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M/.-oe, in Divizia A de fotbal: fȚ AP A DERBYURILOR
Cele 13 concurente ale cursei 

din Divizia A de fotbal intră 
miine pentru a patra oară în 
arenă în acest sezon de pri
măvară. Fără discuție că in 
fruntea unui... clasament al in
teresului se plasează meciul de 
la Craiova, unde deținătoarea Cu
pei primește vizita campioanei. 
Amindouă au avut comportări 
bine cotate in etapa precedentă, 
așa că așteptăm un meci pe 
măsura acestor recomandări. Dar 
nu numai meciul dintre Univer
sitatea Craiova și Dinamo poate 
fi socotit foarte echilibrat și 
atractiv. Oare jocul de la Bucu
rești, dintre Sportul studențesc 
și Politehnica Timișoara, nu 
prezintă și el destule argumente

spre a fi considerat de prim- 
plan ? Dar meciul de la Pitești, 
F. C. Argeș — Steaua, care se 
bucură și el de frumoase an
tecedente ? Sau putem uita de
plasarea liderului A.SA. Tg. 
Mureș, la Bacău, acolo unde 
tinăra echipă locală dă, de re
gulă, replici puternice ?

Iată, deci, că etapa de miine 
are mai multe „capete de afiș". 
Și să mai amintim și intîlni- 
rile cu importanță pentru situa
ția din a doua jumătate a cla
samentului : F. C. Constanța — 
C. S. Tîrgoviște, U.TA. — Po
litehnica Iași, Olimpia — Pe
trolul, F. C. Bihor — F.C.M. 
Reșița și Corvinul — Jiul. Sînt 
motivele pentru care, deși a-
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PROGRAMUL MECIURILOR

• 350 de participanți Q Brigitte Kraus — principala 
adversară a Nataliei Mărățescu și Ilenei Silai la 1500 m

I București : - POLITEHNICA TIMIȘOARA

Constanța :u Consta 
\ Arad :

Craiova : 
Satu Mare : 
Hunedoara : 
Oradea : 
Bacâu :
Pitești :

SPORTUL STUD.
(Stadionul Republicii)

- C. S. TÎRGOVIȘTE
- POLITEHNICA IAȘI
- DINAMO
- PETROLUL
- JIUL
- F.C.M. REȘIȚA
- A.S.A. TG. MUREȘ
- STEAUA

vînd în avanscenă
la Craiova, „runda" de miine 
este de fapt o... etapă a der- 
byurilor.

MILANO, 10 (prin telefon). 
Capitala Lombardiei cunoaște la 
sfîrșitul acestei săptămîni o se
rie de manifestări cultural-ar- 
tistice deosebite : 200 de ani de 
existentă a celebrei opere „Sca
la", numeroase tirguri interna
ționale, concerte. spectacole, 
cursuri și seminarii. Sportul nu 
putea lipsi, desigur, dm acest 
peisaj, iar capetele sale de afiș 
sînt tradiționalul derby fotba
listic Milan — Inter (care ser
bează 70 de ani de la înființa
re) și „Enro-indoor“-ul, 
sînt numite 
continentale 
ren acoperit.

Interesul
IX-a ediție a campionatelor eu
ropene de sală este uriaș : toate 
cele 15 000 de locuri de la Pa
lazzo dello sport au fost vîndute, 
întrecerea celor 350 de atleți 
fruntași de pe continent fiind 
așteptată cu nerăbdare. Cîteva 
cuvinte despre gazda competi
ției : așezat în apropierea sta
dionului San Siro, Palazzo dello 
sport, construcție impunătoare 
(plafonul înalt de 35 m) dată în

atletism are o 
liniile 

acope-
m, cu 
și este

de in- 
nume

cum 
aici campionatele 
de atletism pe te-

pentru această a

folosință la începutul lui 1978, 
poate găzdui, în afara concursu
rilor atletice. întreceri de ci
clism. Pista de 
lungime de 200 
drepte de 80 m, 
rită cu recortan.

Listele preliminare 
scrieri cuprind multe 
prestigioase ale atletismului in
ternațional, campioni și meda- 
liați olimpici, recordmani mon
diali și 
populată 
înălțime 
curenți, 
du-se proba feminină de 400 m, 
cu numai 7 participante.

Sosiți miercuri după-amiază 
la Milano, cei 6 atleți români 
au făcut, în aceeași seară, un 
prim antrenament de acomoda
re cu sala. Toți s-au declarat 
satisfăcuți de calitatea pistei, a 
celorlalte Instalații. Sînt in dis
poziție bună de concurs — mai 
puțin Gina Panait. care are o 
gleznă puțin umflată, dar va pu-

Romeo VILARA

continentali. Cea mai 
probă va fi săritura în 
bărbați, cu 25 de con
ta polul opus situîn-

(Continuare in pag. a 4-a)
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la ora 16. Repriza a doua aToate partidele vor începe 
meciului de la Pitești va fi televizată. ,

Da luni, „Centura de aur“
v. li-w .li—w—mimn .............wț

BOXERI DIN 4 CONTINENTE LA BUCUREȘTI
• Stevenson [Cuba] împotriva campionului Asiei: Hambarsumian [Iran] ? 
O Asul mediteranean Kebaili [Algeria] — un adversar dificil pentru Dina

ÎNTINERIREA LOTURILOR NU TREBUIE
SĂ FIE 0 „PROBLEMĂ",

CI UN PROCES FIRESC DE CREȘTERE
Interviu cu NICOLAE MUREȘAN, 

prim-vicepreședinte al C. J. E. F. S. Cluj
Interlocutorul nostru, tovarășul Nicolae Mu- 

teșan, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. Cluj, 
este un activist cu mare experiență în sport De 
aceea am abordat discuția fără o pregătire 
specială :

— Care socotiți că este „cheia“ 
problemei întineririi permanente 
a reprezentativelor sportive, 
„cheia" succesului deplin al 
schimbului de generații 7

— Nu cred că există o „pro
blemă" a întineririi. împrospă
tarea garniturilor sportive re
prezintă, după opinia mea, un 
proces continuu, firesc. Așa cum 
astăzi se pregătesc cadrele care 
miine ne vor înlocui pe noi, în 
diferitele funcții pe care le a- 
vem, tot așa' in sport sînt se
lecționați, pregătiți și promo
vați tinerii capabili (mă refer 
la talent, pregătire și expe
riență) să-i înlocuiască pe ac
tualii titulari. Generație după 
generație vine să-și aducă con
tribuția la augmentarea valorică 
a diferitelor ramuri sportive, la 
realizarea succeselor. Și fiecare 
generație aduce ceva nou, o 
amprentă pe care o lasă per
sonalitatea ei.

— De acord cu opinia dv. 
Care este totuși mecanismul a- 
jungerii in virful piramidei ?

— Există o succesiune — tot 
firească, chiar dacă... n-o res
pectăm întotdeauna — cu aju
torul căreia copilul, adesea de
pistat la grădiniță, ajunge să 
poarte tricoul cu tricolor în ma
rile confruntări sportive inter
naționale. Așa după cum se 
știe, un rol de mare impor
tanță îl joacă sau ar trebui să-1 
joace școala. De modul cum pri
mul dascăl știe să-i insufle co
pilului dragostea pentru miș
care, pentru exercițiul fizic și, 
apoi, pentru sport depinde în 
măsură hotăritoare drumul spre 
înalta performanță. Apoi, clu
burile sportive școlare și sec
țiile de juniori sînt cele în care 
viitorul sportiv trebuie să-și 
facă o temeinică ucenicie. Aici 
ar trebui să nu conteze perfor
manța ci modul cum se învață 
și se însușește fiecare element 
de tehnică și tactică și, îndeo
sebi, cum se desăvîrșește pre

gătirea fizică generală a tină- 
rului.

— Socotiți că toate aceste e- 
tape importante sint parcurse 
corect ?

— Nu. Sînt încă mulți cei 
care n-au învățat nimic din ve
chea zicală „graba strică treaba". 
Unii profesori de educație fi
zică se mulțumesc să arunce o 
minge între copii, socotind că

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Dupâ returul campionatului feminin de volei

NIVELARE VALORICĂ, DAR... LA Ct NIVEI ?
• Dinamo, lideră autoritară * Citeva urcușuri pe scara clasa
mentului, dar pregătire cu destule lacune • Se deschide rar 
„portița* dublei legitimări • Studentele de la I.E.F.S., corigente 

la... proba practică

Așadar, s-a încheiat și retu
rul campionatelor Diviziei A de 
volei. La începutul săptămînii 
viitoare sînt programate între
cerile turneului final (locurile 
1—4) în competiția feminină, iar 
la sfîrșitul aceleiași săptămîni 
va avea loc turneul similar mas
culin. Cum în întrecerea femi
nină necunoscute au rămas doar 
numele formațiilor care vor o- 
cupa în final locurile 3 și 4 
(este greu de presupus că di- 
namovistele vor mai pierde 
tricourile de campioane, iar Pe
nicilina nu poate rata în nici 
un caz locul 2), să punctăm 
cîteva aspecte mai semnificative 
reținute pe parcursul întrece
rilor.

De la bun început trebuie 
precizat faptul că — spre deo
sebire de edițiile precedente, 
cînd duelul Dinamo — Pe-

Teofilo Stevenson — in gardă !

Boxeri, din 4 continente se a- 
flă la ora aceasta la București, 
gata să ia startul în turneul 
internațional „Centura de aur“. 
Să _ notăm, dintre ultimele so
siri, formația Iranului, avind in 
frunte pe campionul Asiei la 
categoria mijlocie mică Mo
hammad Azarhazin și vice- 
campionul Asiei la cat. semi
grea (evoluînd acum la cat 
grea) Masis Hambarsutman, ală
turi de colegii lor Hamid Reza 
Sedaghatzadeh (semimuscâ), Ho- 
sein Ebiebrahimi (cocoș), IIo- 

nicilina domina întrecerea — in 
acest sezon nota de interes s-a 
deplasat spre disputa pentru 
locurile 3—4, deoarece în zona 
retrogradării au rămas „piro
nite" doar trei echipe : Maratex 
Baia Mare (care s-a salvat la 
setaveraj și printr-o surprinză
toare victorie la Bacău), I.E.F.S. 
și Voința. Și aceasta din două 
motive. Pe de o parte, Dinamo 
— neînvinsă în cele 22 de par
tide — s-a detașat clar în 
frunte, în timp ce Penicilina 
(al cărei sextet a suferit în 
actualul sezon unele modificări) 
nu a mai avut vigoarea din 
trecut, iar pe de altă parte, 
datorită faptului că pînă spre 
finișul competiției cel puțin șase 
formații (Farul, Chitnpex, Uni
versitatea Timișoara, Universi
tatea Craiova, Știința Bacău și 
C.S.U. Galați) aspirau cu șanse

Foto : Ion MIHAICA

sein Sahrai (ușoară), Esmail 
Changali (mijlocie) și Akbar 
Nazami (semigrea). De aseme
nea, sînt in Capitală trei pu- 
giliști din Algeria, binecunoscuți 
de la Jocurile Mediteraneene : 
Abdelkader Bouksihah (semi- 
muscă), Mohamad Kebaili (co
coș) și Murad Fergane (mijlo
cie mică).

Astăzi sint așteptate delega
țiile U.R.S.S., R. P. Mongole, 
Greciei (în frunte cu ușorul 
George Agrimanakis, învins la 
Halle doar de campionul eu- 

Chimpex (in stingă imaginii), revelația ediției actuale a campio
natului feminin, va participa la turneul final de la Brașov, la 
prima sa prezență in Divizia A. In imagine, un atac al constăn— 
țencei Marta Szekely in partida cu Voința Foto : V. BAGEAC

egale la pozițiile amintite. Din
colo de această dispută, intere
santă intr-un fel, campionatul 
n-a avut insă puncte de susți
nere deosebite prin valoare, 
majoritatea partidelor situîn- 
du-se sub nivelul cerințelor și 
vădind la jucătoare o pregătire 
fizică, dar mai cu seamă teh- 

ropean Gajda) și din R. A. E- 
gipt (7 pugiliști, printre care 
consacra ții Nagib, Abdelaziz, El 
Din și Abdelrahman).

Firește că interesul cel mai 
mare îl stîmește insă prezența 
în holul hotelului Lido a cele
brului boxer cubanez Teofilo 
Stevenson, dublu campion olim
pic și campion mondial la cate
goria grea, sportivul pe care 
specialiștii l-au considerat multă 
vreme drept singurul capabil să-1 
învingă pe asul profesionist Cas
sius Clay, iar acum, desigur, 11 
socotesc superior și lui Leon 
Spinks ! L-am întîlnit ieri, în
soțit de antrenorul său Alcide 
Sagarra, pregătindu-se pentru 
primul antrenament bucureștean.

— De fapt, — ne-a spus Teo
filo Stevenson — sînt pentru a 
cincea oară în capitala Româ
niei și această vizită îmi face 
plăcere.

— Ce proiecte aveți pentru 
campionatele mondiale de la 
Belgrad ?

— Vreau să obțin pentru a 
doua oară titlul de campion 
al lumii ! Nu însă înainte de a 
ciștiga pentru a patra oară 
„Centura de aur" !

Pînă atunci, publicul bucu
reștean este nerăbdător să-1 
vadă „la lucru", în ring, pe ce
lebrul „greu" cubanez. Prima 
gală : luni, de la ora 15, la Pa
latul sporturilor.

nico-tactică, insuficientă. E 
drept, în jocul unor formații ca 
Universitatea Timișoara, Știința 
Bacău (exceptînd „momentul 
Maratex") și Chimpex am re-

Marian GHIOLDUȘ

(Continuare in pag. 2-3)



Rugbyul, in plină actualitate Balcaniada de

VA REPETA FARUL

(DIN NOU ÎN DEPLASARE) înota 400 m mixt in numai 5:22,7, cu 18 secunde mai slab!
FONDIȘTII AU CUCERIT I

SUCCESUL DE DUMINICA?
Noua adversara Știința Petroșani mizează

in aceeași măsura pc o victorie

probele 
400 m, 
la 800 
calități

echipei 
_____   Steaua 
(15—11), campionatul Diviziei A 
de rugby prezintă miine la Pe
troșani un nou moment de sus- 
pens prilejuit de partida dintre 
XV-le local, Știința, și noul lider. 
Antrenorul echipei gazdă, Gh. 
Băltărețu, crede în victoria rug- 
byștilor pe caYe ii pregătește (ar 
fi și o confirmare a succeselor 
înregistrate în recentul turneu în 
Belgia), în timp ce „primul diri
jor44 al formației constănțene, 
prof. M. Naca, rămîne și el ferm 
pe poziția tehnicianului convins 
că trebuie folosite toate energiir 
le în sprijinul unui nou succes, 
consecutiv, care i-ar consolida 
poziția în clasament, în perspec- r.__________ ....______________ cam-

aces-•

Relansat prin victoria 
Farul asupra formației

tiva recuceririi titlului de 
pioană. Oricum, rezultatul 
tui meci-derby al etapei a iv-a 
a turului turneului final : 1 
greu de anticipat. Prima șansă, 
cel ppțin teoretic, rămîne de par
tea gazdelor (care știu să valo
rifice ’ ’ ..................
chiar 
talie), 
chiar 
pot fi 
posibilă.

In ciuda faptului că evoluează 
în deplasare, la Bîrlad, întîlnind 
un adversar incomod, pe Rul
mentul, marea învinsă de dumi
nica trecută, Steaua, va căuta să 
reabiliteze și implicit să rămînă 
angajată în cursa pentru titlu.

în cel mai interesant meci pro
gramat în Capitală, R.C. Grivița 
Roșie va primi replica lui „U“ 
Timișoara. In perspectivă, o în- 
tîlnire sub semnul dîrzeniei, între 
două formații tinere, cu mulți 
jucători dornici de consacrare. 
R.C. Grivița Roșie mizează desi-

este

bine avantajul terenului, 
în fața unor adversari de 
dar un meci egal sau 

o victorie a oaspeților nu 
excluse, ca o alternativă

gur pe o reușită, dar să nu 
tăm că rugby știi timișoreni 
avut întotdeauna evoluții 
torii în București (în 
numai 0—3 cu Dinamo), fiind ca
pabili chiar de rezultate-âur- 
priză. Soarta meciului poate de
pinde și de felul cum rugbyștii 
din „Parcul copilului*4 vor abor
da jocul, încă din start. Tot în 
Capitală, Dinamo va întîlni pe 
Rapid, într-o confruntare spor
tivă inedită pentru actuala edi
ție a campionatului. * ""
ritatea și experiența 
tilor pot fi decisive 
rezultatului, rapidiștii 
totuși de la ideea că 
te învinși. Ne amintim cum, în 
prima etapă, echipa bucureșteană 
a ținut în șah, mai bine de o 
repriză, la Constanța, pe Farul...

Și în grupa a Il-a valorică cl- 
teva partide de mare atracție, 
ca, de pildă, cea de la Sibiu, 
dintre C.S.M. și Sportul studen
țesc sau de la București, dintre 
Olimpia șl XV-le clujean al prof. 
Al. Paloșanu, acum sub culorile 
unui nou club, Politehnica.

Celelalte meciuri ale etapei £ 
IV-a : Minerul Gura Humorului — 
Politehnica Iași și C.S.M. Sucea
va — T.C. Ind. Constanța.

In concluzie, o etapă deosebit 
de interesantă, cu posibile mo
dificări esențiale în clasament.

Tiberiu STAMA

ui- 
au 

_ meri- 
toamnă,

Deși matu- 
dinamoviș- 

în fixarea 
nu pornesc 
sînt dinain-

In această iarnă antrenorul 
Mihai Mitrofan ne împărtășea 
o mare dilemă : „Pănulescu va 
progresa mult în 1978 la 
de craul ; sub 4:30,0 la 
in jur de 9.-00,0—9:05,0 
m. Totodată, ea are
deosebite și pentru cursele de 
tetratlon, deoarece înoată corect, 
și bine, în toate cele 4 proce
dee. Ce vom alege ? Oricum, in 
primăvară va trebui să ne de
cidem..."

Ultimul record al ploieștencei 
— 5:04,7 la 400 m mixt — deo
sebit de valoros (și vom justi
fica de ce) dă un prim răspuns 
frămintărilor reputatului nostru 
tehnician. Ce înseamnă acest 
rezultat pentru Irinel și cum se 
Înscrie el în contextul celor mai 
bune performanțe din lume ? 
Dacă vom apela la lista celor 
mai rapide specialiste ale pro
bei mixte, încheiată la 31 de
cembrie 1977 (cu cite trei spor
tive din fiecare țară, după sis
temul olimpic), o vom 
sată pe Pănulescu pe 
ea fiind devansată de 
înotătoare din R.D.G., __
Canada, două din U.R.S.S. și ci
te una din Marca Britanie, 
Olanda, Suedia, Belgia. Dane
marca și 
insă cu 
virstnice.

O altă 
gura cu 
este cea 
Pănulescu și

mondial, cel mai valoros (cel 
puțin așa arată scala interna
țională de punctaj) de pe în
treaga tabelă, cuprinzînd 29 
probe masculine și feminine. 
Așadar, față in față Irinel Pă- 
nulescu (născută la 17 iunie 
1964) și Ulrike Tauber — R.D.G. 
(16 iunie 1958)

Recordul Recordul
României mondial

delfin 1:12,9n 1:03,74
spate 1:16,10 1:11,55
bras 1:29,70 1:22,71
craul 1:06,00 1:04,77
400 m mixt 5:04,70 4:42,77

Față de graficul recordului
lui Tauber, realizat în finala
olimpică de la Montreal. în „su-

găsi pla- 
locul 18, 
cite trei 

S.U.A. si

R. F. Germania, toate 
cel puțin un an mai

it î.comparație — și sin- 
adevărat valabilă — 
dintre rezultatul lui 

actualul record

tele“ lui Pănulescu există dife
rențe mari la delfin, bras și mai 
puțin la spate. In schimb, la 
craul, handicapul este de numai 
1,23 sec. I Să nu uităm însă că 
la data stabilirii recordului, 
campioana olimpică era cu 4 
ani mai vîrstnică... Și încă o 
comparație interesantă, privind 
perspectivele sportivei noastre
— evoluția celor’două înotătoa
re de-a lungul anilor :

TAUBER : 1971 (13x 
5:46.8; 1972 — 5:22,7; 
5:16.2; 1974 — 4:52,42 ; 
4:52,20 ; 1976 — 4:42,77 ; 
4:45,22.

PĂNULESCU : 1975 (11 ani)
— 5:53,0 ; 1976 — 5:31,0 ;
— 5:12,10 ; 1978 — 5:04,70.

Adrian VASILIU

VOLOS, 10 (prin telefon). — In 
frumoasa stațiune grecească s-au 
disputat miercuri, joi și vineri 
campionatele balcanice de schi. 
La întrecere au fost prezenț; 
schiori din Bulgaria, Iugoslavia, 
România, Turcia și Grecia. Pre
zența- sportivilor români a fost 
remarcată, în special, în probele 
de fond, unde juniorii și junioa
rele au înregistrat rezultate bune 
în fața valoroșilor schiori din 
Bulgaria și Iugoslavia. Astfel, tn 
cursa junioarelor pe 5 km Mimi 
Oncioiu s-a clasat pe primul loc, 
fiind urmată de coechipiera ei 
Piroșka Abosz, iar a patra, la o 
secundă de locul 3, a fost o altă 
româncă, Elena Lagusis. După 
proba individuală, fetele noastre 
au pornit ca mari favorite pen
tru întrecerea de ștafetă, dar ele 
au trebuit să se mulțumească cu 
medalia de argint, fiind între
cute, inexplicabil, de formația 
Bulgariei. La fel s-au petrecut 
lucrurile și in disputele juniori
lor, unde bulgarii au fost pe pri
mele două locuri la individual, 
dar românii au cîștigat ștafeta ! 
în schimb, fondiștii seniori și 
schiorii alpini se mențin, cam de 
multă vreme, în aceeași medio
critate.
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DUMINICĂ

SÎMBATĂ

Sala Fioreas- 
La ora 16 : Progre- 
„U" Cluj-Napoca 

Politehnica — Rapid 
Olimpia — I.E.F.S.- 
(f. A).
Sala clubului Gri

vița Roșie, de la ora 18 : 
„Cupa Primăverii**, gală 
organizată de C.S. Voința. 

POPICE. Arena Olimpia, 
ora 15 : Olimpia — Voința 
București ; arena Laromet, 

ora 15 : Laromet — Rapid; 
arena clubului întreprin
derii Republica, ora 15 : 
Gloria — Petrolul Băicoi, 
partide în cadrul campio
natului național feminin.

RUGBY. Stadionul O- 
limpia, ora 16 : Dinamo — 
Rapid (Div. A).

BASCHET, 
ca, de 
sul — 
(1- A), 
(f. A). 
Lie. 2

BOX.

BASCHET. Sala Floreas
ca, de la ora 9 : Progresul
— „U44 Cluj-Napoca (f. A), 
Politehnica — Rapid (f. A), 
Olimpia — LE.F.S.-Lic. 2 
(f. A) ; sala Politehnica, 
de la ora 8,30 : Universi
tatea — C.S.U. Tg. Mureș 
(f. B), Politehnica II — 
Carpați Sf. Gheorghe 
(f. B).

FOTBAL. Stadionul Re
publicii, ora 16 : Sportul 
studențesc — Politehnica 
Timișoara (Div. A) ; sta
dionul Politehnica, ora 10: 
Sportul studențesc — Po
litehnica Timișoara (Jun.); 
Stadionul Republicii, ora 
11 : Rapid — Electroputere 
Craiova (Div. B) ; stadio
nul Autobuzul, 
Autobuzul — 
Alexandria (Div. 
rena Triumf, ora 
tomecanica — 
Urziceni «(Div. C) 
Laromet, ora 11 : 
metal ”
arena Abatorul, 
Abatorul 
(Div. C) ; 
tica. ora 11 :
— FI. roșie București (Div. 
C) ; arena Electronica, ora 
11 : Electronica — Mecani
ca fină București (Div. C); 
arena T.M.B., ora 11 : 
T.M.B, — Unirea Tricolor 
(Div C).

POLO. Bazinul Floreas
ca, ora 11 : Progresul — 
Rapid (Div. A).

POPICE. Arena Laromet, 
ora 8,30 : Tehnometal — 
Petrolul Băicoi-Cîmpina ; 
arena Olimpia, ora 
Olimpia — Petrolul Telea- 
jen Ploiești, meciuri în ca
drul campionatului națio
nal masculin.

RUGBY. Stadionul Parcul 
copilului, ora 9,30 : R. C. 
Grivița Roșie — Universi
tatea Timișoara ; stadionul 
Olimpia, ora 10 : Olimpia
— Politehnica Cluj-Napoca, 
meciuri în cadrul Diviziei 
A.

ora 11 :
Unirea 

B) ; a-
11 : Au- 
Avîntul 

; arena 
ora 11 : Tehno- 
Sirena (Div. C) ;

ora 11 : 
i.c.s.rft.

arena Automa-
Automatica

8,30 î

CAMPIONATE • COMPETIȚII
9

— Universitatea Cluj-Napoca (re
velațiile returului), interesante 
sînt și celelalte jocuri ale etapei 
a 17-a, penultima dinaintea în
treruperii campionatului în sco
pul mai bunei pregătiri a lotu
lui național.

Programul etapei : Politehnica 
— Rapid (în tur 59—69 și 70—73), 
Progresul — „U* Cluj-Napoca 
(74—97 și 77—89), Olimpia — 
I.E.F.S.-Lic. 2 (57—75 și 69—75), 
Voința Brașov — C.S.U. Galați 
(83—65 și 83—57), Mobila Satu 
Mare —- Universitatea Timișoara 
(75-80 și 72—100), C.S.Ș. Ploiești 
— Crișul Oradea (70—123 și 
77—108).
• In cadrul campionatului na

țional masculin (etapa a 15-a) : 
Dinamo București — I.C.E.D. 
122—79 (70—36) și 135—99 (72—39).

O NOUĂ ETAPĂ 
IN ÎNTRECEREA 

POLOIȘTILOR
Miine se desfășoară o nouă 

etapă în prima serie a Diviziei A 
de polo. La Cluj-Napoca, Voința 
întîlnește pe C.N.U., iar la Ora
dea Crișul va avea ca adversară 
pe Dinamo București. Singurul 
joc din Capitală : Progresul — 
Rapid, care 
la bazinul

va începe la ora 11, 
Floreasca. Clasamen-

tuil înaintea acestei etape :
1. Dinamo 2 2 0 0 24— 8 4
2. Rapid 2 2 • • 19— 4 4
3. Voința 2 1 • 1 11—15 2
4. C.N.U. 2 1 0 1 11—17 2
5. Crișul 2 0 c 2 5—15 e
6. Progresul 2 0 0 2 8—19 0

FINALA „CUPEI DE IARNĂ' 
LA MOTOCROS

Aflată la prima ediție, „Cupa 
de iarnă“ la motocros iți va 
derula duminică ultimele sec
vențe pe traseul de la margi
nea orașului Zămești. In pro
gram figurează probe la clase 
pentru seniori, juniori și po
sesori ai motoretelor „Mobra". 
Antrenamentul oficial va avea 
loc de la ora 9, iar la ora 11 
se va da primul start. De men
ționat că E. Mulner la seniori 
și H. Pascu la motoretele „Mo
bra" nu au pierdut nici una 
din cele trei etape consumate 
pină în prezent.

MOTOCICLIȘTH 
IN ÎNTRECERE

Prima etapă a campionatului 
de îndeminare rezervat pose
sorilor de motorete „Mobra* din 
Capitală s-a încheiat cu victo-

(I.C.L.ria lui Mihai Spâtaru
Mobila) la începători și Traian 
Mihăilescu la avansați. Miine 
este programată etapa a Il-a 
pe un traseu ales în jurul sta
dionului „23 August", cu înce
pere de la ora 10.

„CUPA DE PRIMĂVARA" 
LA TENIS DE MASA

In Sala sporturilor din Ploiești 
au început întrecerile „Cupei de 
primăvară44 la tenis de masă. 
Vineri s-au desfășurat probele de 
dublu. La feminin, a cîștigat cu
plul Magdalena Leszay (C.S. 
Arad) — Gabriela Radar (Meta
lurgistul Cugir), care a învins în 
finală cu 2—0 pe Simona Petrescu 
și Rodica Gagu (Voința Buzău), 
iar Ia masculin, primul loc a re
venit dublului I. Bohm (C.S.M. 
Cluj-Napoca) — Cauri (Progresul 
Buc.), învingător cu 2^-1 în fi
nala cu Romanescu (Gloria Bu
zău) — Moraru (Șoimii Buzău). 
Surprizele primei zile : elimina
rea dublului favorit Monica Păun 
—Crinela Sava, în turul 1, de că
tre Petrescu—Gagu și Infrîngerea 

în 
în
de

astfel și-au făcut datoria. Alții 
trec cu nepăsare pe lingă ta
lente indubitabile și — în fine 
— mai sînt și profesori care 
țin neapărat ca elevii lor să fie 
buni numai în specializarea pe 
care o au ei. In secțiile de ju
niori și în cluburile sportive 
școlare se aleargă prea mult 
după performanța care să-l evi
dențieze pe profesor sau an
trenor, sacrificind orele în care 
viitorul sportiv ar trebui să-și 
facă ucenicia. Tinărul sportiv 
intră in viitoarea întrecerilor 
cu o pregătire tehnică, tactică 
și fizică precară, rămîne cu de
prinderi greșite. Așa îl preiau 
echipele divizionare, așa ajunge 
uneori chiar și în loturile națio
nale. Se încearcă, apoi, tardiv, 
cu șanse extrem de reduse, să 
se învețe abecedarul sportului, 
neglijat în anii de început.

— Foarte adevărat. Ceea ce 
trebuie făcut se impune de Ia 
sine și sperăm ca asprul rechi
zitoriu pe care l-ați făcut teh
nicienilor care se ocupă de 
schimbul de miine să aibă e- 
cou. Vorbiți-ne acum despre 
modul in care se face promo- 

I varea.
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CAMPIONATULUI FEMINIK

perechii 
turul 2, 
trecerile 
simplu.

Fir ăn eseu—B uz eseu, 
de către Nagy—Dinu, 
continuă cu probele

DERBYUL 
BASCHETBALISTIC 

RAPID - POLITEHNICA
Etapa de săptămînă trecută a 

Diviziei A de baschet feminin a 
confirmat că în această competi
ție majoritatea meciurilor nu o- 
feră câștigătoare 
dinainte, indiferent de 
ocupate în clasament (edificator 
a fost rezultatul de 1—1 al par
tidei dintre Rapid, locul 1, și 
Progresul, locul 8). Prin această 
prismă, apreciem că pe lîngă în
tâlnirile Rapid — Politehnica — 
un derby tradițional al baschetu
lui nostru feminin — și Progresul

cunoscute 
pozițiile

ținut un oarecare salt calitativ, 
dar nu suficient de convingă
tor. In schimb, Farul, Universi
tatea Craiova (la care plecarea 
Lilianei Pașca, ridicătoarea nr. 
1, a fost resimțită) și C.S.U. 
Galați, spre exemplu, au bătut 
pasul pe loc sau au regresat. 
De aici și nivelarea valorică 
spre mijlocul ierarhiei.

Firește, nu se întrezăreau 
promovări spectaculoase de e- 
lemente tinere, avînd în vedere 
media de vîrstă destul de ridi
cată pe care o au majoritatea 
divizionarelor A. Speram, to
tuși, ca „portița" dublei legiti
mări să fie ceva mai bine fo
losită. Din păcate, jucătoarele 
tinere rodate efectiv în cele 12 
formații pot fi numărate pe de
gete : Gulniza Gelil, Maria Mi-

DIN TOATE SPORTURILE

titelu, Gabriela Cojocaru, Crina 
Georgescu, Daniela Roșea. Fără 
a nega contribuția pe care au 
adus-o în echipele lor Alexan
drina Constantinescu și Helga 
Bogdan (Dinamo), Marta Sze- 
kely și Viorica Lutsch (Chim- 
pex), Eugenia Rebac (Rapid), 
Ana Chirițescu (Penicilina), ca 
să dăm numai cîteva nume, 
considerăm că promovarea cu 
mai mult curaj a jucătoarelor 
tinere se impunea cu necesitate 
și nu comporta riscuri prea 
mari. Ba, dimpotrivă. Cazul 
Gulnizei Gelil este elocvent în 
acest sens. Alături de ea, din
tre jucătoarele care s-au evi
dențiat pe parcursul întrecerii 
și care pot constitui obiectul 
selecției în lotul reprezentativ, 
amintim pe Irina Pctculeț, Vic
toria Banciu, Maria Enache, 
Doina Botezan-Ionescu, Maria 
Rusu, Emilia Cernega-Mănăilă, 
Marilena Grigoraș, Mihaela Pri- 
cop, Gabriela Cojocaru, Victo
ria Georgescu, Camelia Ursache,

Crina
Bălășci
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GIMNASTICA
g.mnastxă a Clubului sportiv mun
citoresc din Cluj-Napoca s-a desfă
șurat cea de-a 25-a ediție a unei în- 
:receri care se bucură de un real 
n.eres, „CUPA 8 MARTIE**. Au luai 

parte peste 100 de gimnaste de oa- 
tegoria a IV-a, a lll-a, a ll-a și 
maestre din Baia Mare, Arad, Satu 
Mare, Deva, Sibiu, Tg. Mureș și 
Cluj-Napoca. La cele moi mici cate
gorii au fost prezente în întreceri 
cite opt echipe I lată cîteva rezul
tate : cat a IV-a - CI. sp. șc. Si
biu, CI. sp. șc. Oradea, Lie. nr. 3 
Cluj-Napoca ; cat. a lll-a — CI. sp. 
șc. Oradea, CI. sp. șc. Arad, C.S.M. 
Cluj-Napoca ; maestre — C.S.M. Boia 
Mare, C.S.M. Cluj-Napoca.
□ ornn PE PATINOARUL 
nw’-n- Suceava s-au încheiat 
întrecerile Diviziei B. Ultimele rezul
tate : Energia Suceava — Comerțul 
Tg. Secuiesc 8—4, Comerțul — C.S.S. 
Gheorghieni 4—3, Școlarul Buc. — 
Energia 17-5, Metalul Rădăuți - 
Lie. 1 M. Ciuc 3-1, Metalul -C.S.S. 
Gheorghieni 12—2, Școlarul — Lie. 1 
M. Ciuc 5-1. Clasament : 1. Metalul 
Rădăuți 10 p, 2. Școlarul 8 p, 3. 
Lie. 1 M. Ciuc 6 p, 4. Energia Su- 
eeava 4 p, 5. Comerțul Tg. Secuiesc 
2 p, 6. C.S.S. Gheorghieni 0 p. Me
talul Rădăuți va participa la barajul 
pentru Divizia A (grupa B).

PATINAI CUPA ,.A XX-ArAIINAJ ANIVERSARE A
GS. ȘCOLAR", competiție desfășu
rată la patinoarul ,,23 August** din 
Capitală, in fața a peste 500 de pio
nieri și 
frumos 
speranțe 
Cătălin 
Carmen 
Daniela 
tian Doru (C.S.Ș.) ; juniori II 
Viorica N:cu (C.S.Ș.) și Daniel 
liță (C.S.Ș.). • •
echipe, primul
PATINAJ co^rm'no 
VITEZĂ

elevi, s-a bucurat de un 
succes, lată învingătorii : 
- Carina Tăutu (C.S.$.2) și 

Neagu (C.S.Ș.) ; copii 
lonescu (C.S.Ș.) ; copii 
Elefterescu (C.S.Ș.) și

o amplă 
vederea 

unor elemente de per- 
pentru secțiile de 

volei, baschet, judo, 
sportivă și șah. Acțiu-

DE

din

II - 
I - 

CrlJ-

Cu
peIn clasamentul 

lac l-a ocupat C.S.Ș.
—  ---- unele

APRECIERI, juniorul
Dezideriu Jenei (C.S.Ș 

Viitorul Cluj-Napoca) a realizat un nou 
record republican în cadrul concursului 
internațional de la Karl Marx-Stadt. El 
o parcurs distanța de 1500 m 
2:14,61 ceeo ce reprezintă cea 
bună performanță la juniori 
(v.r. 2:16,3) și mici (v.r. 2:17,67).

IN DIVIZIA
Ic femei.

în 
moi 

mari

CLUBUL SPORTIV UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI organizează, în 
perioada 11—25 martie, 
acțiune de selecție în 
recrutării 
forma nță 
handbal, 
orientare
nea se va organiza în școlile din 
vecinătatea bazelor sportive ale 
clubului. Relații se pot obține 
zilnic intre orele 8,30—12, la tele
fon 13.11.20.

Guj-Napoca 1956 p d — 
cele mai slabe rezultate 
in ultimele ediții ale 
Gizela Kovâcs (Record), 

săptămînă în urma stabi-

După o întrerupere de peste 
trei luni, mîine dimineață hipo
dromul din Ploiești va cunoaște 
dan nou animația caracteristică 
reuniunilor de trap. Programul 
cuprinde un număr de nouă a- 
lergări cu 96 concurenți, printre 
aceștia aflîndu-se și elemente de 
frunte ca : Joben, Rondo, Sonor, 
Jug,. Artizan, Haiducel etc. Așa 
cum am mai arătat, efectivul ca
balin ce va fi „rulat** anul aces
ta este format din 205 trăpași, 
ponderea aparținând cailor de 
2—3 ani (75 și, respectiv, 61 re
prezentanți), restul fiind elemen
te ceva mai vîrstnice. Cifra este 
destul de mică, dar condițiile în 
care funcționează (încă) actualul 
hipodrom nu permit cazarea 
unui număr mai mare de tră
pași, astfel că a trebuit să se 
renunțe la unele elemente ma;
bă trine" pentru a se putea face 

loc mînjilor veniți de la herghe
lii. Cum debutul acestora urmea
ză să aibă loc abia la jumătatea 
luni mai (deocamdată ei se a- 
flă încă în perioada de „rodaj44), 
greul primelor reuniuni va fi dus 
de numai 130 trăpași, mult prea 
puțini dacă avem în vedere că

în cad: 
peste 1 
vedem 
cai, ca. 
gătire î 
trenării 
lovsciti. 
am afl 
mosferî 
nice, e 
fără fc: 
da de 
putir.d 
toare. 
tru 5nc 
perforn 
chiar c 
registre 
lori, ac 
tegaria 
forma 
cioare-
este ca 
am spe 
dech a 
rais ț: 
tune, t 
interpre 
sugesc:

• M. 
driver*

ți Record 
ou obținut 
înregistrate 
Diviziei A. 
care cu o ..
lise un nou record al arenei clujene 
cu 492 p d, o doborit acum doar... 
322 popice. Media punctajului echi
pei Record — 326 : la bile goale, 
clujencele ou stabilit un adevărat., 
record -

TENIS
70.
IN ULTIMELE FINALE ale 
competiției feminine „Cu

pa 8 Martie“ s-au înregistrat rezul
tatele : dublu senioare : Lucia și 
Maria Romanov (Tot înainte) — Si
mona Nunwell Ier, Elena Trifu (Pro
gresul) 6—1, 6-7 6—1 ; simplu (cot.
10—14 ani) : Daniela Moise—Cristina 
Cazacliu (ambele Steaua) 6-5, 6-2.

A, 
s-au dis- 
din eta- 
formația 

Hidrome- 
p d în 
a XVI-a.

POPICE
putat două jocuri devansate 
pele viitoare.
locala C.S.M. a dispus de 
conica Brașov cu 2529—2404 
meci contînd pentru etapa
La Timișoara a avut loc un joc (din 
etapa a Xlll-a) în care cele două 
formații — Textila Timișoara 2128 p d

La Reșița,
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•SPORTUL STUDENȚESC a 
>pus accentul în antrenamentele 

de joi și vineri pe' anumite 
exerciții, care să sporească ca
pacitatea ofensivă a echipei. 
Bucureștenii vor începe jocul cu 
perechea de fundași centrali 
Grigore — Cazan. • „POLI" TI
MIȘOARA sosește azi în Capi
tală, pe calea aerului. Șerbă- 
nolu este indisponibil (entorsă 
la gleznă) pentru aproximativ 
10 zile, astfel că linia de mijloc 
a „alb-violeților“ va avea ur
mătoarea alcătuire : Dembrov- 
schi — Roșea — Lața.

Arbitrii partidei : I. 
F. Kereszies (ambii din 
reș) si N. Dinescu (Rm.

• F.C. CONSTANȚA 
treg efectivul apt de joc. Dorel 
Zamfir s-a înapoiat de la lotul 
național de juniori și urmează 
să-și reia locul in formație. • 
C.S. TÎRGOVIȘTE este de ieri 
în orașul de pe malul mării. 
Sava, indisponibil după meciul 
de la Bacău, va absenta din 
teren.

Arbitrii partidei : M. Buzea— 
V. Ivanovici și Svitlec (toți 
din București).

Rus — 
Tg. Mu- 
Vilcea). 
are în

• U.T.A. susține miine al 
doilea meci consecutiv pe teren 
propriu. După succesul la scor 
din partida cu F.C. Corvinu], 
arădenii speră să obțină o nouă 
victorie, deși nu va juca Ne- 
delcu H, suspendat două etape 
după eliminarea de la Tirgoviș- 
te. • POLITEHNICA LAȘI — 
fără indisponibilități în lot — 
pleacă astăzi cu trenul spre 
Arad.

Arbitrii partidei : N. Petri- 
ceanu (București) — I. Banei u 
și D. Dopp (ambii din Sibiu).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA a revenit joi de la Iași. Ieri 
a efectuat două antrenamente. 
Bălăci a devenit indisponibil, 
acuzind o ruptură de fibre mus
culare. Locul lui în linia de 
mijloc va fi luat de Țieleanu. 
Irimescu a acumulat trei carto
nase galbene și, deci, nu va pu
tea juca nici eL • DINAMO a 
folosit ziua de joi pentru recu
perare. Antrenorii Ion si Iacă 
Nunweiller nu vor modifica for
mația care a obținut victoria 
asupra Sportului studențesc.

Arbitrii partidei : I. Chilibat
»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^1 —..... —.... j
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I

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
Ce au pierdut „acasă" și ce au clștigat In deplasare divizionarele A

După 20 de etape, cu cele cîteva victorii șl egaluri ale oaspe
ților, realizate în retur, un clasament „la zi“ al divizionarelor 
A, alcătuit pe baza punctelor pierdute „acasă” ți ciștigatc ta 
deplasare, cum s-ar zice clasamentul cel mai aproape de ade
văr, arată înaintea etapei a 21-a astfel : A.S.A. Tg. Mureș +4 P 
(2 pierdute acasă — 6 ciștigate in deplasare), Poli. Timișoara + 
4 (2—6), F.C. Argeș + 3 (2—5), Steaua + 2 (5—7), Dinamo 
X,.2 li-F- c- Bihor +2 (2—4), Sportul studențesc + 1 (5—6), 
C.S. Tlrgoviște -f- 1 (2—3), Universitatea Craiova 0 (4—t), Olim
pia Satu Mare 0 (1-1), S. C. Bacău — 1 (4-3), Corvinul - 1 

4), U.T.A. — 1 (3—2), Jiul — 1 (3—2), Petrolul — 2
F.C. Constanța — 3 (5—2), Politehnica Iași — 3 (7—4), 
Reșița - 7 (8-1).

Deci, nu mai puțin 6 echipe sînt eu semnul minus la 
de puncte, dacă ținem seamă de jocurile susținute pe 
propriu. Dar mai sînt șl alte observații interesante. Singurele 
puncte pierdute de A.S.A. la Tg. Mureș sînt cele cu Corvinul, 
după cum F.C. Bihor datorează plusul său victoriei în partida 
cu Steaua, de la București I C.S. Tlrgoviște a obținut trei puncte 
„afară", tocmai la echipele eu care se întrece pentru evitarea 
retrogradării : la Ploiești, Satu Fiare șl Hunedoara. Universitatea 
Craiova a pierdut, in tur, un punct acasă cu Politehnica Iași, 
dar a clștigat două, miercuri, pe stadionul din Dealul Copsu
lui l Deci, Iile Oană... a cucerit 3 puncte din 4 posibile I Cel 
mai spectaculos bilanț al punctelor aduse din deplasare îl are 
Corvinul Hunedoara : 1 de la Craiova, 2 de la Tg. Mureș 1 de 
la Pitești, „o recoltă” cu care nici o altă divizionară A nu se 
poate lăuda 1 Din acest clasament mai reiese că Steaua, Dina
mo, S.C. Bacău, Universitatea Craiova, Politehnica Iași șl Cor
vinul sînt cele mal capricioase. După cum, cea mai consecventă, 
adică „ce-1 acasă el al meu, ce-1 în deplasare este al gazdelor”, 
apare Olimpia Satu Mare. Nu există echipă care să nu fi pier
dut puncte pe teren propriu, după cum toate au reușit să obțină 
puncte In deplasare (e adevărat, unele doar cîte unul).

Constantin ALEXE

(4—2), 
F.CJW.

media 
teTen
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| PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 19 a A DIVIZIEI B

I
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I
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SERIA I : • Delta Tulcea — 
Oltul Sf. Gheorghe : St. Dinu 
(București) a c. S. Botoșani — 
Steagul roșu Brașov : C. Szi
lagyi (Baia Mare) « C.F.R. 
Pașcani — Victoria Tecuci : G. 
Dragomir (București) a Ceahlăul 
P. Neamț — Tractorul Brașov : 
A. Avramescu (Ploiești) « Viito
rul Vaslui — F.C. Brăila : Max. 
Popescu (București) a I.CXM. 
Brașov — F.C.M. Galați : Gh. Is
pas (Constanța) a C.S.M. Sucea
va — Relonul Săvineștl : I. Taăr 
(Siatu Mare) a Gloria Buzău — 
Nltramonia Făgăraș : Gh. Rete
zau (București) a C.S.U. Galati— 
Portul Constanța : p. silvestru 
(Focșani).

SERIA A n-A : a Dinamo Sla
tina — Șoimii Sibiu : V. Tatar 
(Hunedoara) a Rapid București— 
Electroputere Craiova : C. Ghiță 
(Brașov) a Carpați Sinaia — Me
talul București : C. Braun (Bra
șov) a Gaz metan Mediaș — Chi
mia Tr. Măgurele : I. Arcalean 
(Bistrița) a Autobuzul Bucu
rești — Unirea Alexandria : V. 
Ciocilteu (Craiova) a F.C.M.

Giurgiu — Celuloza Călărași : C. 
Blzinichi (București) a Pandurii 
Tg. Jiu — Progresul Vulcan 
București : Gh. Racz (Brașov) • 
Muscelul " 
Plopenl : 
Prahova 
vecea :

SERIA 
șoara — _ ___ ___
Drăgulici (Drobeta Tr.
• Victoria Cărei ' . _. ___
Mare : O. Ștreng (Oradea) • A- 
vîntul Reghin — C.F.R. Timișoa
ra : Gh. Avram (P. Neamț) — 
se dispută la Odorhei « Dacia 
Orăștie — Armătura Zalău : D. 
Rădulescu (București) a C.F.II. 
Cluj-Napoca — Minerul Dupeni : 
M. Fedluc (Suceava) a Mureșul 
Deva — Aurul Brad : Gh. Vasi- 
lescu n (București) a Gloria Bis
trița
Petă (Mediaș) a Chimica Tîrnă- 
veni — Victoria Călan : " ? 
stantinescu (București) • Minerul 
Moldova Nouă — C.I.L. Sighet : 
V. Măndescu (București).

— FI. Anuțescu și Gh. Popa 
(toți din Pitești).

• F.C. OLIMPIA SATU MA
RE. In formație reintră Kaizcr 
(care a efectuat suspendarea 
pentru trei cartonașe galbene) 
și, probabil, Both I, refăcut du
pă accident. In schimb, nu va 
juca Matei, aflat in spital da
torită accidentării la genunchi. 
• F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 
a plecat la Satu Mare cu auto
carul. vineri dimineață. N-au 
făcut deplasarea Toporan și Flo
rian Dumitrescu, care, acciden
tați, au devenit indisponibili.

Arbitrii partidei : A. Gliigca
— M. Feciorescu (ambii din Ba
cău) și S. Bnrlacu (oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej).

• F.C. CORVINUL. Joi. hu- 
nedorenii au avut zi de recupe
rare. necesară pentru cele două 
deplasări consecutive. Nicșa g-a 
accidentat la Arad, devenind in
disponibil pentru două săptă- 
mini. Locul lui va fi luat, pro
babil, de Agud. « JIUL nu 
anunță nici o indisponibilitate. 
Pregătirile au decurs normal. 
Deplasarea la Hunedoara va C 
efectuată in ziua meciului.

Arbitrii partidei : N. Raab (C. 
Turzii) — T. Gaboș și T. Vi- 
șan (ambii din Cluj-Napoca).

• F.C. BIHOR așteaptă, in 
primul tind, să se oprească 
ploaia și să apară soarele la 
Oradea. In privința formației, 
reintră Z. Naghi, care a efectu
at etapa de suspendare pentru 
3 cartonașe galbene. • F.C.M. 
REȘIȚA a plecat ieri după-a- 
miază, la Oradea, cu autocarul, 
dar fără Porațchi, ținut pe tușă 
de cele 3 cartonașe galbene a- 
cumulate. In locul lui va juca, 
probabil, Uțiu.

Arbitrii partidei : I. Igna — 
L Honig și I. Lăeâtiș (toți din 
Arad).

• S.C. BACAU. Pregătiri in
tense pentru dificila întilnire cu 
liderul clasamentului. Reintră 
Botez, căruia i-a expirat etapa 
de suspendare pentru cele trei 
cartonașe galbene • A.S.A. TG. 
MUREȘ. Tot lotul este apt de 
joc. Se preconizează utilizarea 
aceluiași „11“ din etapa de 
miercuri. Echipa va pleca as
tăzi, cu autocarul, spre Bacău.

Arbitrii partidei : R. Stinean
— N. Suciu și V. Teclu (toți 
din București).

• F.C. ARGEȘ. Piteșteniî nu 
au nici c indisponibilitate, sin
gura lor preocupare fiind aceea 
a strîngerii rîndurilor. Se pre
conizează menținerea forma
ției din etapa precedentă. • 
STEAUA nu are nici un fel de 
noutăți. Sameș este în continu
are in tratament medical pen
tru refacerea genunchiului.

Arbitrii partidei : R. Șerban
— C. Vlase și E. Păunescu (toți 
din Craiova).

0 ALARMANTA CREȘTERE
A NUMĂRULUI CARTONAȘELOR GALBENE!
Cc iac antrenorii? (c iac conducătorii echipelor?

11..16...20... iată o nedorită pro
gresie, creșterea numărului carto
nașelor galbene acordate în cele 
trei etape ale Diviziei A, desfă
șurate pină acum. Este un sem
nal, un semnal al înmulțirii ac
țiunilor neregulamentare care li 
obligă pe conducătorii meciurilor 
Bă recurgă tot mai des la averti
zarea ctitor în cauză. Iată o pri
mă constatare privind disciplina, 
sportivitatea in teren. Alte as
pecte — legate și de modul cum 
au fost’ organizate meciurile — 
eulese din partidele „rundei” de 
miercuri vi le prezentăm în cele 
ee urmează. în această radiogra
fie a disciplinei pe care o reali
zăm tocmai in scopul atragerii 
atenției asupra înmulțirii sau 
gravării gesturilor șl actelor 
nesportivitate.

■ Meciul steaua — Petrolul 
disputat intr-o notă generală _ 
sportivitate. Au fost, însă, atit în 
teren cit și în tribune, unele ex
cepții. In teren : Stoica, de la 
Steaua, a făcut multe faulturi, 
unele destul de tari ; ar fi meri
ta: chiar să fie avertizat ; Sotir, 
de la Petrolul, a primit cartonaș 
galben pentru proteste. In tri
bună : din rtndurile galeriei plo- 
leștenticr, aflată la tribuna I, s-a 
aruncat, ta repriza secundă, cu 
o sticlă în teren. Pe băncile de 
rezerve a fost 
rea generală a 
bună.
• Partidă de _ _

pe stadionul din Dealul Copoului 
(Pohtehnics Iași — Universitatea 
Craiova), dar. in general, disci
plinat disputată. Arbitrajul atent 
■1 Mti Km Igna a contribuit la 
buna sa desfășurare. Cartonașele 
galbene au fost acordate pentru 

dure (Ciobanu, Donose, 
.................... de 

sta- 
organizare

a- 
de

s-a 
de

ordine. Organiza- 
meciului — foarte

mare angajament

Antoni sau vociferări fată 
coechipieri (Irimescu). Un 
<Bon arhiplin șl o 
bună.
• In tun.-ea F.C.M.

TjC. Constanta a fost, _ .
o dispută corectă, dar cu unele 
totrăn tari la adversar. Așa s-a 
Intimplat în mân. 18. cind Tara- 
raehe (F.C. Constanța) a primit 
cartonaș galben. In repriza se
cundă. jucătorii au devenit mal 
nervoși. Intre min. 66 și 69, „ze
lul” a trei jucători a fost tempe
rat eu cartonașe galbene : Ignat 
(F.C. constanta), Boțonea șl Po
rațchi (F.C.M. Reșița). Organiza
rea a fost bună, conformă cu 
dispozițiile federației.
• La Timișoara, în cazul par

tidei Politehnica — F. C. Bihor, 
organizarea a fost bună, publicul 
— sportiv. Galeria orădeană a 
fost bine primită. Au existat cî- 
tevs intrări tari : Naom la Șer- 
bănoiu, care a și părăsit terenul. 
Horvath (F. C. Bihor), rudimen
tar și fără mijloace tehnice, a 
primit cartonaș galben la primul 
său joc In Divizia A.

• Partida S. C. Bacău — C. S. 
Tlrgoviște n-a fost scutită de 
unele nedorite momente în care 
sportivitatea s-a aflat eludată. 
Pentru intervenții dure, mal ta
tii Vamanu și apoi Gheorghe au 
primit cite un cartonaș galben. 
Arbitrul c. Szilagyi n-ar fi gre
șit dacă l-ar fi avertizat șl pe 
Muntean u șl Pitaru care, uneori, 
au șutat ostentativ balonul după 
fluierul arbitrului. In rest, șpor-

Reșița - 
în general,

tivitate atit în teren, cît și în tri
bune.
• Deși nu s-a acordat nici un 

cartonaș galben, au existat, to
tuși, cîteva aspecte care au făcut 
notă discordantă in partida Jiul— 
F. C. Olimpia Satu Mare, în ge
neral, liniștită. Am reținut pro
testele lui Mulțescu. Dumitrache, 
Sabou șl Marcu, atit la deciziile 
arbitrilor, cît și față de unele in
tervenții, mai puțin regulamenta
re, ale adversarilor. De aseme
nea ne-a surprins neplăcut atitu
dinea antrenorului Gh. staicu, 
care s-a ridicat de cîteva ori de 
pe bancă, comentind semnaliză
rile tușierulul Al. Ioniță, e drept 
uneori neconforme cu realitatea.

• La Tg. Mureș, meciul 
AJ5.A. — F. C. Argeș s-a desfă
șurat în foarte bune condiții or
ganizatorice. Atit la cabine, eît 
și în incinta terenului n-au avut 
acces decît persoanele îndreptă
țite. Publicul spectator a fost 
sportiv și disciplinat. La fel, ju
cătorii pe teren. Dealtfel, acesta 
ți cel de la Petroșani au fost sin
gurele jocuri ale etapei în care 
nu s-a acordat nici un cartonaș 
galben. La golul al treilea, eîțiva 
piteșteni au reclamat ofsaid, dar 
moderat, fără accente nesporti
ve. In ansamblu, din punct de 
vedere al sportivității, ordinii și 
disciplinei, un meci de apreciat.

• Pe Stadionul Republicii, la 
meciul Sportul studențesc — Di
namo, în incinta terenului s-au 
aflat prea multe persoane neofi
ciale. Ciugarin a primit cartonaș 
galben pentru un atac periculos, 
voit, Țălnar a fost avertizat cu 
cartonaș galben pentru că a ieșit 
neregulamentar, la schimbare 
(unde sînt cunoștințele teoretice 
referitoare la regulament 7).
• La Arad, organizarea exce

lentă, în tribune spectatori spor
tivi. O excepție, la penaltyul dic
tat împotriva U.T.A.-ei, proteste,' 
cu revenire imediată. Joc nervos 
la reluarea partidei cînd, hunedo- 
renii, mai incisivi, s-au duelat cu 
apărătorii arădeni și au rezultat 
ciocniri mai nesportive ca aceea 
din min. 51, dintre jucătorii 
Giurgiu și Lucescu care au pri
mit cartonașe galbene. Acestora 
li s-a scăzut cîte un punct la no
tare, ca șl altor sancționați cu 
cartonașe galbene. Petcu șl Mi- 
culescu de la F.C. Corvinul.

• I

CLASAMENTUL DIVIZIE!
NAȚIONALE DE JUNIORI

1. S. C. BACAU 20 13 3 4 45-20
2. F.C. Constanței 20 12 2 6 37-17 26
3. „Pofi«,s Timiș. 20 10 5 5 29-15 25
4. F. C. Argeș 20 10 4 8 26-16 24
5. F. C. Petro’ui 20 6 11 3 15-12 23
6. Steaua 2C 8 6 6 29-17 22
7. A.S.A. Tg. M. 20 9 4 7 25-20 22
8. F. C. CarvinuB 20 7 7 6 37-30 21
9. Unix. Craiava 20 6 9 5 25-20 21

10. F.C.M. Reșița 20 6 9 5 18-18 21
11. Pol it. laț i 20 7 5 8 25-27 19
12. Spartul stud.. 20 9 1 10 20-28 19
13. U.T.A. 20 7 4 9 19-23 18
14. F. C. Olimpic 20 6 5 9 18-28 17
15. Dina mc 20 6 4 10 22-38 16
16. Jiul 20 4 7 9 12-25 15
17. F. C. Bihor 20 4 4 12 16-29 12
18. C. S. T-viște 20 3 2 15 15-56 8
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fie făcute în spiritul 
regulamentare, fără 
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cieri subiective.
• Ar fi util ca in .

trilor să fie cooptat! șl .__
specialiști din afara hipodromu
lui, buni cunoscători ai alergări
lor, oameni de o mare probitate, 
care prin prezența lor să Întă
rească șd mai mult 
actualilor judecători 
de cal.
• Ar fi bine dacă în următorul 

program oficial am găsi șl nu
mele arbitrilor desemnați să ofi
cieze anul acesta.
• Studierea posibilității inclu

derii în programul alergărilor și 
a unor curse de record sau de 
condiție.
• Programarea cît mai rară a 

premiilor în două reprize 
turi), acest sistem de 
supunînd la eforturi 
concurențll (obligați să alerge de 
două ori în aceeași zi) șl gene- 
rînd de multe ori performanțe 
contradictorii.

Gh. ALEXANDRESCU
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Ctinpulung — Metalul 
C. Jurja (București) • 
Ploiești — Chimia Rm. 
Gh. Jucau (Mediaș). 
A III-A : e u.M. Ttai- 

Cluj-Napoca : S. 
Severin) 

F. C. Baia

Metalurgistul Cugir : L.
V. Con-

ACTUALITĂȚI
• STRUNGUL ARAD — ,,U“ 

CLUJ-NAPOCA 1—3 (0—0). Mihuț 
a marcat pentru arădeni, Anca 
și Vidican (2) pentru „șepcile 
roșii* (N. Strujan, coresp.).
• MÎINE SE REIA CAMPIO

NATUL REPUBLICAN DE 
NIORI cu disputarea etapei 
14-a. Reamintim liderii 
serii ale întrecerii : S. 
(seria I), F. C. Brăila 
greșul București (III), 
ta tea Craiova (IV), U. 
șoara (V), F. C. Baia Mare (VI), 
Clubul sportiv școlar Mediaș

‘ ‘ “ Sf. Gheorghe

JU- 
a 

celor 8 
C. Bacău 
(II), Pro- 
Universi- 
M. Timi-

Clubul sportiv
(VII) șl Oltul . _____ ___
(VILi). Celelalte etape ale cam
pionatului sînt ~
următoarele date : 19 șl 26 mar
tie, 2, 5, 9, 12, 16. 23 șl 30 aprilie, 
7, 14 și 21 mai.

programate la

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 1 

LOTO DIN 10 MARTIE 
EXTRAGEREA

68 4 78.
EXTRAGEREA

89 42 90 22 
FOND TOTAL

1.207.369 LEI, DIN 
REPORT.

I :
a

51.

26 66
ll-o :

79

TRAGEREA 
■ 1978
> 60 27 49

55 82 « i
DE __________
CARE 405.089 LEI

C15TIGURI î

c7* whn-frCaw. AR&ITRI! .EXTREMELE ETAPEI"!!■

MEREU PE FAZA
Miercuri, Ic Reșița, arădeanul O. Strong a avut o mi

siune dificilă pentru că disputa dintre ocupantele ulti
melor locuri, F.C. Constanța și F.C.M. Reșița, era ex
trem de importantă in privința ,,zestrei’* de puncte. Ne-a 
fost dat să asistăm la o întilnire palpitantă între două 
formații ambițioase, un meci cu faze rapide, desfășurate 
pe un teren umed, ușor alunecos, în care conducătorul 
jocului, precum și oei doi tușieri au trebuit să aplice 
cu promptitudine prevederile regulamentului. Deși este 
unu! dintre cei mai tineri ,,cavaleri ai fluierului* din 
lotul A, Octavian Ștreng s-a situat la înălțime, prestația

sa fiind de --------- —,----------_ ____________  — —
creție în sancționarea abaterilor’ regulamentare, a lăsat 
cursivitate jocului, aplicînd bine legea avantajului. N-a 
lipsit mult, în repriza secundă, mai precis între minu
tele 66 și 69 ca jocul să devină dur, deoarece unii 
fotbaliști erau nervoși. Intervențiile arbitrului în ace-ie 
momente au fost hotărîtoare : prima oară — el i-a 
avertizat cu cartonaș galben pe constănțeanul Ignat și 
pe adversarul său Boțonea, iar a douo 
Porațchi s-a calmat ca urmare a unei 
mănătoare cu a celorlalți doi jucători.

Credem că prestația sa s-a situat l-o 
rior și fiindcă O. Ștreng, avînd o bună 
s-a aflat permament în preajma locului 
balonul. (P.V.).

calitate superioară. El o intervenit cu dîs-

oara rețițeanutl 
sa Acționa ri ase-

CIND VREI SA FII CU ORICE PREȚ VEDETA MECIULUI...
Este c „boală” 

jocul decurge lin, 
bite (cum c fost 
Dinamo, întilnire 
sportivitate), cînd ____. _. _ __ ,________ ___ ____
nu stinjeneoscă, ci sâ ASIGURE cursivitatea partidei, 
tunci se Ivesc, uneori, orgolii vedetiste. Să nu apară el 
prim-plan pe scena meciului ? Să nu se vadă ? Să 
remarce lumea ce știe el ?

Din păoote, asemenea atitudini te moi văd cîteodoto 
ți la arbitrii vechi, recunoscuți și oprecioți. Cum a fost 
cazul lui N. Roi nea, miercuri. Amendind pe parcursul 
jocului ultima și cec mai greu sesizabilă infracțiune, 
N. Rainea ne-a dovedit o dotă in plus ce știe și cit 
știe. De fapt, toată lumea știe... ce știe N. Rainea. 
Dar nu asta c fost problema. Nici gesticulația cam tec-

moi veche o arbitrilor noștri. Cind 
fără incidente, fără probleme deose- 

și recentul derby Sportul studențesc - 
desfășurata intr-un deplin spirit 
arbitrului i se pretinde mai ales,

de 
să 
a- 
în 
nu

trală, „ă la Robert Wurtz” (apreciatul arbitru francez 
este insă k> fel de exact pe cit este de teatral) ci
faptul că, Ia un moment dat, cînd intrase total în 
,,umbra" jocului, N. Rai nea a ieșit la suprafață și la 
lumină printr-o adevărată „lovitură de teatru". Gol 
limpede, în minutul 44, înscris cu capul de Cazan, ju- 
jucătorii Sportului se îmbrățișează, dinomoviștii, amărîți, 
sînt cu capul plecat, și-atunci țîșnește în prim-plan ar
bitrul. Cazan ar fi comis — în versiunea conducătorului 
de joc — o infrancțiune înainte... Cînd înainte, că 
fundașul central al Sportului studențesc sărise la cap 
drept ca o luminare ?... Cînd înainte, cu 5 secunde, 
cu 15 secunde, cu 30 de secunde înainte de gol ? N-a 
văzut nimeni nimic I Doar arbitrul, care a inventat acest 
„înainte* tactic și le-a luat, frumușel, studențilo-r un gol... 
(M.P.).

MÎINE SI CELE 192 ECHIPE DIN
»

SE ALINIAZA LA STARTUL
din cel de al treilea 
campionatului național 
— Divizia C — reiau

„EȘALONUL TREI
RETURULUI

li

Echipele 
eșalon al 
de fotbal 
inline întrecerile returului. Iubi
torii fotbalului, suporterii celor 
192 de divizionare C, așteaptă în 
noul sezon de la echipele lor fa
vorite o comportare sportivă, un 
fotbal spectaculos. Din păcate, 
în toamnă, în turul campionatu
lui, multe echipe din divizia C 
și-au creat o „faimă* ce nu prea 
le face cinste, au ^excelat* în

acte nesportive. Sute de jucători 
au fost sancționați pentru dife
rite abateri de la etica sportivă, 
multe terenuri și echipe au fost 
suspendate. Sperăm că în retur 
lucrurile să se schimbe radical 
în bine.

Înaintea etapei a XVl-a, pe 
primele locuri In clasamentele 
celor 12 serii se află (în ordinea 
seriilor) echipele : Minerul Gura 
Humorului (la 6 p distanță de a 
doua clasată), Constructorul lași

(la 2 p), Progresul Brăila Ga 3 
p), Chimia Brazi (la 6 p), Ș. N. 
Oltenița (la 3 p), Progresul Co
rabia (la 4 p), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin (la 3 p), Minerul 
Anina (la 2 p), înfrățirea Ora
dea (la egalitate cu Strungul 
Arad), Minerul Baia Sprie (la e- 
galitate cu Minerul Cavnic), 
Poiana Cîmpina (la 3 p) șl In
dustria sîrmei Cimpia Turzii (la 
S P).



Deși toate cele cinci partide 
încheiate în timpul regulamen
tar de ioc au fost remize, runda 
a 3-a a turneului internațional 
de șah al României nu poate fi 
socotită drept una „calmă”. Dim
potrivă. Exceptînd întilnirea Mi
nev — Alburt (ultimul a propus 
repede egalitatea), în celelalte 
s-a luptat foarte aprig, ajun- 
gîndu-se in poziții extrem de 
tăioase, deschise oricărui re
zultat. Complicații, practic, in
calculabile au survenit la tabla 
unde tinerii Liubomir Ftacnik 
și Slavoliub Marjanoviei s-au 
bătut, cum se spune, ca doi co
coși. partida încheindu-se, to
tuși. pașnic printr-un „șah e- 
tern“, într-o poziție în care mae
strul iugoslav căuta victoria 
deși avea un turn mai puțin.

Spectaculoasă, dinamică, a fost 
și partida Vaisman — Belllon, 
în care s-au înfruntat doi ma-

violentă „furtună cont 
Șubă și Birieseu au 

un final aproximativ

în runda a 4-a s-au 
următoarele rezul-

ATLEȚil EUROPEI
(Urmare din pag. I)

tea sări — și speră în comportări 
bune. Pe scurt, amănunte des
pre probele și adversarii lor 4 

Natalia Mărășescu este con
siderată marea favorită a cursei 
de 1 500 ,m. Se spune, aici, că, 
impresionate de recordul său. 
alte vedete ale 
(Bruns. Petrova) vor lua star
tul la 800 m. Cea mai pericu
loasă adversară a Natahei — și 
a Ilenei Silai, creditată cu al 
doilea timp dintre participante 
— pare vest-germana Brigitte 
Kraus, campioană a probei in 
1976 
cent, 
dial

în

semifondului

la Miinchen, autoarea, re- 
aunui valoros record mon- 
la 1 000 m.

__ condițiile amintite, proba 
de 800 m a devenit 
merată, fapt care 
misiunea Marianei 
Elenei Tăriță. De 
Ileana Silai a fost înscrisă la 
800 m, dar nu credem că va pu
tea alerga ambele probe, finale
le fiind programate duminică la 
un interval de 
nute.

Gina Fanai t 
sare valoroase 
tru calificarea 
necesară, probabil, o săritură de 
6,50 m. La triplusalt, Carol Cor
bii poate aspira la un loc pe 
podium dacă va întrece pe unul 
din cei trei săritori sovietici — 
Piskulin. Kovtunov. Iakovlev — 
care au sărit in acest sezon pes
te 16,70 m.

f o arte aglo- 
îngreuiază 

Suman și a 
notat că și

numai 20 de mi-

are multe adver- 
în lungime, pen- 
în finală fiir.du-i

Campionatele europene de tenis de masâ

DUISBURG, 10 (prin telefon). 
Vineri s-a dat startul în cea 
de-a 11-a ediție a campionate
lor europene de tenis de masă 
pentru seniori, la care iau par
te 30 de reprezentative de țări, 
însumînd 141 jucători și 89 ju
cătoare.

După ceremonia de deschide
re, pe cele 12 mese din princi-

SEMIFINALELE CUPELOR
EUROPENE LA BASCHET

SELECȚIONATA
PE LOCUL 3

DIN R.D

DE HOCHEI
IN TURNEUL
GERMANĂ

PRIMELE CLARIFICĂRI IN CLASAMENTUL 
TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH 

eștri cunoscuți ca adepti ai ata
cului. Lupta tactică foarte rafi
nată, cu sacrificii și contrasa- 
crificii, a condus la un final de 
nebuni de culori diferite abso
lut egal.

Tot pînă în final s-a jucat 
partida Lukacs — Ungureanu. 
maestrul român apărindu-se cu 
multă inventivitate.

în partidele întrerupte. Cio- 
câltea are un final mai slab la 
Uhlmann, dar cu șanse de re
miză. Ghindă l-a dominat pe 
Pâdevski, care a reușit totuși 
să întrerupă (doar) cu un pion 
în minus.

După o 
binativă”, 
de iucat 
egal.

Aseară, 
înregistrat
tate : Marjanoviei a ciștigat la 
Ungureanu iar Uhlmann la Șu
bă, ambii cu negrele. O victorie 
spectaculoasă a obținut Ciocâl- 
tea la Adamski. Liderul clasa
mentului, Lev Alburi, iși men
ține sigilr poziția prin victoria 
facilă obținută la Birieseu. Re
mize sint ‘
— Minev, 
Lukacs — 
întreruptă 
un pion in plus la Ftacnik. în 
clasament, după 4 
duce Alburi cu 3*/j 
Cioeâltea 2% (1) și 
2% P-

Astăzi dimineața, 
turneul continuă cu 
partidelor întrerupte, 
miază (ora 16) are loc 
5-a care programează 
le :

Minev — Bellon, Ghindă — 
Lukacs, Vaisman — Ungureanu, 
Birieseu — Pâdevski. Uhlmann 
— Alburi, Adamski — Șubă, 
Ftacnik — Cioeâltea, Marjano- 
viei — Stoica.

Valeriu CHIOSE

partidele : Pâdevski 
Bellon — Ghindă și 
Vaisman. în singura 
a rundei Stoica are

runde, con- 
p. urmat de 
Marjanoviei

de la ora 9. 
reluarea 
După-a- 
runda a 
Darii de-

Săptămina aceasta au fost re
luate meciurile cupelor europe
ne la baschet, prin întrecerile 
semifinale. Rezultate :

C.C.E. — masculin (grupă uni
că) : Mobilgirgi Varese — Real 
Madrid 87—82 (38—33). Alvik
Stockholm — Jugoplastika Split 
100—87 (51—55). A.S. Villeur- 
banne — Maccabi Tel Aviv 
99—88 (59—48).
1.
1
1
4.
5.
6.

Clasament :
2
3
4
5
5
8

9 7
6
5
4
4
1

pala sală de sport din Duisburg 
au început seara întrecerile în 
proba pe echipe, care a progra
mat în prima rundă partidele 
dintre formațiile din grupa B : 
R.F.G. — Anglia. Suedia—Dane
marca și U.R.S.S. — Bulgaria. 
La ora convorbirii telefonice, 
aceste meciuri sînt în plină des
fășurare (rezultatele urmînd să 
le obținem dună închiderea edi
ției și să le publicăm în numă
rul următor al ziarului nostru).

Sportivii români intră în în
trecere sîmbătă dimineață. E- 
chipa feminină va susține două 
meciuri tari, în compania for
mațiilor Iugoslaviei și Uniunii 
Sovietice, in timp ce echipa 
masculină are de jucat cu re
prezentative mai slab cotate în 
ierarhia continentală, cele ale 
Insulelor Jersey și Portugaliei. 
După amiază, fetele vor susți
ne o singură partidă cu Olanda, 
în timp ce băieții au planificate 
trei meciuri : cu Elveția. Irlan
da si Turcia.

Pînă în ziua întrecerii, spor
tivii noștri s-au antrenat cu 
hărnicie, s-au acomodat cu me
sele de producție locală, folo
site pentru prima dată la cam
pionatele europene, si cu sala 
care oferă condiții bune de ioc. 
Absolut toți sportivii noștri se 
consideră în formă bună si a- 
bordează întrecerea cu dorința 
fermă de a juca la nivelul ma
xim al posibilităților lor.

de hochei organizat 
de

Turneul 
de forul 
R. D. Germană 
ultimele două 
lecționata țării 
reprezentativa României cu 5—2 
(0—1, 3—0, 2—1). iar echipa Ja
poniei a dispus de cea a Elve
ției cu 5—3 (3—2, 0—1, 2—0).

Primul meci a fost foarte 
spectaculos, hocheiștii români a- 
bordînd cu mult aplomb aceas
tă dificilă dispută cu o echipă 
de grupa A a C.M. Ei au stăpi- 
nit jocul in prima repriză, ’a 
capătul căreia, după o suită de 
mari ratări, au reușit să deschi
dă scorul (min. 16). Se părea că 
selecționata română va realiza 
o frumoasă surpriză. Din păca
te. în partea a doua a întîlnirii, 
o suită de neatenții în apărare 
(meteahnă mai veche a echipei 
noastre) a permis gazdelor nu 
numai să egaleze, dar să preia 
conducerea cu 3—1 ! în ultima 
repriză, jocul a fost mai echi
librat, însă, cu toate eforturile 
depuse de hocheiștii români, ei 
nu au mai putut întoarce ba
lanța victoriei. Au mareat : Z. 
Naghi și Antal — România, 
Lempio 2, D. Peters, R. Peters 
și Patzschinskj — R. D. Ger
mană.

Ca urmare a acestor rezulta
te. clasamentul final este ur
mătorul : 1. R. D. Germană 5 p; 
2. Japonia 3 p ; 3. România 2 
p (17—13) ; 4. Elveția 2 D
(12—17).

specialitate din 
s-a încheiat. în 
confruntări, se- 
gazdâ a invins

17
15
14
13
13
10

925-768 
802-736 
822-810
807-813 
781-868 
794-936

Real 
Mobilgirgi
Maccabi
Viileurbanne 
Jugoplastika 
Alvik
C.CJE. — feminin : Steaua 

roșie Belgrad — GEAS Sesto 
San Giovanni 54—53 (23—30),
Minior Pernik — Sparta Prag» 
61—60 (25—36) ; Cupa cupelor
— masculin : Sinudyne Bologna
— B.C. Caen 98—78 (48—38),
B.C. Barcelona — Gabetti Can
tu 90—87 (48—46) ; Cupa -Li
liana Ronchetti” — feminin : 
B.S.E. Budapesta — Slovan Bra
tislava 51—68 (19—32). Levski 
Spartak Sofia — Lokomotiv 
Sofia 65—48 (32—28). Jocurile
retur au loc săptămina viitoare.

9
9
9
9
9 

feminin :

Mkcea COSTEA

Turneul de Handbal Icnlain de la Neubrandenburg

ECHIPA ROMÂNIEI IM DIFICULTATE

TURNEUL DE TENIS DE LA MOSCOVA
în capitala U.R.S.S. s-a des

fășurat un concurs internațio
nal de tenis pe teren acoperit, 
reunind jucători ai cluburilor 
sportive militare Steaua Bucu
rești. Legia Varșovia și Ț.S.K.A. 
Moscova. Campionul român Du
mitru Hărădău a obținut victo
rii la tenismanii sovietici I. 
Leonov cu 6—0. 6—1 și polone
zul R. Wcziorek cu 6—3. 6—1, 
pierzînd la sovieticul K, Pugaev 
cu 7—6, 4—6, 4—6. Finala tur
neului a revenit lui S. Volkov, 
care a dispus de I. Ehmerov cu

6—4, 6—4. In semifinale : Vol
kov — Egorov 4—6. 6—4. 6—4 ; 
Ehmerov — Pugaev 2—6, 6—2, 
6—4. D. Hărădău a terminat pe 
locul 5, învingînd în meciurile 
pentru clasament pe polonezul 
T. Nowicki (7—5, 7—5) și sovie
ticul V. Korotkov (6—0, 6—2). 
Un rezultat bun a obținut și al 
doilea participant român. Ma
rian Mirza, care l-a învins pe 
Nowicki cu 6—2, 6—3, dar 
fost întrecut de Korotkov 
scorul de 4—6. 6—4. 4—6.

la

Din țările socialiste
R. P. Bulgaria PRIMELE CAMPIONATE ALE ANULUI
Contrar 

două luni 
ria s-au 
campionate naționale. Este vorba 
de finalele halterofililor și de 
cea a boxerilor. Motivul ? A- 
ceste întreceri finale au fost or
ganizate pentru ca sportivii cei 
mai buni, care s-au afirmat cu 
acest prilej, să aibă timp să se 
pregătească temeinic înaintea

obiceiului, în primele 
ale anului în Bulga- 
și desfășurat două

R. P. Mongolă

HOCHEIUL PROGRESEAZĂ
excelente de climă 
dezvoltarea pe o

Condițiile 
favorizează 
scară întinsă ă hocheiului în 
Republica Populară Mongolă. 
Numărul echipelor crește con
tinuu, iar campionatul a început 
să cuprindă diverse categorii, 
mergînd pînă la întreceri să
tești. Astfel, de curînd s-a în
cheiat campionatul elevilor și 
studenților din Ulan-Bator, com
petiție la care au participat 12 
echipe.

în orașul Darhem, unde se 
construiește un complex de căi 
ferate, a luat naștere o puter
nică echipă, numită „Zemcik“, 
localnicii îndrăgind noua disci
plină sportivă practicată pe me
leagurile lor.

Admirabile patinoare artifi
ciale au devenit peisaje inedite, 
alături de terenurile destinate 
practicării sporturilor clasice în 
Mongolia, și anume : luptele, 
călăria și tirul cu arcul. Către 
toate acestea se îndreaptă, zil
nic, zeci de tineri, printre care 
și cei care au ales hocheiul ca 
sportul lor preferat.

marilor competiții internaționale 
ale anului.

Campionatele de haltere, găz
duite de orașul Veliko Tirnovo, 
au consemnat rezultate in ge
neral bune, dar performanțele 
nu se ridică la nivelul eelor 
înregistrate acum cîțiva ani. 
Totuși, lupta pentru primele 
locuri a fost pasionantă, fapt 
care explică numărul mare de 
sportivi (25) eliminați din con
curs după 3 încercări ratate. 
Dintre rezultatele mai bune 
menționăm : Lipanovski — 335 
kg la cat. mijlocie ; Nikolov — 
337,5 kg la cat. semigrea : Mil- 
cev (20 de ani) — 340 kg la 
cat. grea. De remarcat, rein
trarea fostului recordman mon-

la cat supergrea. Flacikov, 
a realizat 390 kg (130 + 210).

dial 
care

Cea de a 33-a ediție a cam
pionatelor de box ale Bulga
riei a avut loc la Sofia. Antre
norul federal Todor Andreev a 
declarat că nivelul meciurilor 
a fost satisfăcător, iar unele 
partide s-au ridicat chiar la un 
inalt nivel tehnic.

Cel mai spectaculos meci 
fost acela dintre Fuceadjiev 
Asenov, la categoria muscă.

a
și 
O 

impresie excelentă a lăsat tînă- 
rul Hristov (19 ani). Iată cam
pionii in ordinea categoriilor: 
Radev. Fuceadjiev, Kamburov, 
Andrejkovski, Hristov, Nikolov, 
Jankov, Iliev, Anghelov, Kalvi- 
nov și Suvandjiev.

NEUBRANDENBURG, IB (prin 
telefon). A doua evoluție a e- 
chipei noastre feminine de 
handbal in turneul găzduit de 
Stadt-Halle a însemnat o nouă 
dezamăgire. După eșecul sufe
rit în prima zi, in fața cam
pioanei mondiale, formația R. D. 
Germane, iată altul in partida cu 
campioana olimpică: România — 
U.R.S.S. 19—22 (3—11). Cau
zele : debilitatea fizică (chiar 
dacă este prea tare, termenul 
înfățișează exact situația), lipsa 
de pregătire (după numai 10 
minute erau obosite !) și de 
cunoștințe tehnice a majorității 
jucătoarelor noastre. Antrenorul 
Valeria Gogâltan ne spunea la 
sCrșitul meciului : ..F.ste clar că 
na avem echipă. Mă îngrijo
rează no numai prezeotul, d 
— mai ales — viitorul handba
lului nostru feminin”. Echipa 
sovietică, care a avut in Ma- 
kareț cea mai bună jucătoare 
a reuniunii, s-a remarcat prin 
angajament fizic, viteză in ac
țiuni și o defensivă mobil-agre- 
sivâ.

Au marcat : Ercmia 4, Boși 2, 
Markov 1, Torok 1, Hobincu 1 
și Cojocărița 1 — pentru Româ
nia, Makareț 9, Turci na 4, Li- 
toșenko 3, Karlova 2, Palcikova 
2, Bobrus 1 și Takesajite 1 — 
pentru U.R.S.S.' Au arbitrat 
foarte bine Passon și Leja (Po
lonia).

în celelalte meciuri ale eta
pei a Il-a s-au înregistrat ur-

mătoarele rezultate : R. D. Ger- 
A — R. D. Germană B 
(10—5), Ungaria — Iugo- 
21—13 (14—7). în clasa- 

R.conduc neînvinse

mană
18—ie 
slavi* 
ment
Germană A și Ungaria.

în continuarea turneului, 
prezentativa României va 
tilni echipele Ungariei, R. 
Germane B și Iugoslaviei.

•••
r

D.

re- 
în-
D.

lon GAVRILESCU

SURPRIZA IN C. M

DE PATINAJ ARTISTIC
Proba individuală masculină a 

campionatelor mondiale de pa
tinaj artistic, de la Ottawa, s-a 
încheiat cu victoria surprinză
toare a americanului Charles 
Tickner (24 ani). Iată clasamen
tul probei: 1. Ch. Tickner (S.U.A.) 

2. J. Hoffmann 
186,86 p. 

Cousins (Anglia) — 186,62 
V. Kovalev (U.R.S.S.) — 
p etc.

proba individuală femi- 
după executarea „progra- 

i scurt” conduce cam-

— 187,32 p, 
(R. D. Germană) 
3. R. 1 
P, 4.
182,56

în : 
nină, 
mului 
pioana europeană Anett Poetzsch 
(R.D.G.) — 85,82 p, urmată de 
Unda Fratiane (S.U.A.) —
83,72 p și Susanna Driano (Ita
lia) — 79,64 p.

PĂSĂRI CALATOARE11 I

TELEX • TELEX
FOTBAL • In turneul final al 

„Cupei Africii", la Accra : Nige
ria — Ghana 1—1 (1—0). • La
Lisabona : portugalia B — Franța 

B 1—1 (1—0). « In C.E. de tine
ret, la Manchester : Anglia — 
Italia 2—1 (1—1).

SCHI • Slalomul uriaș (f) de 
la Waterville Valley (S.U.A.) a 
revenit schioarei elvețiene Lise- 
Marle Morerod. In clasamentul 
„Cupei Mondiale” continuă să 
conducă Hanni Wenzel (Liech
tenstein) cu 154 p, fiind virtuală 
cîștigătoare a trofeului. • în 
concursul de sărituri de la Iran 
Mountain (S.U.A.), primul s-a 
clasat austriacul Willy Piirstl — 
202,7 p. • Pe. pîrtiile stațiunii el
vețiene Laax, în cadrul ‘
Mondiale” la schi, proba 
lină de coborîre a revenit în mod 
surprinzător austriacului Ull 
Spless, cu timpul de 1:57,96. El 
a fost urmat în clasament 
Franz Klammer (Austria) 
1:58,18 si Erik Haker (Norvegia) 
— 1:58,55.

„Cupei 
mascu-

de

ȘAH a După 10 runde in tur
neul de la Bugojno (Iugoslavia): 
B. Spasski, J. Timman — 61/, p.

Karpov, V. Hort, L. Liuboje- 
vid 6 p. • In runda a doua a 
turneului feminin de la Belgrad, 
maestra româncă Lia Bogdan a 
remizat eu Maria Ivanka (Un
garia). în clasament conduc Dra- 
gasievici, Ivanka și Verdczy, cu 
cite l'/z p

TENIS • Optimi de finală tn 
turneul feminin de la Dallas
(Texas) : Kerry Reid — Virginia
Ruzicl 2—6, 6—2, 6—3 ; Betty
Stove — Nancy Richey 6—2, 6—I ; 
Tracy Austin — Helena Anliot
7—5, 6—2. a B. Borg a ciștigat 
lndoor-ul de la Goteborg, dispu- 
nind In finală cu 6—4, 1—6, 6—3 
de V. Gerulaltis. Pentru locul 
trei : J. Lloyd — S. Mayes 7—6,
5— 3. O La Madrid a început 
întilnirea de tenis dintre selec
ționatele Europei și Americii de 
Sud. Primele rezultate : Cox — 
Koch 6—2, 6—0; Molina — Panatta
6— 4, 7-5.

A.

2.

Cu prilejul campionatelor mondiale de schi 
kitchen, o comisie specială de admitere a 
de schi a trebuit să se pronunțe intr-o serie de cazuri — cel puțin 
ciudate, la prima vedere — Implîcînd apartenența națională a unor 
concurenți înscriși.

lat-o de pildă pe Caroline Schneeweiss. o tinără austriacă din 
celebra regiune de sporturi de iarnă Vorarlberg, trecută pe lista de 
participant! a... Belgiei ; italianul Marco Girardelli este revendicat de 
totul... Luxemburgului, iar compatrioata sa Elena Matous, originară din 
Cortina d’Ampezzo, intenționa să concureze pentru o țară din... Asia I 
Firește că federația o refuzat candidaturile acestor sportivi care nu-șî 
puteau justifica decit foarte vag relațiile cu țări ce nu sînt ale lor și 
in care s-au oflat incidental.

Moi mult decit atît, președintele F.I.S., Marc Hodler a declarat 
presei in mod categoric : „Trebuie să punem capăt imigrației schiori
lor care nu vor să slujească țările de adopțiune, ci doar să-și asi
gure un culcuș plăcut I". Ziarul „Sport” din Zurich titrează sugestiv ; 
„Stop -păsărilor călătoare» 1” și dezvăluie faptul că, in realitate, 
această dispersie de schiori, ajunși departe de patriile lor, se dato- 
rește în mare măsură inițiativei firmelor de echipamente sportive care 
Iși distribuie schiorii (ca pe o marfă I) pe la diverse federații na
ționale mai mici (în căutare de prestigiu) pentru a le da posibilitatea 
să concureze șl — firește — să producă reclama de care întreprinde
rile comerciale nu se pot lipsi (șl pentru care cheltuiesc, în fond, 
banii), .

Te șî cuprinde mirarea : ce să spuî despre un „sportiv” precum
Konrad Bartelski, ani de zile concurîod sub culorile Morii Britonii
(pentru că și-a făcut studiile în Anglia), apoi schîînd pentru Olanda
(unde șî-a amintit a fi petrecut o vreme a copilăriei)? Sîntem firește
în așteptarea următoarei opțiuni a bizarului schior care probabil o șî 
uitot cărei țări ii aparține de fapt...

de la Garmisch Parten- 
Federației internaționale

Victor BANCIULESCU
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