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ILEANA SIL Al Șl NATALIA MĂRĂȘESCU 
VOR APĂRA ASTĂ-SEARĂ

CULORILE CONTINENTULUI LA 1500 m!
® Cine va cîștiga „revanșa" ? 0 La debut „indoor", 
Mariana Suman — medalie de bronz 0 Vladimir laș- 

cenko și noile limite ale „înălțimii"
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MILANO, 13 (prin telefon). 
Vom începe comentariul nostru 
pe marginea celei de-a IX-a 
ediții a campionatelor europene 
pe teren acoperit cu declarațiile 
— luate la numai cîteva minute 
după cursă — celor două pro
tagoniste. Campioana, Ileana 
Silai, care a obținut acum pri
ma mare victorie a îndelunga
tei sale cariere, ne-a spus : 
„Recordul mondial stabilit în 
februarie de Natalia Mărășescu 
m-a ambiționat in aspirațiile 
mele. Deși pe parcursul ultime
lor săptămini nu m-am simțit 
tot timpul in cea mai bună con
diție fizică, știam ce pot, știam 
cit și cum m-am pregătit. Știam 
că dacă cursa se va decide la 
finiș nu voi avea probleme, deși 
Kraus era recunoscută pentru 
sprintul său. La intrarea in ul
timul tur mi-am dat seama că 
nu pot pierde, chiar dacă pen
tru a o depăși pc Kraus am 
alergat pe culoarul trei“. Nata
lia Mărășescu, marcată de efort, 
declară : „Astăzi, aici la Milano, 
Ileana Silai a fost mai bună și 
a cîștigat pe merit. Nu-mi pot 
reproșa că nu am făcut totul 
pentru victorie. Am greșit, cred, 
in prima parte, cind tempoul a 
fost prea ușor. Poate că altfel... 
Prilejul „revanșei" mi se oferă 
marți seara, cu ocazia meciului

Mariana Suman, din nou în 
prim-planul atletismului inter

national
Europa — S.U.A. Să vedem..." 

Revenind la desfășurarea pro
bei, ne reamintim cu plăcere că

Romeo ViLARA

(Continuare In pag. 2—3)

Turneul internațional de box

„CENTURA DE AUR" A DEBUTAT PROMIȚĂTOR
• Boxeri din 11 țări în luptă pentru cele 11 centuri • Gh. Costache a ratat

o mare victorie • S. Cuțov, în bună dispoziție
Aseară, la Palatul sporturilor din Capitală, trompeții tradițio

nali au chemat la întrecere boxerii participant la cea de a 7-a 
ediție a turneului internațional „Centura de aur". Intr-o atmosferă 
sărbătorească, pugiliști din 10 țări — Algeria, Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, R.D. Germană, Grecia, Iran, Mongolia, U.R.S.S. și Ve
nezuela — au defilat alături de sportivii români, în aplauzele ge
neroase ale spectatorilor, veniți în 
ceri.

numâr more sâ asiste la între-

de concurs
Costache 
blicul in 
pe care 
cubanez

încă din prima reuniune — 
urmărită de peste 2500 de spec
tatori — boxerilor români le-au 
fost opuși adversari puternici 
din Cuba și Venezuela, in fața 
cărora au trebuit să se între
buințeze serios pentru a se ca
lifica in etapa următoare. Pri
ma victorie internațională a 
obținut-o fostul campion națio
nal al „semiușorilor“ Florian 
Livadaru. Practicând un box 
ofensiv, cu lovituri puternice și 
de cele mai multe ori clare,

Livadaru l-a dominat pe cam
pionul W. Rivas (Venezuela), 
sportiv tenace și deosebit de

a ridicat adesea pu— 
picioare prin replicile 
le-a dat campionului 
L. Echaide. Rezervat 

în primele minute de luptă, tî-
nărul rapidist a pornit mai apoi 
la ofensivă, aplicindu-i sporti
vului cubanez numeroase lovi
turi la figură. în urma unor 
croșee dublate, recepționate în 
plin, Echaide a fost expediat 
la podea și numărat în rundul 
doi. Meciul a continuat apoi

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI (locul I în serie) ÎN LUPTĂ 
PENTRU MEDALII LA C.E. DE TENIS DE MASĂ

DUISBURG, 13 (prin telefon). 
Reprezentativa feminină de te
nis de masă a României și-a 
încheiat cu un succes net (3—0 
cu Belgia — victorii realizate 
de Maria Alexandru, Eva Fe- 
renezi, Maria Alexandru — Lia
na Mihuț) buna comportare din 
seria I a actualei ediții a cam
pionatelor europene. Totalizînd 
4 victorii și avînd meci-ave- 
raj superior partenerelor de 
serie, echipa țării noastre s-a 
clasat pe locul I și va întîlni 
marți seară pe ocupanta locu
lui secund din seria a Il-a, 
formația Cehoslovaciei. In cea
laltă semifinală se va disputa 
meciul Ungaria (locul 1 în se
ria a Il-a) — U.R.S.S. (locul 2

Florian Livadaru (stingă) a eschivat lovitura adversarului său, W. 
Rivas, și pregătește o nouă directă de dreapta. Foto: D. NEAGU
(VWVWVWWVrtV^REZULTATE TEHNICE

seară, în- 
penbru

în seria I). 
vingătoarele 
medaliile de aur sau argint, 
iar învinsele pentru medalia de 
bronz.

în întîlnirea de dimineață, 
cu echipa R.F. Germania, s-a 
consemnat singurul insucces al 
reprezentativei țării noastre, și 
încă la un scor sever (0—3), 
deși cele petrecute la masa de 
joc ne lăsau 
un moment 
unei victorii.

în primul 
Maria Alexandru a întîlnit-o pe 
Kristen Kruger, care a utilizat 
o singură lovitură, topspin, dar 
cu calm și corect. Maria cîști- 
gă primul set la 17 după un

Miercuri 
vor lupta

să întrevedem, la 
dat, posibilitatea

meci de simplu

Noile verticale ale Zimnicei

RESPECTĂM NEABĂTUT INDICAȚIILE 
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI
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CONSTRUIM BLOCURI TRAINICE'
0 Oamenii nu mai locuiesc in barăci 0 Cinci săli de 
sport moderne, un stadion, terenuri de joacă pentru 

copii O Din nou zîmbesc flori la ferestre
Zimnicea, orașul care renaște 

în cîmpie. la Dunăre, ca pasă
rea Phoenix, orașul șantier unde 
în fiecare zi, în fiecare ceas, se 
scriu file de istorie, istoria 
bărbăției cu care constructori 
din zece județe ale țării fac 
dovada a ceea ce înseamnă uni
tate muncitorească, conștiință 
comunistă. Revenim aici după 
un an de la dezastrul din acel 
început de martie, purtind în 
memorie o imagine zguduitoare : 
un om cu păr alb, răvășit, cu 
nevasta și copiii în jurul lui, 
in fața casei transformată într-o 
grămadă de moloz, își privea, 
atunci, palmele cu disperare — 
„Cum ? Cum am să mai pot eu, 
cu aste două palme, să-mi re
fac căsuța ? „...Care o fi numele 
lui, în care din noile blocuri o 
fi locuind acum ? Nutrim spe
ranța că-1 vom întîlni, că-i 
vom putea da bună ziua în casă 
nouă...

Burnițează mărunt. Oamenii, 
zimnicenii, poartă aproape toți 
cisme de cauciuc și nu mai 
trebuie să ferească noroiul, 
n-au vreme să-l mai ferească. 
Pină la „pădurea" de macarale, 
la lotul de blocuri din genera
ția a treia mai avem de trecut 
peste șanțuri de canalizare, gră
mezi de pămint reavăn, nisipos.

în lungul unui zid cineva a în
șirat buchete de panseluțe : a 
venit primăvara. La locul de 
muncă al constructorilor din 
Neamț îl intîlnim pe tovarășul 
Ionel Benga, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid. în 
haină de lucru, purtind și el 
cisme de cauciuc. „Care ar fi 
cel mai important lucru din 
viața orașului la această oră ?“ 
Se gindește. Sint multe, foarte 
multe, desigur, dar... „important 
este
care 
sint, 
ține, 
Zimnicea, foștii sinistrați, prin
tre care și omul pe 
văzut cu un an în 
o viață nouă.

„Eu, tovarășe, am 
pe 19 martie anul trecut 
spunea ing. Ștefan Gavrilcscu, 
omul care conduce activitatea 
constructorilor din Neamț. Am 
venit pentru cîteva luni, eram 
13 atunci. Și. iată-mă. tot aici, 
dar acum sîntem 350". „Nu vă 
este dor de casă 7“ Ne privește 
zimbind : „Dumneata ce crezi ? 
Am doi copii, am familie... dar

că nu mai avem oameni 
să locuiască in barăci. Mai 
însă, probleme. Și nu pu
și nu ușoare". Așadar, la

carc l-am 
urmă, duc

venit aici
ne

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2—3)

și un 
semne 
să se confirme in urmă-

10—2 
ridica 
aveau 
toarele două seturi, pierdute la 
10 și 17. Eva Ferenczi pierde, la 
rindul său, la Hirschmuller — 
care nu strălucește la acest 
campionat, dar nici nu coboară 
sub un anumit nivel — la 17 
primul set, cîștigă apoi la 12, 
accelerează în ultima parte a 
meciului (de la 5—9, la 11—11, 
12—18, 19—19, 20—20), ajunge la 
21—20, este egalată și în final 
trage o dată afară și o dată 
în fileu : 21—23 ! Dublul ne 
pune jăratic sub tălpi. Maria 
Alexandru cu Liana Mihuț au 
in față pe Hirschmuller și 
Kruger. Adversarele rămîn pe 
aceeași linie modestă, in timp 
ce fetele noastre nu se regăsesc. 
Și, totuși, au avut in mină acest 
joc, care putea răsturna soarta 
meciului în favoarea lor. Din 
păcate, dublul nostru 
și, cu aceasta echipa 
vinsă cu 3—0.

egal la 11, care 
de Întrebare ce

a pierdut 
a fost în

s-au înre-Alte rezultate care 
gistrat pină la închiderea edi
ției : U.R.S.S. — Iugoslavia 3—2, 
U.R.S.S. — Belgia 3—1. Olan
da — Iugoslavia 1—3, U.R.S.S. — 
R.F.G. 3—0, (seria I), Ungaria — 
Cehoslovacia 3—0. Anglia — 
Franța 3—0 (seria a Il-a).

Băieții au întrecut cu același 
scor net (5—0) echipele Turci
ei (Dobosi 2 
Crișan 1 v) 
2 v, Dobosi 
1 v).

v. Gheorghe 2 v, 
și Belgiei (Crișan 
2 v și Gheorghe

Mircea COȘTEA

ște-I.

b.p. 
mij-
b.p.

GALA I. Semiușoară : A. Martinez (Cuba) b.p. B. Galsandrg 
(Mong.), I. Șandor b. ab. 3 N. Toth, FI. Livadaru b.p. W. Rivas 
(Venezuela), L. Sandu b.p. C. Zornow (R.D.G.), A. Zamora 
(Venezuela) b.p. H. Sultan, Gh. Vlad b.p. Șt. Miloș ; semimijlo- 
cie : L. Echaide (Cuba) b. ko. 3 Gh. Costache, M. Teofil ‘ 
C. Aguinagalde (Venezuela), I. Budușan b. ab. 3 I. Fuicu ; 
locie mică : I. Miron b.p. W. Rivero ; mijlocie : S. Tîrilă 
M. Imre.

GALA A II-A (semimuscă) : R. Sedaghat (Iran) b.p. 
fănescu, H. Ramirez (Cuba) b.p. Tr. Ion, I. Montreras (Vene
zuela) b. neprez. R. Cozma, A. Săli b.k.o.2 B. Abdelbader (Al
geria) ; cocoș î N. Popa b.ab.l H. Ebiebrahimi (Iran), D. Ci- 
pere b.p. I. Sandu. N. Trujillo (Ven.) b.p. M. Kebailia (Alg.)» 
J. Sollet (Cuba) b.p. B. Pinaango (Ven.), T. Dinu b.p. AL 
Barbu ; ușoară : S. Cuțov b.ab.3. N. Costin, N. Rodriguez 
(Ven.) b.p. S. Basandori (Mongolia), G. Agrimanakis (Grecia) 
b.p. H. Sahrafe (Iran), A. Aldama (Cuba) b.p. O. Schneider 
(R.D.G.), M. Ciubotaru b.ab.3 (!) Gh. Simion, I. Paisan (Ven.) 
b.p. I. Cojocaru.

rezistent, învingindu-1 la punc
te. Tot la categoria semiușoară, 
I. Sandor l-a întrecut prin a- 
bandon în ultimul rund pe clu
jeanul N. Toth, după un meci 
în care, în special după pri
mele 3 minute, puțini ar fi fost 
aceia care să-i acorde șanse. 
Curajos în luptă, tinărul L. 
Sandu s-a ridicat adesea la ni
velul valorosului său adversar 
C. Zornow (R.D.G.), vicecam- 
pion european, dar nu suficient 
pentru a primi decizia de în
vingător la puncte, așa cum s-a 
intimplat.

în cel mai dramatic meci al 
reuniunii, „semimijlociul" Gh.

sub semnul echilibrului, Cos
tache forțind victoria în pri
mele minute ale ultimului rund, 
în plină dominare, însă, el s-a 
lăsat descoperit și a recepționat 
un croșeu de stingă la bărbie,

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, la „flore(isca ir

START ÎN „CUPA PRIMĂVERII'*
La Hanovra, in confruntarea cu elita mondială a proăei

SABRERUL ROMAN ALEXANDRU NILCA,
LA PENTATLON MODERN

DIN NOU ÎNVINGĂTOR

Sabrerul român Alexandru 
Nilca a cîștigat concursul in
ternațional de la Ilanovra

(R.F.G.), competiție la care au 
participat 113 concurenți din 15 
țări. In turneul final. Alexandru 
Nilca a obținut 4 victorii, fiind 
urmat de campionul olimpic V. 
Krovopuskov și M. Bnrțev (am
bii U.R.S.S.) cu cite 3 v, I. Ge- 
dovari (Ungaria) și M. Maffei 
(Italia) cu cite 2 v, J. Bierkow- 
ski (Polonia) 1 v. In prelimi
narii, Al. Nilca l-a învins pe 
campionul mondial, Pal Gere- 
vich (Ungaria).

Cu această nouă victorie, ob
ținută la puțin timp după suc
cesul din turneul de la Var
șovia, în compania celor moi 
buni sabreri din lume, Alexan
dru Nilca demonstrează că se 
află acum în fruntea ierarhiei 
mondiale a probei.

Azi, start în sezonul compe— 
lițional de pentatlon modern, 
■sezon dominat, după cum se 
știe, de „Cupa Europei", care 
a avea loc in țara noastră, la 
începutul lunii iulie. Ca de obi- 

•i, competiția inaugurală esta 
Cupa primăverii", care reuneș

te, intr-o intrecere cu caracter 
individual, pe cei mai buni 
sportivi ai țârii. Nu vor lipsi, 
desigur, componenții lotului re
prezentativ — printre care îi 
amintim pe Dumitru Spârlea, 
luliu Galovici. Constantin Căli
na, Ștefan Cozma, Vasilc Ncme- 
țeanu. So’i-1 Crăciuneanu —• 
hotărî ti "rme prin rezul
tate peri:. Ic muncă intensă
din ultimele luni.

Prima probă a „Cupei primă
verii" este scrima, programată 
azi dimineață, la sala Floreascat 
II din Capitală.



Sub genericul „Daciadei"

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI 
SPORTIVE DE MASĂ

In întreaga țară continuă, sub genericul „D1C1ADEI", activități 
sportive de masă la startul cărora sint prezenți mii de tineri și 
vîrstnici. Citeva dintre știrile primite la redacție :

PROMIȚĂTOR DOAR „PROLOGUL11 CAMPIONATULUI DE RUGBY
• în prim-plan, lupta pentru puncte, dar ce facem cu calitatea ?

TIMIȘOARA. „Cupa Femina" 
Ia cros. In cadrul competiției 
sportive naționale „Daciada“, 
duminică, în orașul de pe Bega 
a avut loc „Crosul Femina". La 
aceasta tradițională întrecere 
sportivă de masă au luat parte 
peste 800 de concurente, pio
niere și eleve din școlile gene
rale și liceele municipiului. Pe 
primele locuri la cele patru ca
tegorii de concurs s-au clasat : 
Sorina Șchiop (Șc. gen. 18), 
Mihaela Racheriu (Lie. 1). Ște- 
fania Cotonschi (Lie. 8) și Ma
ria Popa (Lie. ind. 6).

PANCIU. O reușită duminică 
sportivă. Terenurile și sălile de 
sport din localitate au găzduit 
la sfîrșitul săptămînii trecute 
numeroase întreceri cu partici
parea a mai bine de 1 400 de ti
neri și tinere. Menționăm cîțiva 
dihtre cîștigători. Cros : cat.
10—14 ani ; Tincuța Petrică și 
Cornel Adam (ambii de la lie. 
Panciu) ; cat. 15—19 ani : Co- 
culeana Negoescu și Emil Ță- 
ranu (Lie. Panciu) ; cat. peste 
19 ani ; Virginia Serciu (lie. 
Panciu) și Daniel Manolache 
(I.A.S.) ; tenis de cîmp : Violeta 
Crivăț (Sănătatea) ; volei — 
Lie. Panciu (b), Coop. Deser

NOILE VERTICALE ALE ZIMNICEI
(Urmare din pag I)

eum să pleci ? Aicea-i foe con
tinuu, ca la Reșița. O aseme
nea misiune trebuie îndeplinită 
cu cinste. Mai avem de lucru.
Cred că ultimul obiectiv al nos
tru, al oamenilor mei,
Casa de cultură". Ing. Ștefan 
Gavrilescu n-are
clipe libere, pentru interviuri. 
Se descarcă betoniere, macara
lele smulg imensele bene cu 
materie primă urcîndu-le la eta
jul al IV-lea. Intervenția spe
cialistului este necesară peste 
tot. 11 urmăm in lungul liniilor 
ferate ale macaralelor, pe scări, 
pe planșee de blocuri, notînd 
în grabă vorbele acestui bărbat 
„fără odihnă".

va fi

prea multe

„E greu, pentru că pămintul 
este afinat. Săpăm pentru fun
dații pină la 9 m — auzi dum
neata ? - la 9 m, batem nisipul 
cu maiul de zeci de tone greu
tate. Indicația secretarului ge
neral al partidului nostru, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCV, 
de a face blocuri rezistente, 
blocuri trainice o urmăm nea
bătut. Și sintem mindri că 
o facem. Dar, pentru că sinteți 
de la „Sportul", credeți că nu 
ținem seama că sportul este o 
condiție a vieții moderne ? Noi, 
Neamțul, ne-am amenajat un 
club al nostru — avem masă 
de tenis, jocuri de șah, iar in 
orele libere ii provocăm la in- 
treceri pe sibieni, pe maramu
reșeni. Iar pentru localnici, 
pentru tineretul orașului ăsta, 
vom construi 4 săli de sport și 
o sală polivalentă. Și stadion, și 
locuri de joacă pentru copii—*

Liceul industrial metalurgic 
nu mai are decit jumătate din 
curtea pe care o avea înainte 
de 4 martie '77. Dar găsim aici 
o adevărată mobilizare de for
țe : se mătură, se spală terenul 
de handbal pentru că sint pro
gramate pentru după-amiază în- 
tilniri între patru clase. „Ce a 
fost mai greu a trecut — ne 
spunea profesorul Ion Iliescu. 
Am intrat în normal. Noi aveam 
o frumoasă tradiție in sport si 
începem să o refacem. Am dat

HI PISM IM ÎNCEPUT DE BUN AUGUR
Beneficiind de un timp destul de 

bun, ca și de participarea unor con- 
curenți ce promiteau un spectacol de 
calitate, reun'unea inaugurala, des
fășurată duminică dimineață pe hi
podromul din Ploiești, s-a bucurat de 
participarea unui pu-blic destul de 
numeros. Cu toate că recordurile în
registrate de cîștigători (excepție fă- 
cînd doar Galera și Rondo, realiza
torii uno' performanțe mai valoroase), 
cit- și de ceilalți concurenți, au fost 
în general modeste, la'.ura spectacu
lară o reuniunii a fost salvată de 
nota de dîrzenie cu care majoritatea 
cailor au luptot pentru victorie. Din
tre formațiile câștigătoare s-au impus 
cele antrenate de I. Ocna și A. 
Braîlovschi, ombele reali zî nd cite trei 
succese. Primul p ezentîndu-$i pen
sionarii în nota cu care ne-a obișnuit 
în'fiecare început de stagiune, adică 
bine, a cîșțigat cu Elin (acesta și-a 
dominat cu autoritate adversarii, con- 

virea (f) ; fotbal : Șc. generală 
Crucea de sus (copii). Lie. Pan
ciu (jr.), Rapid (sr.), Știința 
(old-boys). popice — Autobaza 
Panciu.

SATU MARE. Atractive în
treceri de atletism. Sub însem
nul „Daciadei", în orașul de pe 
Someș s-au desfășurat întrece
rile etapei județene a campio
natului republican de cros. Au 
luat startul peste 300 de concu
rență. Probele rezervate seniori
lor au fost cîștigate de Elisa- 
beta Kovacs și Rudolf Pbjak 
(de la C.S. Satu Mare), iar in 
probele de copii și juniori s-au 
evidențiat Simona Roșu. Dănut 
Rist, Dănuț Pop (Lie. ind. 6 
Satu Mare), Viorica Soproni. 
Andrei Bakos. Ana Boch. C. Co- 
dreanu (CI. sp. Cărei).

BRANEȘTI. Aplauze pentru 
jucătorii de tenis de masă. Eta
pa pe județul Ilfov (din cadrul 
„Daciadei") la tenis de masă a 
dat ciștig de cauză sportivilor 
Mihaela Popa (lie. 2 Giurgiu)' 
și I. Mănăilă (Iac. constr. Giur
giu) — cat 14—19 ani. Elena 
Ioneseu (LT.A. Buc.) și V. Toma 
(Lie. naval Giurgiu) — cat pes
te 19 ani.

un finalist pe (ară la șah. ia 
cadrul „Daciadei*. iar acum o 
avem pe Irina Oevei. la tenis 
de masă—*

Revenim la unul <fin blocu
rile Înălțate de sibienL Con
structorii au aplicat pe fațadă, 
din ceramică colorată, moav-e 
naționale din regiunea lor. luate, 
parcă, de pe iile fetelor săLs- 
tence. în fata scării principale 
cițiva copii frămintă nisip. J>ar 
ce faceți aici, scumpilar ?* „Ce 
să facem — răspunde o ferită 
de cițiva anișori — ae joeăas 
de-a constluctolii*. jȘi aade lo
cuiești ta T" „Acolo sas node 
stat Boli la feleasUâ ri. „Nepo
țica mea — ae apropie de no< o 
bătrinică eu ochi ea apele ce
rului. Se j—ră și ei. Văd ce fac 
oamenii atari — ciădese. Ca ea 
ta șorț am fugit alanri * Nu 
ne spune clod. înțelegem. „A- 
eum 1 orei ai acolo unde sint 
mușcate la fereastră. Alea roz. 
eă alea-an plac mie. N-am cre
zut. maică. Dacă nu era partidul 
și tovarășul Ceausescu, fie 
sănătos, dragul maiehii. nu știu 
ce se alegea de noi. Noi, ea noi. 
da* copiii ăștia* și bătrinica iși 
duce colțul năfrămii la gură. 
Ochii ca apele cerului joacă in 
două boabe de lacrimi.

în parcul din centrul Zimnl- 
cei, la o masă de tenis, din 
beton, doi tineri in salopetă și 
căști de protecție pe cap bat 
mingea de celuloid și in jurul 
lor s-au adunat cițiva militari 
și elevi ieșiți de la școală. -E 
pauză de masă și— facem și 
noi două seturi*. De unde sin
teți tovarășe soldat fruntaș T“ — 
n întrebăm pe vecinul nostru. 
—Apăi, de la Sf. Gbeorgbe. Dăm 
o mină de ajutor la instalații. 
Dacă civilii au sărit să facă 
treabă, noi. cei de sub drapel, 
eum să nu răspundem -pre
zent- ~

în viitorul apropiat se va 
deschide bulevardul de la pare 
la gară. Bulevardul eroilor, 
flancat de două șiruri de blocuri. 
Nume simbolic, nume ce cu
prinde in el. fără indoia’ă. și 
eroismul oamenilor care la che
marea partidului înalță noua 
Zimnice—

ducînd din pieccze la soLre). cu In
caș (ave.*n împies'a că M. Ștefonescu 
a subestimat pos bll.tâțîie ciștigătoru- 
fui, CTezind câ odată ajuns în spa
tele acestuia cu Heiis îl va depăși 
ușor ciod va ataca) și Rondo, exce
lent prezentat și condus de antreno
rul sau. „Veteranul** A B'ailovschi a 
trecut p.imui «inia sos'rîi cu Satirica 
și Oseina (arr. admirat d'n nou ținu
ta elegantă in sulky o acestui talen
tat profesionist), cea de a treia vic
torie a formației fiind realizata de 
An'cuța. Celelalte p’obe au revenit 
Iul lnd:an (doo' Oti.'ian i-a opus oa
recare rezistența). Galera (autoarea 
unei victori aez nvolte) și Helia, be
neficiara galopului interminabil fua* 
de Tugaru. Rezultate tehnice : Cursa 
I — Elin (I. Oană) rec. 1 :43,2, 2. Ho- 
norica, simplu * 1,40, ordinea 7. Cursa 
a 11-a — Indian (M. Stefânescu) rec. 
1,42, 2. Otilon, 3. Superb, simplu

p ă 159. Cu-sa a lll-a — Satirica (A. 
B'a. ovschi) rec. 1,34, 2. Jurat, sim
plu 4,60. ordinea 13, event 17. Cursa 
a IV-o — Ose’na (A Broilovschî) rec. 
1:34,6, 2. Samara, 3. Cornel, simplu 
18, ord’neo 17, event 20, ordinea tri- 
p*ă 308. Cursa a V-a - Galera (N.
Gheorghe) rec. 1 ’34,8, 2. Hogar, sim
plu 2,50, ordinea 6, event 22, triplu 
ciștîgâtor 233. Cursa a VI-a — Ani- 
cu»a (V. Mo^se) rec. 1:31,7, 2. Mar
țian, 3. Oran, simplu 4,90, ordinea 41, 
event 15, onJ'nea triplă 685. Cursa 
a VII a - Incaș 0. Oanâ), rec. 
1:33.2, 2. Bqlerin, simplu 1 30, ordi
nea 10, event 17, tripl-u cîștigâtor 265. 
Cursa a Vlll-a — Rondo (I. Oanâ) 
rec. 1,27, 2. Joben, 3. Jug, simplu
2,20, o'dineo 11, event 4, ordinea 
triplă 85. Cursa a IX-a — Helia (G. 
Solccn) rec 1:32,9, 2. Tugaru sim
plu 3. ordinea 17, event 9.

Ch. ALEXANDRESCU2,80, ordinea 11, event 5, ordinea tri- 

Se joacă din nou rugby pe 
toate terenurile din țară. Cam
pionatele Diviziilor A și B au 
demarat în plin. Cum se joacă, 
insă ? Asta este o altă poveste. 
O spunem din capul locului : 
factura partidelor nu se ridică 
la nivelul așteptărilor. După un 
prolog mai „fericit" (Steaua — 
Farul) r.e-am fi gîndit la o creș
tere, care însă nu s-a produs. 
Doar Steaua, învinsa din partida 
cu Farul, pare —- momentan — 
pregătită a tace față cerințelor u- 
nui rugby-total. Ea a marcat în 
două partide 7 încercări, ceea ce 
anunță un apetit mai deosebit. 
Celelalte protagoniste, inclusiv 
Farul, performera „uverturii44 
compclîționale. nu desfășoară un 
joc pe măsura pretențiilor, în 
preajma reintilnirii cu sezonul 
internațional. Spunem acest lu
cru deoarece acel ce înscrie nu
mai din lovituri de picior poate 
obțme doar o notă de... trecere. 
In această situație se află, în 
afara constănțenilor, și rugby știi 
din Valea Jiului și cei care re
prezintă primul club de rugby 
din țară. Grivița Roșie.

In fruntea clasamentului primei 
grupe valorice 1—• (se joacă du
pă o formulă, desigur, imperfec
tă) s-au grupat, conform aștep- 

r, Steaua — laureata anu- 
. ui trecut, team. care înmănun- 
Cbeazâ, cel puțin la nivelul îna
intării. valorile cele mai sigure 
din sportul nostru cu balonul o- 
val ; Farul — cu o hnie de crei- 
s-'-uiun activă, dir insuficient pu
să in valoare de o grămadă care 
acuză o anume lipsă de omegeni- 
tate ; Șumța — o formiție fără 
gabarit, (Ur cit de .jucăușă-, in 
care Orte'ecan și Stoica caută 
să-l lanseze spre but pe mijlo- 
eașul XedHcu, un jucător în
ptina <SL'. «nare, ca și fundașul 
TUdsse. deaîtfeL Celor trei li 
a-a a_-turat, oarveum, surprin
zător. avind in vedere o anume 
absență du vlzoc de cițiva ani 
bani. B. C. Grivița Roșie, care 
pcezunâ astăzi, cu excepția ve- 
teranulu. C. Dinu CAL Pop, fos
tul căpitan al echipei naționale, 
a p-s și eJ ghetele în cui, cam 
devresne gisdim nes !>, o garni- 
tnrt complet Dooft. cine fUe...

Dimii», cu un joc la fd de

Tiriesl fiul al caapiiutilBi 
feaiiii se valei

DIUMO Șl PtMCIim 
hHMăîowscomn

BELVȘOV, 13 (pria teîefoa). 
In Sala pensrier dm localitate 
a tneepet turneul final al celei 
de a SS-a edițu a campionatului 
fetnmin al primei divizu de vo
lei la care paruopă echipele Di
nam* Bncureșu, Penicilina Iași, 
Farul Constanța și Chim pex Con
stanța.

In deschiderea programului 
primei tie s-au intănit formap- 
iZe clasate pe locurile 1 și 4, adică 
Dinamo București și Chimpex 
<?■ amuți Așa după cum era de 
prevăzut, Dimmo și-a apropriat 
v actoria destul de ușor după 
numai o oră de joc. In ciuda e- 
faruxnlor depuse de constănțence, 
mterurea a fost controlată per- 
ra.vrt de campioane, superioare 
in toate cocr. parumentele. Rezul
tat rina: : 3—4 (9. a, 11). De la 
luvtasăeoare am remarcat jocul 
txun practicat de Iruxa Petculeț 
și Manana loaescu, de la învinse 
remarcmdu-se Mana Sxekely și 
Maa Săvoiu. Bun arbitrajul 
prestat de Victor Rang hei și An- 
gBet Duucu, ambii din București.

In derbyul zilei, s-au lntilnit 
Penicdma Iași ș; Farul Constanța. 
D-pâ primele două seturi, cîș- 
tigate de Penicilina (la I și 14), 
constănțencele au evoluat cu mai 
multă ambiție, reușind să ciștige 
setul al treilea la II. A fost însă 
ua simplu foc de paie, pentru că 
:eșencele — dintre care s-au re
marcat Doina Stoian, Mariana 
Zamfir și Aurelia C iun ei — re
vin la conducerea jocului, cîști- 
glnd setul și mecul. Rezultat 
Anal : 3—1 (1. II. —11, 4). De la 
învinse s-a remarcat Maria Ena- 
ebe. Corect arbitrajul cuplului La- 
dislau Borsz (R.P.U.) — C. Ar-
B5ă«e<eu (România).

Marți de la ora 17 sint progra
mate meciurile : Chimpex — Pe- 
nicil’na și Dinamo — Farul.

Marian GHIOLDUȘ

studiat ca altă dată, dar cu po
sibilități mai mici de ^primare 
(o s-o vedem duminică cu Stea
ua), „U* Timișoara, pe o linie 
medie acceptabilă, și Rulmentul 
Birlad, același rezervor inepui
zabil de cadre, formează pluto
nul doi, capabil oricind să încurce 
Lucrurile, iar _Rap|d — deși. oare
cum descumpănit — dovedește 
mult curaj, și ’atfta eSte “foarte 
bine ! ‘ '
Trebuie să semnalăm,' în înche

iere, tendința unor echipe de a se 
abate de la disciplina de joc 
(partida Știința — Farul a fost 
un rău exemplu în această di
recție), ca și actele cu totul re
probabile de brutalitate în ur
ma cărora se accidentează și 
componenți ai lotului reprezenta
tiv și așa destul de șubțire. Ast
fel, duminică au fost loviți în 

O imagine de la derbyul Știința — Farul: Vieru (Știința), unul 
dintre cei mai activi jucători ai meciului, este placat de Olteanu, 
dar va reuși sd paseze.^ Foto : Aurel DULA — Petroșani

ILEANA SILAI ȘI NATALIA
(Urmare din pag I)

mai bine de trei sferturi din 
distanță in cursă „s-au văzut" 
doar reprezentantele noastre. 
Mărățescu a condus după pri
mul tur — ritmul primei jumă
tăți a fost insă mult mai slab 
decit in cursa record : la 800 
m a trecut in 2:15.6 față de 
2:10,6 1a Budapesta — iar de la 
600 m Silai a controlat alerga
rea din poziția a doua, respin- 
gind cu o vigoare extraordinară 
atacul campioanei vest-germa- 
ne din ultima sută de metri. O 
vigoare tinerească, surprinzătoa
re la o atletă cu aparență fira
vă (1,64 m înălțime, 64 de kilo
grame), o alergătoare cu două 
decenii de activitate in urma 
sa ! Am scris adesea — Ileana 
ne-a obligat — despre perfor
manțele sale. Acum nu ne rămî- 
ne decit să ne declarăm admi
rația față de această mare atle
tă, față de marea ei victorie. 
S-a spus că Silai trăiește la 
clubul Metalul (unde este pre
gătită de 3 ani de Silviu Du
mitrescu) a doua tinerețe spor
tivă. Nai credem că aceasta este 
adevărata tinerețe sportivă a 
Ilenei Silai !

Amintind de meciul Europa 
— S.U.A. de marți seara, pentru 
care, in echipa continentului au 
fost selecționați primii doi cla
sați (la masculin și feminin) la 
Milano, trebuie să subliniem că 
numai in proba feminină dc 
1500 m formația Europei va 
avea ambii reprezentanți din a- 
ceeași țară. Intr-adevăr, din cele
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In orice zi, în orice lună
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM 

BUCUREȘTIȘl I. T. H. R.
vâ pot oferi cec mai potrivita soluție pentru vacanța, pentru 

efectuarea unei cure balneare eficace
în tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, a bolilor reu

matismale degenerative, abarticulare, inflamatorii și post-trauma- 
tice, la recomandarea medicului, puteți alege stațiunile :

EFORIE NORD, MANGALIA, GOVORA, HERCULANE, LACU 
SARAT, PUCIOASA, AMARA, GEOAGIU, MONEASA, TINCA, 
VAȚA-BAI, OCNA SIBIULUI, CALACEA, BAZNA.

Maladiile aparatului cardiovascular și ale sistemului nervos 
centrai își găsesc tratamentul în profilele stațiunilor :

BUZIAȘ, VATRA DORNEI, TUȘNAD, BALVANYOS.
Recomandate pentru tratarea afecțiunilor tubului digestiv și 

ale glandelor anexe, ale rinichilor și căilor urinare, maladiilor 
hepatobiliare, bolilor de nutriție si metabolism sînt stațiunile :

CALIMANEȘTI, CACIULATA, OLANEȘTI, SLAnIC-MOLDOVA, 
VILCELE, S1NGEORZ BAI.

Iar pentru odihnă... toate stațiunile din țară, din rîndul că
rora să nu omiteți :

BORȘA, IZVOARELE, SEMENIC, MUNTELE MIC, STÎNA DE 
VALE, DURAU.

Vă stau la dispoziție hoteluri elegante,, vile confortabile, uni
tăți moderne de alimentație publică, nenumărate posibilități de 
agrementare a sejurului : piscine, saune, jocuri mecanice, cine
matografe, biblioteci, excursii în împrejurimi etc.

IMPORTANT : în luna mârtie beneficiați de reduceri de 
țuri la cazare și masă.

Informații suplimentare și rezervări de locuri se obțin 
filialele și agențiile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM ȘI 
I.T.H.R. BUCUREȘTI.

De reținut : la transportul pe calea ferată se acordă o redu
cere a tarifului de 50 la sută.
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chip intenționat Enciu Stoica 
(Știința) de... colegul său din na
țională, Bucos, și Mircea Paras- 
chiv (Dinamo) accidentat, se pa
re, destul de serios de fostul său 
coechipier, I. Stoica, actualmente 
la Rapid.
Antrenorii au primii datoria să 

curme această stare de lucruri 
și să canalizeze energia (supli
mentară) a elevilor lor doar spre 
joc...

Dimitrie CALUMACH1
•Etapa viitoare (19 martie) : 

Steaua — Dinamo, Farul — R.C. 
Grivița Roșie, Rapid — Știința 
Petroșani, ,,U“ Timișoara — Rul
mentul Birlad, Politehnica Iași — 
C.S.M. Sibiu, T. C. Ind. C-ța — 
Olimpia, R.C. Sportul studențesc 
— C.S.M. Suceava, „Poli44 Cj.- 
Napoca — Minerul G. Humorului.
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opt țări care au avut cîștigători 
la campionatele europene, doar 
România obține, grație acestor 
semifondiste de excepție care 
sini Ileana Silai și Natalia Mă- 
rășescu, o dublă victorie ! Este 
• realizare care vine să com
pleteze buchetul dc performanțe 
excelente realizate in ultimii ani 
de alergătoarele noastre, un 
succes care subliniază din nou 
puternica ascensiune a semi- 
fondului feminin românesc in 
rindul elitei mondiale. Această 
realitate a fost scoasă în evi
dență și de comportarea Ma
rianei Suman, care, în anul în 
care debutează în concursurile 
indoor, cucerește medalia de 
bronz la 800 m, întrecută fiind 
numai de Bruns și Petrova, cele 
mai bune specialiste mondiale 
ale momentului. La Milano, Ma
riana și-a îmbunătățit cu 5 se
cunde (! !) cel mai bun rezultat 
în sală, anunțînd resurse deo
sebite pentru sezonul în aer 
liber. Și Elena Tărîță (2:04,3, lo
cul 4 în serie la 800 m) a pro
gresat mult față de precedente
le evoluții in sală, promițînd 
ascensiuni viitoare Ia nivelul 
fruntașelor. Afirmația este va
labilă și pentru o altă debu
tantă, Gina Pănait. care a între
cut săritoare creditate cu per
formanțe superioare — între 
care sovietica Bardauskene, 6,82 
m anul trecut ! — deși nu a 
concurat în plenitudinea forțe
lor.

Carol Corbu, singurul atlet al 
delegației noastre, a concurat 
bine, deși el nu este mulțumit 
cu locul IV ocupat. La ultima
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ntcrnafional de șan al României

EA-START BUN-VIZEAZA 
DE MARE MAESTRU

luni dimineață 
clasa- 

■ernațional 
pe Lev Al

tminteri, scon- 
aestru sovie- 

le partide 
se părea 
Uhlmann 

consemnată 
Balizei mi- 
are arătase 

poate ciștiga. 
ida a mai du- 

dar nebunii 
i-au permis 

ez să se sal-

trăind parcă 
șahistă, joacă 
Multiplul nos- 
nărește norma 
(10 puncte) și, 
care l-a luat, 
ai rateze și de 
a câștigat ieri 

[ de studiu la 
artidă, i-a ară- 
sâu, intr-un 

eresc. cum ar 
liză ! In intre- 
n (o calitate 
care n-a mai 

5tT~—jCiocâltea 
L Finalul se 
u care repre- 
1-ar egala pe 
iui.
erupte : Minev 

Vaisman — 
bă a întrerupt 
tacnik, poziția

it runda a 7-a. 
Uhlmann a

ESCU
ol a avut pri- 
raordinari. dar 
it și, aproape 
>bținut 16,31 m.
ii putea aduce 
it„
smului nostru 
i europenelor" 
eeit meritoriu, 
mentul marcat 
*. pentru că și 
•putut da sea- 
neintrerupt al 

dial. Exemplul 
i-1 oferă acest 
•e este Vladi- 
niorul sovietic 
ui de înălțime 
recut apoi 
n, 2,23 m, 
n, 2.31 m, 
epășindu-și 
icordul în

2,15 
2,25 
2,33

CU 
aer 

, decontrac- 
iși timp cu o 
nobilizare, Iaș- 
area vedetă a 
ic Torrcurs de 
storia probei. 
:ori l-au ova- 
e săritură, cu 
reușita la 2,35 
pe incredibilă. 
LD.G.) 
1.) 2.27 

restul 
lionul

al șaptelea cu 
tor ei juniori 
delente...) față 

vom urmări 
confruntare cu

2.29 m. 
m, cei- 
concu- 

olimpic

mare atenție, 
■om urmări pe 
te. Ileana Silai 
eseu, care vor 
i, culorile con-

ciștigat la Bellon, iar partidele 
Stoica — Ciocâltea și Marjano- 
vici — Șubă s-au încheiat remi
ză. întâlnirile Ftacnik — Alburi, 
Ghindă — Ungureanu, Biriescu 
— Lukacs, Adamski — Pâdcvski 
și Minev — Vaisman s-au în
trerupt.

în clasament : Ciocâltea și 
Alburt 4’/2(l) p, Marjanovici 4’/2, 
Ungureanu 4(1), Stoica 4, Uhl
mann 3’/2(l).

Astăzi, runda a 8-a progra
mează partidele : Bellon — 
Adamski, Lukacs — Uhlmann, 
Vaisman — Biriescu, Ghindă — 
Minev, Ungureanu — Ciocâltea, 
Pâdevski — Ftacnik, Alburt — 
Marjanovici și Șubă — Stoica.

Valeriu CHIOSE

CEL MAI GREU MECI AL LUI ION REINHARDT

I
I
I
I
I 1—O pentru S. C.

I : Dragoș NEAGUNEDELCU II!
CIT VA MAI ȚINE OLIMPIEI ?

Clutaru va transforma lovitura de la 
Bacău in intilnirea cu A.S.A. Tg. Mureș.

susținut 
meci din

NOUA GOLURI FARA...

...Ion Reinhardt a 
duminică cel mai greu 
viața sa de antrenor. Meciul cu 
fosta iui echipă F.C.M. Reșița 
nu era un joc oarecare de cam
pionat in care oaspeții. ..lan- 
terna“ campionatului. își dispu
tau una dintre ultimele șanse. 
Meciul de duminică adusese în 
joc onoarea actualului antrenor 
orădean. „Dacă nu cîșligăm a- 
ceaslă partidă, a doua zi eu pă
răsesc echipa !“ a zis categoric 
Ion Reinhardt jucătorilor biho- 
reni înaintea disputei cu F.C.M. 
Reșița. Pentru că, altfel, toată 
lumea ar spune că eu am a-

jutat fosta mea echipă, că lupta 
n-a fost corectă, că n-a 
cinstită, sportivă !“...

F.C. Bihor a ciștigat 
un scor de forfait partida 
„ll“-le reșițean. Pentru 
jucătorii orădeni s-au 
dit la demnitaîea antrenorului 
lor, pe care-1 respectă. Dumi
nică, F. C. Bihor n-a ciștigat 
numai două puncte in clasa
ment. Ea a apărat si prestigiul 
unui tehnician respectat din 
fotbalul nostru. Prestigiul unui 
om pentru care lupta sportivă 
înseamnă înainte de orice co
rectitudine.

I
Prin etapa intermediara |

După o întrerupere de cinci 
săptămîni, echipele masculine 
participante la campionatul na
țional de baschet își reiau între
cerea prin meciurile etapei a 12-a
— prima a returului — programa
te să se desfășoare miercuri (in 
cursul după amiezii) și joi (di
mineață). Vor avea loc partidele: 
Steaua — Politehnica Iași, I.C.E.D.
— Rapid (ambele în sala Floreas-
ca, în ordine, de la ora 17 —
miercuri și de la ora 10 — joi), 
C.S.U. Brașov — C.S.U. Sibiu, 
Dinamo Oradea — Dinamo Bucu
rești și Universitatea Timișoara
— Universitatea Cluj-Napoca. 
Partida dintre Farul și I.E.F.S.- 
Lic. 2 a fost amînată pentru 21-22 
martie.

I
I
I
I
I
I
I

Meciul restanță Voința — Poli
tehnica se dispută miercuri și joi.

Clasamentul înaintea jocurilor 1
de mîine :
1. DINAMO 28 25 1 2772-1863 51 •
2. Steaua 22 21 1 2059-1599 43 1
3. t,U- Cj-Nap. 22 16 6 1923-1779 38 1
4. I.C.E.D. 24 11 13 2066-2196 35
5. Farul 22 12 10 1864-1930 M |
6. C.S.U. Brașov 24 10 14 2088-2191
7. Rapid 22 9 13 1637-1753 31 1
8. Univ. Timiș. 22 9 13 1961-1925 31
9. Polit. lași 22 8 14 1929-1965 30 |

10. C.S.U. Sibiu 22 6 16 1683-2124 35 I
11. I.E.F.S.-LÎC 2 22 5 17 1755-2114 27 1
12. Dinamo Or. 22 4 18 1557-1855 2t

• Clasamentul Diviziei A la I
Cete după 17 etape 1
1. RAPID 34 29 5 2754-2299 «3
2. I.E.F.S.-Lic. 2 34 26 8 2864-2442 M |
3. Mobila 34 21 13 2900-2666 55 1
4. Crișul 34 21 13 2471-2203 55 •
5. „U" Cj.-Nap. 34 22 12 2541-2318 53
8. Politehnica 32 19 13 2351-2137 51 17. Olimpia 34 17 17 2498-2453 51 1
8. Progresul 34 15 19 2388-2449 49 •
9. Univ. Timiș. 34 14 20 2600-2704 48

10. Voința Brașov 32 12 20 2420-2515 44 1
11. C.S.Ș. Ploiești 34 4 30 2138-3007 38 1
12. C.S.U. Ga ați 34 2 32 2084-2816 36 1

• Rezultate din Divizia B. MAS- 
__ ciuj-Napoca — 

94—83 (45—43),
Academia mili- 
84—80 (46—48).
P.T.T. 101—58 

să
U-

CULIN ; „U“ II 
Carpați București 
Știința Ploiești — 
tară București 
C.S.U. Galați — . . .
(52—23) — gălățenii continuă
fie neînvinși, Letea Bacău — 
niversitatea Craiova 105—89 (52—49), 
Voința Timișoara — Știința Me
diaș 82—76 (44—40), Constructorul 
Arad — C.S.Ș. Satu Mare 69—67 
(41—33); FEMININ î Constructorul 
Arad — Universitatea Craiova 
71—55 (36—20). Politehnica II Bucu
rești — Carpați Sf. Gheorghe 
67—86 (31—46), Universitatea Bucu
rești — C.S.U. Tg. Mureș 51—67 
(22—39), Comerțul Tg. Mureș — 
Voința București 63—88 (28—38),
Confecția Călărași — P.T.T. 71—64 
(33—33). Corespondenți : A. Cris- 
tea, M. Radu, T. Siriopol, E. Teî- 
rău, C. Crețu. C. Albti, Daniel 
Diaconescu N. Străjan, N. Con- 
stantinescu.

I
I
I
I
I
I
I
I

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TAZI — ultima 
Ta buletinelor la 
Iport din 15—16

1978 9
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FAZA a IV-a. Categoria M : 4 
variante 25% a 17.500 lei ; cat. N: 
5 variante 
alegere, 
dublă în 
garia — 
garia — 
numerar 
2562 lei ;
533 lei ;
223 lei ; cat.
60 lei.

a 20.493 lei
o excursie de 1
U.R.S.S. sau R.
Turcia sau R.
Grecia și diferența in 

a 
a 
a 
a

; cat. O : 40 
cat. P : 174,25 
cat. R : 459,50

S : 13.907

I
sau, la 
loc sau 
P. Bul- 
P. Bul-

variante 
variante 
variante 
variante

Categoria 1 : 2 
S» lei ; cat. 2 : 

la alc- 
ioc sau 

sau R. P. Bul
au R. P. Bulga- 
liferența in nu- 
16,50 variante a 

131 variante a 
326 variante a 

.1.424,50 variante

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților : Tomșa 
Spiridon și Tudose Dumitru, am
bii din Iași.

cTștigurtt.e tragerii pro- 
NOEXPRES DIN 8 MARTIE 1378

îategoria G : —; 
ante a 3000 ici ; 
ante a >00 lei ; 
iriante a 60 lei.

Categoria 2 : 3.75 variante a
13.339 lei ; Categoria 3 : 26.50 a 
1965. lei ; Categoria 4 : «1.00 a 643 
lei ; Categoria 5 : 180.50 a 239 
Categoria 6 : 6.862.75 a 40 
Categoria 7 : 237,50 a 200 lei ; 
tegoria 8 : 3.613,00 a 40 lei.

iei; 
lei ; 
Ca-

REPORT CATEGORIA 1 : 221.523 
lei.

U.T.A., pe locul 3 ! Această 
poziție în clasament îi surprin
de chiar și pe cei 
suporteri arădeni, 
zultatul victoriilor 
etapele 20 și 21, 
antrenat de Ion Ionescu a mar
cat 9 goluri și 
trei. Au fost — 
care au urmărit 
— două succese 
rod al unei evoluții pe care ni
meni nu 
doamnă".
nescu nu 
ritmul ei 
che divizionară A joacă, astăzi, 
ALTFEL. Joacă tăios. Joacă iute. 
Joacă viguros. Joacă ceea ce ne 
place să numim fotbal modern, 
în viteză. Domide și Brosovschi, 
„înțelepții" echipei, 
ieargă ca în 1970 ;

mai înfocati 
Ea este re
ia scor din 
cînd „ll“-le

a primit doar 
afirmă toti cei 
aceste partide 

de necontestat.

o bănuia la ..Bătrîna 
U.T.A. lui... Ion Io- 
mai incinta ochiul cu 
de vals. Cea mai ve-

CE-A FOST

nu mai a- 
dar nici nu

I
I
I
I
I
I
I
I

mai țin mingea ca pe vremuri, 
ei fiind aceia care-i lansează 
rapid — prin pase dintr-o bu
cată, surprinzătoare — pe „mîn- 
jii" Coraș, Butaș, Leac, Cura, 
pe Giurgiu si Bitea, urcați me
reu în atac pe cele două flancuri.

U.T.A. a jucat BINE în me-

După două evoluții mai mult 
decit modeste (acasă cu S. C. 
Bacău, și la Petroșani), se spe
ra ca la o nouă apariție De te
ren propriu Olimpia Sato Ma
re să joace mai bine, com porta-

Kaizer, Both I,

ETAPA S-A
COMENTARIILE

ciurile cu F. C, Corvinul și Po
litehnica Iași. Și , a marcat 9 
goluri fără omul ei de gol, Ne- 
delcu II ! ? Urmează, insă o pe
rioadă cu două probe de foc 
care se numesc... Universitatea 
Craiova și Dinamo București.

IN CAPUL TAU, IORDACHE?
al meciuluiEra minutul 65

F.C. Argeș — Steaua și Iorda
che — portarul formației 
bucureștene — scotea pentru 
a treia oară mingea din plasa 
porții sale, la șutul expediat 
de Radu n. In acea clipă s-a 
produs un fapt nemaiîntâlnit 
pînă acum pe terenurile noas
tre, relatat și în cronica în
trecerii. Ce s-a întâmplat 7 A- 
postrofăt de către unii " 
coechipierii săi cu 
cuvinte jignitoare, 
pentru primirea go
lului, Iordache S-a 
supărat șl a pără
sit terenul, plecînd 
și simplu ! — la vestiare. A 
fost un moment de uluială 
care a surprins „nepregătită" 
pe toată lumea (spectatori, 
arbitri, antrenori).

Gestul lui Iordache este 
neînțeles, cu atît mai mult, 
cît portarul echipei Steaua 
atrăsese pină acum bune 
aprecieri datorită unei fru
moase conduite sportive. El a 
reușit să depășească și unele 
momente critice din activita
tea lui revenind ta grupul 
portarilor apreciati ai fotbalu
lui nostru. El era printre cei

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

dintre

pur

de
cu
Își

ÎNCHEIAT, 
CONTINUĂ

sa să fie mai convingătoa- 
Dar duminică, în întâlnirea 
Petrolul, formația pregătită 
Gh. Staicu și St. Czako a 

avut din nou o evoluție medio
cră. Există și unele 
biective, cum ar fi. 
indisponibilitatea lui 
Hațeganu. Dar sînt 
mai greu de înțeles
vorba de o divizionară A. Inex
plicabil cum jucători cu atâta 
experiență competițională

rea 
re. 
cu

- de

motive o- 
de pildă. 
Matei si 

și motive 
cînd este

vizați pentru selecționare, fi- 
ind, dealtfel, convocat la tria- g 
Iul desfășurat săptămina tre
cută în Capitală. Dar iată că, 
Intr-o clipă de totală nestăpî- 
nire, el a avut o atitudine ce 
a lezat direct prestigiul echi
pei sale, provocînd momente 
de stupoare pe stadionul 
Pitești.

Considerăm însă că Ia 
de vinovată de regretabila 

timplare este 
conducerea 
Steaua, 
fotbal, 
tima 

importanța

din
fel 
in

și clubului
secția de 

care ta ul- 
vreme nu a- 

cuvenităcordă 
factorului educativ al pregăti
rii jucătorilor. Tocmai din a- 
ceste motive, aspectul discipli
nar se află in suferință, iar 
cazul Iordache nu este izolat, 
el adăugîndu-se unui ÎNTREG 
LANȚ AL SLĂBICIUNILOR e- 
xistent de o bună bucată de 
timp în cadrul echipei Stea
ua, situații care au mai fost, 
dealtfel, semnalate în coloa
nele ziarului nostru.

Ce-o fi fost duminică în 
’ capul lui Iordache ?

Cine poate ști ?
Gheorghe NERTEA

8

ca

V. Mureșan, , ____
Smarandache sau Heivei pot să 
acționeze fără pic de orientare 
tactică. O repriză întreagă s-a 
văzut că prin utilizarea la ne- 
sfîrșit a centrărilor înalte apă
rarea ploieșteană și portarul 
Constantin nu puteau fi învinși. 
Antrenorul principal le cerea 
jucătorilor săi să centreze la 
semiînălțime sau la „firul ier
bii". dar nimeni nu auzea ni
mic ! Chiar și raportul șuturi
lor realizat după pauză este 
edificator. în 45 de minute, ju
cătorii de la Olimpia au șutat 
doar de trei ori la poartă. Fără 
eroarea din min. 87, cînd tână
rul Pinter a fost faultat inutil 
in careu (nu era o fază critică). 
Olimpia nu ar fi cișiigat și 0-0 
ar fi fost cel mai logic rezultat. 
„Trei zile dacă jucam, spuneau 
sătmărenii, și echipa noastră tot 
n-ar fi reușit să înscrie", 
șansa le 
câtorilor

Oare 
va surîde la infinit ju
de Ia Olimpia ?

ECHIPA CU DOI PORTARI IN
în minutul 75 al partidei de la 

Constanta, antrenorul echipei 
C. S. Tîrgoviște a trimis în te
ren, în locul jucătorului Kallo 
(accidentat) pe... portarul de re
zervă, Stancu. în aceste condi
ții, oaspeții au evoluat timp de 
un sfert de oră cu doi portari 
in echipă : unul pe postul său 
— Coman ; celălalt, pe un post 
improvizat, ca extremă stingă ! 
Cum s-a ajuns la o astfel de 
situație, oarecum bizară, dar 
previzibilă 1 Explicația ne-a o- 
ferit-o antrenorul N. Proca ca
re, înainte de meci, spunea că 
după etapa de la Bacău (cînd 
i-ău fost accidentați trei din 
oamenii de bază — Marinescu, 
Sava. Grigore) lotul a rămas 
doar cu 13 jucători valizi. Unde 
sînt totuși restul pînă la 20, 
adică încă 4 1 Enaehe și Greaca

TRICOUL Nr. 1 Șl „PETICELE44 LUI
# Cum s-au comportat în etapa de duminică portarii divizionarelor A ț Un 
sondaj actualizat și de apropiatele intilniri internaționale # Coman — cel 

stant portar al campionatului
mai con

TEREN
mai vechi, Stan

în același ritm, 
în situația, de 

dispună nici de 
cu care să in

sînt accidentați
a plecat să-și satisfacă serviciul 
militar si Ilinca este... al treilea 
portar. Duminică, la Constanța* 
C. S. Tîrgoviște a mai înre
gistrat un accidentat, pe Kallo, 
și a rămas, deocamdată, în 12 
jucători (!) ; iar dacă va conti
nua să meargă 
s-ar putea găsi 
excepție, să nu 
cei 11 necesari
ceapă o partidă... Fără îndo
ială, echipa tîrgovișteană tra
versează în prezent un moment 
de mare dificultate — determi
nat de cauze obiective —- dar 
potențat și dc faptul că nici 
echipa proprie de juniori, altă
dată o bogată sursă de talente 
(azi pe ultimul loc în campio
natul divizionar) nu oferă ga
ranția unor promovări de cali
tate.

Problema portarului echipei naționale se menține... După meciul cu selec
ționata Iugoslaviei, care a scos și mai mult la iveală criza postului, situația 
dificilă în privința selecționării unul titular corespunzător a fost în mai multe 
rinduri evocată. Și în coloanele ziarului nostru ne-am ocupat de aspectele 
problemei, ea a fost reluată și de antrenorul echipelor reprezentative, Ște
fan Covaci, în interviul dedicat viitoarei activități a selecționatelor noastre. 
In «copul rezolvării cit de cît a situației in perspectiva apropiatelor meciuri 
ale echipei naționale (primul va avea loc, cum se știe, săptămina viitoare 
la Istanbul în compania reprezentativei Turciei), vă prezentăm astăzi 
vațiile cronicarilor noștri asupra comportării purtătorilor tricoului cu 
din cele 18 divizionare A in meciurile de duminică.

obser- 
fir. 1

făcut vreo 
stă foarte

COMAN (C.S. Tîrgoviște — 
notat cu 8). A avut patru inter
venții excelente, salvînd două 
goluri ca și făcute ; foarte si
gur la ieșiri ; a condus eficient 
apărarea ; puțin surprins o sin
gură dată, la golul primit.

ȘTEFANESCU (F.C. Constan
ța — 6). Nu poate fi apreciat, 
deoarece nu a fost solicitat.

ION GABRIEL (Corvinul — 
6). De notat rapida și precisa 
punere în atac a coechipierilor 
prin trimiterea mingii, cu mina, 
celui mai

CAVAI 
destul de 
intervenții 
greșit degajind mai mult cu 
piciorul, astfel că destule baloa
ne au intrat în posesia adversa
rului.

VID AC (F.C. Bihor — 8). A 
avut intervenții salutare in re
priza secundă, cind a rezolvat 
patru baloane foarte grele. Com
portare sigură.

ILIEȘ (F.C.M. Reșița — S). 
Nesprijinit de apărarea imedia
tă, foarte slabă : a apărat, to
tuși, 3—4 mingi dificile.

JIVAN (U.T.A. — 7). încercat 
cu cîteva șuturi de la distanță,

bine plasat dintre ei. 
(Jiul - 
mult, 
bune,

- 7). Solicitat 
a avut unele 
curajoase. A

a fost la post. Prompte și _ 
trimiterile cu mina ale mingii 
Ia coechipierul cel mai bine 
plasat.

NAȘTE (Politehnica Iași — 5). 
Bun pină în min. 36, cînd, la o 
ciocnire cu Kukla, s-a lovit In 
continuare, intervențiile lui n-au 
mai avut eficiența obișnuită.

CONSTANTIN I (Petrolul — 
9). Cel mai bine notat portar al 
etapei (reintrat după o destul 
de lungă 
imbatabil.
care s-a 
fost, cum 
lovitură de la 11 metri.

FEHER (Olimpia — 7). Prea 
puțin solicitat.

RĂDUCANU (Sp. studen(esc 
— 7). Nu a avut mingi grele de

sigure

absență), s-a dovedit 
Singura minge în 

recunoscut învins a 
se știe, trimisă din

apărat, dar nici n-a 
gafă. Sobrietatea, îi 
bine.

BATHORI I (Politehnica Ti
mișoara — 4). Cel mai slab por
tar al etapei. Golul întâi l-a 
primit la o centrare, din corner; 
in careul mic „

SPERIATU (F.C. Argeș — 7). 
Iute și agil în intervenții. Sur
prins de voleul lui C. Zamfir, 
mingea fiind trimisă în colțul 
scurt.

IORDACHE (Steaua — 4). 
Pină la cunoscuta părăsire a 
terenului, a efectuat cîteva pa
rade salvatoare, opunîndu-se la 
două mingi extrem de grele.

LUNG (Universitatea Craiova
— 7). Unele ieșiri precise și o- 
portune, altele mai puțin sigure.

ȘTEFAN (Dinamo — 5). Prea 
puțin mobil, cu inexactități la 
prinderea balonului. A comis o 
serie de greșeli.

URS ACHE (S.C. Bacău — 6). 
O intervenție de excepție la o 
minge a lui Fazekaș. în alte trei 
situații boxări greșite.

SOLYOM (A.S.A. Tg. Mureș
— 7). Sobru și echilibrat în com
portare.

ȘTIRI... ȘTIRI..,
• 9

• LOTUL NAȚIONAL DE JU
NIORI s-a reunit la Timișoara 
pentru o pregătire centralizată, în 
vederea primei manșe a dublei 
întîlniri preliminare cu Iugosla
via, pentru calificarea la turneul 
final U.E.F.A. Antrenorul C. 
Ardcleanu a convocat următorii 
jucători : Istrate și Eftene, por
tari ; Anghelina, Pop, Irimie, 
Gimfăleanu, Oprea și Ogrean, 
fundași ; Vlad, Majaru, Geolgău, 
Terheș, Bozeșan, mijlocași ; D. 
Zamfir, Ciobanu, Dumitrașcu, Ta- 
rarache și Margelatu, înaintași.

Echipa va pleca vineri diminea
ța, eu autocarul, spre Pojarevaț 
(un - orășel din apropierea Bel
gradului), locul de disputare a 
meciului prevăzut pentru dumi
nică 19 martie

• ••

D:n aceste constatări, ca și din altele, din etapele precedente, se poate 
op'ec’a că. in majoritatea cazurilor, comportarea portarilor se plasează la 
valori mediocre și submediocre. O constanță remarcabilă a dovedit (doar) 
COMAN (cont'ibuții substanțiale în majoritatea jocurilor încheiate cu bune 
rezultate de tirgoviștenî) ; observația e valabilă/ minus jocul de duminică, 
și pent'u Naște ; in retur, Vidac a arătat, de asemenea, un randament con
start bun ; “
de urmărit --------------- — --------- _ -----------------.
poate fi judecat numai după această primă apariție din sezon. Cum 
vede, există cîteva ____— __ __ “
drept puține ; dar față de situația generală — de criză 
dem că utilizarea deciziilor campionatului reprezintă 
cea mai sigură pentiu soluționarea problemei titularului în jocul de 
Istanbul.

d nire tinerii titulari ai postului. Speriata s-a impus mtrucîtva ; 
revenirea de formă a lui Răducanu, după cum Constantin nu 

___ i după această primă apariție din sezon. Cum se 
„puncte de reper- obiective oferite de campionat. -Este 

‘ — a postului cre-
(deocamdată) calea 

.......................................... kJ

• RAPID A CIȘTIGAT ,CUPA 
DINAMO*. Sîmbătă și duminică 
s-au disputat meciurile din ca
drul. „Cupei Dinamo44, competiție 
organizată cu prilejul împlinirii 
a 30 de ani de la înființarea clu
bului din șos. Ștefan cel Mare. 
Au participat echipe de copii 
născuți în anul 1964. Iată rezul- 
tatefe înregistrate : Rapid (antre
nor ‘I. Greavu) — Steaua (antre
nor L. Sătmăreanu) 2—1 (1—1)
și Dinamo (antrenor C. Frățilă) 
— Progresul Vulcan (antrenor 
A. Rusu) 1-4 (1—1). Finala și-au 
disputat-o Rapid și Progresul 
Vulcan. Scor 4—3 (2—1). în celă
lalt meci, Dinamo — Steaua 2—1 
(1—I). Cei mai buni jucători ai 
competiției au fost Gostin (Di
namo), Mirică și Olteanu (Stea
ua) . Jugaru (Progresul 
și Bondoc (Rapid). (D. 
Slivna — coresp.).

Vulcan) 
Moraru-

AL AR.• CLUBUL SPORTIV 
MATEI STEAUA anunță că, in- 
cepînd de astăzi, s-au pus in 
vînzare, la casele obișnuite, bile
tele de intrare la meciul Stea
ua — S.C. Bacău, care se dispu
tă joi pe stadionul din B-dul 
Ghencea.



MONDIALELE" de patinaj artistic
SOB SEMNUL MARILOR SURPRIZE

Campionatele mondiale de pa
tinaj artistic, încheiate la Otta
wa, au slat sub semnul multi
plelor surprize. Doar un singur 
titlu, din cele patru puse in joc, 
a revenit laureaților de anul 
trecut, anume excelentului cuplu 
de „artiști ai glicții" Irina Rod
nina și Aleksandr Zaițcv, care 
și de această dată au demon
strat o superioritate incontesta
bilă. In toate celelalte probe, 
lupta a dus la rezultate finale 
neprevăzute. Cea mai mare 
surpriză a fost cea de la indivi
dual masculin, uneje marele fa
vorit, Jan Hoffmann, cedează 
primul loc pe podium unui 
„out-sider“, patinatorul ameri
can Charles Tickner. Se părea 
că succesul reprezentanților 
S.U.A. va fi dublat prin victo
ria la simplu feminin a cam
pioanei de anul trecut, Linda 
Fratiane. Dar iată că impetuoa
sa patinatoare din R.D. Germa
nă, Annett Poetzsch, se revan
șează pentru infringerea de la 
precedenta ediție și iși reintră 
în drepturi, cucerind medalia de 
aur. Nume noi și pe prima 
treaptă a podiumului în între-

Harți scara la Palazzo dcllo sport din Milano

EUROPA - S. U. A., 0 ÎNTÎLNiRE 
ATLETICĂ DE MARE ATRACȚIE
Astă-seară, Palazzo dello 

sport din Milano, gazda recen
telor campionate europene de 
atletism pe teren acoperit, va 
găzdui o nouă manifestare de 
mare atracție. Este vorba de me
ciul dintre echipele masculine 
și feminine ale Europei și Sta
telor Unite ale Americii. Pentru 
această întîlnire — care consti
tuie o premieră în atletismul 
indoor — cele două formații vor 
fi alcătuite, la fiecare probă, 
din doi reprezentanți. în echi
pele continentului nostru au fost

FOTBALIȘTII
ARGENTINIENI Șl BRAZILIENI

ÎNVINGĂTORI LA SCOR
Selecționata Argentinei a dis

putat la Mar del Plata un meci 
de verificare în compania unei 
reprezentative locale pe care a 
învins-o cu 5—0 (3—0), prin go
lurile marcate de Houseman, 
Villa, Bertoni, Arciles și Parssa- 
rella (din lovitură de la 11 m).

Reprezentativa Braziliei a sus
ținut un joc de antrenament cu 
o combinată a cluburilor din 
orașul Niteroi, pe care a în
vins-o cu 7—0 (2—0). Cel mai 
bun jucător al reprezentativei 
braziliene a fost Zico, care a 
înscris 5 goluri, celelalte puncte 
fiind marcate de Nuner și Ri- 
yelino.

„CENTURA DE AUR“ A DEBUTAT PROMIȚĂTOR

(Urmare din pag. I)

care I-a făcut k.o.! Lipsa sa de 
experiență l-a făcut să nu se
sizeze că o cale mai sigură spre 
victorie era aplicarea lovituri
lor la corp, pe care Echaide 
le-a acuzat de fiecare dată. I. 
Budușan s-a prezentat într-o 
ormă care promite. Cu lovituri 

.oarte dure, el a reușit să-1 
scoată din luptă în repriza a 
:reia pe I. Fuicu. Deși învingă
tor în fața lui W. Rivero (Ve
nezuela), campionul român la 
„mijlocie mică** Ion Miron nu 
s-a ridicat la nivelul așteptări
lor. Miron a fost vădit inco
modat de faptul că îrtîlnea un 
adversar mai înalt și numai în 
ultima parte a meciului a reu
șit să-și consfințească victoria, 
într-o partidă cu lovituri de 
k.o., „mijlocii** S. Tirilă și M. 
Imre au rămas, totuși, în pi
cioare pînă la gongul final. Mai 
activ și mai rapid, Tirilă a cîș- 
tigat detașat la puncte.

în reuniunea de seară, urmă
rită de peste 4 000 de specta

Noii campioni in proba de dans 
pe gheață, Natalia Liniciuk și 

Ghenadi Karponosov

Foto : KEYSTONE 

cerca dansatorilor, unde laurcati 
sînt sovieticii Natalia Liniciuk 
și Ghenadi Karponosov.

selecționați, automat, primii doi 
clasați;la campionatele europene. 

Americanii au deplasat pentru 
acest meci loturi puternice. E- 
chipa masculină are ca lideri pe 
sprinterul Houston Mc Tear, re
cordman mondial la 60 m și 
săritorul cu prăjina Mike Tully, 
care sîmbătă a stabilit cel mai 
bun rezultat pe teren acoperit
cu 5,62 m. Mai fac parte din
echipă săritorii in înălțime
Dwight Stones și Franklin
Jacobs, aruncătorul de greutate 
AI Feuerbach, săritorul de triplu 
Milan Tift-Rahm an etc.

în echipa feminină, adversare . 
ale atletelor românce Ileana 
Si lai și Natalia Mărășescu in | 
cursa de 1500 m vor C cunos- j 
cutele alergătoare Franci e Lar- i 
rieu și Jane Merrill.

La tenis

AMERICĂ DI SUD-EUROPA 4-3
MADRID, 13 (Agcrpres). Pri

ma intilnire amicală dintre se
lecționatele de tenis ale Euro
pei și Americii de Sud s-a în
cheiat la Madrid, cu scorul de 
4—3 in favoarea jucătorilor sud- 
americani. în ultimele două 
partide Fillol l-a învins pe Ba- 
razzuti cu 6—4, 6—3, iar cuplul 
Vilas—Fillol a întrecut perechea 
Nâstase—Pa nat ta cu 6—3, 6—3. 
Reamintim, că in cadrul acestei 
întilnlri, Nâstase l-a învins pe 
Vilas.

tori. „deschiderea** a aparținut 
boxerilor de categorie semi- 
muscă. Din păcate, nu putem 
spune prea multe lucruri bune

DIN PROGRAMUL 
DE AZI

ORA 15 : V. Ioana — 
A. Esparagoza (Vene
zuela), C. Văran — C. 
Dafinoiu. G, Axente — 
T. Stevenson (Cuba) ; 
ORA 19 : F. Ibrahim — 
V. Kuznețov (U.R.S.S.), 
C. Hoduț — M. Pavlov 
(Cehoslovacia), D. Mura- 
ru — G. Rostankowski 
(R.D.G.), Al. Tirboi — E. 
Blanco (Cuba).

despre reprezentanții noștri la 
această categorie. După forfait- 
ul inexplicabil ai fostului cam
pion Remus Cozma (prezent la 
cîntarul de sîmbătă) și înfrin- 
gerile suferite de I. Ștefănescu

ÎN HOCHEI, „BOBOCII" SE NUMĂRĂ... PRIMĂVARA!
® Start în grupa B a C.M. — avanpremieră a luptei pentru titlul mondial © Selecțio
nata Poloniei — principala favorită ® Se anunță o dispută extrem de echilibrară

Hocheiul este unul din spor
turile în care proverbul „toam
na se numără bobocii'* sună ne
potrivit, deoarece în lumea crosei 
și a pucului „bobocii'* se numă- 
mără... primăvara. Intr-adevăr, 
începînd de prin martie, intere
sul unor largi mase de iubitori 
ai sportului este captat de apari
ția în programul marilor între
ceri sportive a campionatelor 
mondiale de hochei, eșalonate 
valoric de o bună bucată de 
timp și devenite, prin aceasta, 
cu atit mai interesante.

In aceste zile au loc dispu
tele din grupa C (cea mai de 
jos a competiției mondiale) pro
gramate în Spania, la Las Fal- 
mas. după care vor începe 
jocurile din grupa B (participă 
8 selecționate naționale, printre 
care și cea a României), ur- 
mînd ca in a doua jumătate a 
lunii aprilie și in prima parte 
a lunii mai. la Praga. să aibă 
loc confruntarea de vîrf a ho
cheiului mondial, adică grupa 
A a C.M. la care iau parte, de 
asemenea. 8 reprezentative.

Desigur că nu numai pentru 
faptul că este cronologic mai 
apropiată, dar .și pentru că la 
startul ei se va alinia si echipa 
României atentia noastră se 
îndreaptă cu precădere spre 
grupa B a C.M Este vorba des
pre cea de a 22-a ediție a în
trecerii din eșalonul secund rl 

Vază din meciul Polonia — Cehoslovacia B, in care portarul po
lone: Wojtynei respmge ■» șut, tatonat de coechipierul său 
Jakubczik ri de c.‘■■-‘slovacul Lukacs (in dreapta — echipament 

de culoare închisă).
campionatului mondial de ho
chei. ce va fi găzduită de ora
șul Belgrad, unde s-a construit 
un nou si modem patinoar ar
tificial. Jocurile vor avea loc 
intre 17 și 26 martie, după care 
va fi cunoscută formația ce va 
promova in grupa A a C.M. 
(prima clasată), precum si cele 
două echipe ce vor retrograda 
in grupa C a C.M. (ultimele 
două clasate).

înainte de a încerca să ve
dem care sint sansele celor 8 
competitoare, atit pentru pri
ma situație, firește — cea mai 
atractivă, cit si pentru cea de 
a doua, pe care desigur că 
toate se vor strădui s-o evite, 
nu este lipsit de interes să ofe- 

și Tr. Ion, am avut totuși, o 
satisfacție : victoria înainte de 
limită realizată de constănțea- 
nul A. Săli. El l-a Învins prin 
k.o. 2 pe B. Abdelkader (Al
geria). in urma unui puternic 
croșeu de dreapta la bărbie. 
Tot un succes înainte de limi
tă a realizat și cocoșul N. Po
pa, dar mult mai rapid. Sur- 
prinzîndu-1 cu o stingă la fi
cat, l-a pus pe iranianul H. E- 
biebrahimi in imposibilitatea de 
a mai continua lupta chiar din 
prima repriză. Vicecampionui 
european al categoriei, T. Dinu, 
l-a depășit mai greu decîi se 
aștepta pe Al. Bariu (Manga
lia). care a luptat cu multă 
ambiție pînă in ultima repri
ză, cînd Dinu s-a impus clar. 
Așteptat cu legitim interes, 
Simion Cuțov s-a prezentat în 
bună dispoziție de luptă. Să 
reținem însă că nu a fost pus 
la prea grea încercare, adver
sarul său, N. Cos tiu, fiind de
parte de valoarea campionului. 
Cuțov a cîștigat prin abandon 
în rundul 3 în fața unui par
tener curajos. 

rim cîteva amănunte statistice 
cititorilor în legătură cu grupa 
B a C.M. Această întrecere se
cundară a campionatului mon
dial de hochei a avut loc pen
tru prima oară în anul 1951, 
cînd pe primul Ioc s-a plasat 
selecționata Italiei. Vom men
ționa că pînă atunci la C.M. 
se participa prin înscriere, 
după care formațiile erau re
partizate în serii, urmînd ca 
apoi turneul final să se dispute 
tot pe două grupe valorice. Din 
1951, grupa B s-a organizat 
separat, în fiecare an. cu ex
cepția anului 1954 și a perioadei 
1956—1960. Cele mai multe vic
torii în această întrecere le-au 
obținut reprezentativele Polo
niei și R. D. Germane, ambele 
ocupînd primul loc de cite 4 
ori. De două ori au cîstigat 
S.U.A.. R. F. Germania. Elve
ția. Norvegia și Italia. Printre 
învingătoarele grupei B a C.M. 
se numără și selecționata tării 
noastre care in anul 1976. în 
Elveția, la Biel și Aarau, a ju
cat excelent, ocupind primul 
loc si promovind in grupa A 
a C.M.. unde a evoluat in 1977.

Interesant este insă de văzut 
ce se va intimpla acum. Privind 
lista formațiilor pârtiei pante la 
grupa B : Polonia. România. Iu
goslavia. Elveția. Japonia. Nor
vegia. Ungaria și Italia — su- 
fraMPe converg in marea lor 

majoriUte spre selecționata Po
loniei, care in acest sezon a 
realizat o suită de bune per
formanțe (două meciuri strinse 
3—4 și 4—6 cu selecționata se
cundă a Cehoslovaciei pe tere
nul acesteia, precum si victorii 
categorice in meciurile cu R.D. 
Germană — participantă la gru
pa A — Norvegia și Elveția), pre
zentând un lot tinăr. căruia noul 
antrenor, cehoslovacul S. Bar
ton, i-a imprimat un joc vi
guros, rapid si foarte eficient. 
Printre principalele adversare 
ale formației poloneze se nu
mără. așa după cum o arată cal
culele „hirtiei**, și reprezentativa 
țării noastre. Interesant este 
faptul că in acest sezon ho- 
cheiștii din România și Polonia 
s-au intilnit. în luna decembrie.
la București, cele două jocuri 
incheindu-se unul cu victoria 
oaspeților (4—1) și altul la ega
litate (1—1).

Este cert că in lupta pentru 
primul loc in această echilibra-

TELEX • TELEX
ATLETISM o La campionatele 

universitare indoor ale S.U.A., la 
Detroit, australianul Ian CamobeU 
(invitat) a cîștigat proba de tri- 
plusalt cu 16,99 m. • Concursul 
de cros de Ia Brunssum (Olan
da) a fost cîștigat de olandezul 
Jos Hermens (10 km în 31:06).

HOCHEI 0 Campionatul mon
dial, grupa C, a continuat la Las 
Palmas : R. P. Chineză — Da
nemarca 3—2 ; Austria — Fran
ța 9—7 ; Spania — Belgia 11—4. 
• La Liubliana în meci amical : 
Iugoslavia — Japonia 7—2 (1—1. 
3—0, 3—1) .

NATAȚIE • în prima zi a tur
neului de polo pe apă de la Long 
Beach (California) : S.U.A. — 
Iugoslavia 7—7, Ungaria — Me
xic 4—2

PATINAJ VITEZA • La Oslo, 
americanul Eric Hciden a stabi

tă grupă B a C.M. se vor ..a- 
mesteca** și alte echipe. Ne gin- 
dim la reprezentativa Elveției, 
care are în frunte un trio de 
tehnicieni redutabili : Jaroslav 
Jirik (fostul mare jucător ce
hoslovac. azi în vîrstă de 38 de 
ani). Tommy Peterson (antre
nor suedez de la o echipă de 
divizia B IK 70 Oskarsham) și, 
bineînțeles, un elvețian, Jur
gen Schafroth. Cu atîția „nași**, 
firește că selecționata „Țârii 
cantoanelor** a realizat în acest 
sezon o pregătire bună și. prin 
rezultatele sale, se anunță un 
outsider cu șanse. La fel cu 
formația Japoniei — adeptă a 
unui joc rapid si tehnic, care 
a venit în Europa după un efi
cient stagiu de antrenament in 
Canada, și cea a Iugoslaviei, 
care aflîndu-se pe teren pro
priu. in fața înfocatului său 
public, este de așteptat să rea
lizeze o comportare superioară 
celor obișnuite la precedentele 
ediții. Nu pot fi neglijate nici 
sansele Norvegiei, deși în acest 
sezon rezultatele hocheiștilor 
scandinavi nu au fost prea stră
lucite. Au mai rămas doar do
uă echipe, Ungaria și Italia, 
pe care majoritatea specialiști
lor le „văd** pornind. înapoi, 
spre grupa C.

Ceea ce ar mai trebui preci
zat este faptul că interesul pen
tru această întrecere a crescut 
în ultima vreme, odată cu în
mulțirea contactelor dintre 
principalele formații ale grupei 
B și unele selecționate din țări 
cu primele reprezentative in 
grupa A. Aceste partide au scos 
în evidență considerabila creș
tere calitativă înregistrată de 
selecționatele din eșalonul se
cund. care tind — și credem că 
jocurile de la Belgrad vor con
firma acest lucru — să se a- 
propie cit mai mult de standar
dul primei grupe a campiona
tului mondial.

Călin ANTONESCU

SPORTIVI ROMÂNI 

ÎN COMPETIȚII 

INTERNATIONALE

LA SOFIA s-a încheiat „Memo
rialul Nicola Petrov-, la care au 
participat 160 de luptători din 13 
țări. Luptătorii români Constan
tin Alexandru (48 kg) și Ion 
Draica (82 kg) s-au clasat pe 
primele locuri la categoriile res
pective. Gheorghe Ciobotaru a 
ocupat locul 2 la cat. 74 kg ; Ni- 
colae Zamfir și Ion Păun s-au 
clasat pe locurile 3 la categoriile 
52 și respectiv 62 kg.

ÎN ORAȘUL Pees la campiona
tele internaționale de judo ale 
Ungariei, sportivii români Arpad 
Szabo (60 kg) și Toma Mihalache 
(78 kg) s-au clasat pe locul 3 la 
categoriile respective.

ÎN COMPETIȚIA feminină de 
floretă pentru ..Trofeul Martini- 
desfășurată la Torino. Suzana Ar- 
deleanu a ocupat locul 5. Pe pri
mul loc s-a clasat Katarina Rac- 
zova (Cehoslovacia) cu 4 v.

In „CUPA PANONIA» la sabie 
organizată la Budapesta. Mihai 
Frunză a ocupat locul 4 cil 2 v, 
iar Dumitru Marin s-a clasat al 
șaselea cu 1 v. întrecerea a fost 
ciștigată de Gellert (Ungaria) cu 
4 V.

lit cea mai bună performanță 
mondială în proba de 1 000 m ; 
1:14,99 (v.r. — 1:15,33 aparținea
lui Evgheni Kulikov — U.R.S.S.).

ȘAH. • După 4 runde și dis
putarea partidelor întrerupte, in 
turneul feminin de la Belgrad 
continuă să conducă campioana 
mondială Nona Gaprindașvili, cu 
3</0, urmată de Tereza Stadler 
(Iugoslavia) — 3 p. Maestra ro
mâncă Lia Bogdan, care în run
da a patra a remizat cu Stadler, 
se află pe locul 5. cu 2 p.

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Dallas (Texas) : 
Evonne Goolagong — Tracy 
Austin 4—6, 6—0. 6—2. • La New 
Haven, in meci amical, S.U.A.— 
Australia 6—1. în ultimele parti
de de dublu: Smith, Lutz — A- 
lexander. Dent 6—2, 4—6, 6—4 ;
Newcombe, Roche — Gottfried, 
Tanner 7—6, 7—6.


