Nona Gaprindaș
vili. actuala campioană mon
dială, nu atinsese o asemenea 
forță de Joc la o virstă atit 
de crudă. Este foarte probabil 
ca Maia Ciburdanidze să devină 
peste cițiva ani principala can
didată la titlul suprem feminin".

Și iată că aprecierea din re
vistă s-a adeverit întru totul. 
Micuța jucătoare, pregătită la 
Palatul pionierilor din Tbilisi 
de către marele maestru Ed- 
duard Gufeld, progresează ver
tiginos. Anul următor ea ob
ține dreptul de a face parte 
din rîndul 
calificate 
zonale, îl 
la Tbilisi, 
candidatelor. Meciul din sfer-

jucătoarelor sovietice 
la turneele inter- 
cîștigă pe acela de 
intrînd in rîndurile

tiurile de finală îi 
opune drept adver
sară pe Nana A- 
leksandria, 
șalangeră a 
pioanei 
Și 
la 
cu 
finale 
la 5'/a pe Elena 
iar în finală cu 
Alia Kușnir, de 
langeră la titlul 
timp (decembrie 
Ciburdanidze a cîștigat campio
natul U.R.S.S., acumulînd la 
Lvov 13 puncte din 17 posibile 
(neînvinsă).

Și va urma, în acest an, cea

fosta
cam-

mondiale, 
Maia dștigă 
mare luptă 

5‘A la 4‘/,.
ea o învinge cu 6‘Z» 

Ahmîlovs baia, 
7*/j la 6*/j pe 
două ori șa- 
suprem. între 

1977), Maia

în semi mai grea încercare : meciul cu 
campioana lumii, pini acum im
batabila Nona ~ 
Dar, după cum 
mentatorii, nici 
titlului nu are o 
ușoară în întîlnirea cu cea mai 
tînără candidată cunoscută 
vreodată nu numai în istoria 
șahului feminin, dar și a ace
luia masculin !

Valeriu CHIOSE

Gaprindașvili. 
apreciază co- 

deținătoarea 
misiune prea

Redacția șl administrația 1 cod 70139 București, sir. V. Conto 16. ol. P.T.T.R. 1, tel. centraiâ 11 10 05 ; secția coresp. 11 51 0» i interurban 437 s telei 10 350 romsp. Tiparul I.P. „Informația1'
Pentru strâinâlate : abonament» prin ILEXIM - departamentul exporlimporl presâ, P.O. Bos 136-137. tel»» 11 226, București, Sts. 13 Decembrie ni. 3. R. 1, 3. 3, 4. 10363


