
Dc duminică, start in ediția de vară a competițieinaționale

„DACIADA" CHEAMĂ LA MIȘCARE 
IN AER LIBER, LA FORTIFICARE, 

LA ÎNTRECERE!
Marea competiție națională a 

sportului nostru, „Daciada", or
ganizată din inițiativa tovarășu
lui NICQLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii, se află 
în fața unei noi etape. Așa după 
cum s-a anunțat, duminică se 
dă startul în ediția de vară a 
acestei grandioase întreceri de 
masă și de''performanță, care, 
prin specificul ei, oferă multiple 
posibilități organelor sportive de 
pe întreg teritoriul țării, ca și 
Organelor cu atribuții in dome
niul sportului, de a organiza 
acțiuni și competiții cu partici
parea a mult mai multor tineri, 
elevi, studenți, lucrători din în
treprinderi, instituții și de pe 
ogoare, astfel incit — așa cum 
se subliniază în regulament — 
„Daciada" să asigure dezvolta
rea intensă și multilaterală a edu
cației fizice și sportului de ma
să, atragerea intregului tineret, 
a maselor largi de oameni ai 
muncii de la orașe și sate in 
practicarea sistematică a exerci- 
țiilor fizice, sportului și turis
mului.

Aceasta va fi posibil, în pri
mul rînd, prin aria evident lăr
gită a sporturilor care sint cu
prinse în programul ediției de 
vară, în comparație cu ediția 
de iarnă. Astfel, regulamentul 
prevede că, în sportul de masă, 
vor avea loc competiții la atle
tism, gimnastică, ciclism, trintă, 
oină, volei, handbal, fotbal, bas
chet, tenis de cîmp, popice, tir, 
orientare turistică, moto, carting 
și automobilism, urmînd să se 
desfășoare pe unitățile de bază — 
atelier, secție, sector, clasă, an 
de studii etc. — numeroase în
treceri de mare atracție și de 
largă audiență la iubitorii de 
mișcare și de exercițiu fizic. în 
ce privește sportul de perfor
manță, este stabilit că ediția de

vară organizează competiții la 
atletism, baschet, box, caiac-ca- 
noe, canotaj-yachting, ciclism, 
călărie, fotbal, gimnastică, hal
tere, handbal, înot, sărituri în 
apă, judo, lupte, pentatlon mo
dern, polo pe apă, rugby, scri
mă, tir, tenis, volei.

Practic, întreaga activitate 
sportivă din țara noastră este 
pusă sub semnul „Daciadei", 
fapt care amplifică considerabil 
răspunderile pe care le au con
siliile județene pentru educație 
fizică și sport, cluburile și aso
ciațiile sportive, precum și or
ganele de stat și obștești cu a- 
tribuții în mișcarea sportivă, de 
a lua toate măsurile care se im
pun pentru a asigura cadrul or
ganizatoric necesar bunei desfă
șurări a tuturor acțiunilor și 
întrecerilor, pentru populariza
rea locurilor și orelor de desfă
șurare a concursurilor, pentru 
mobilizarea celor doritori de a 
se număra printre participanții 
la „Daciadă**.

Aprobarea de către recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a 
propunerilor cu privire la orga
nizarea finalelor pe țară ale 
„Daciadei" a mobilizat puternic 
Întregul activ al mișcării spor
tive din țara noastră, hotărît să 
acționeze cu toate forțele de 
care dispune pentru ca noua 
etapă a marii competiții națio
nale a sportului nostru să fie 
încununată de un deplin succes. 
Iar o mărturie elocventă in a- 
cest sens o reprezintă, între al
tele, intensele pregătiri care au 
loc pe Întreg teritoriul țării 
pentru startul de duminică, ini
țiativele care se manifestă în 
multe asociații sportive pentru 
atragerea pe terenurile de sport, 
la activitățile în aer liber, a cit 
mai multor tineri, a cit mai 
multor oameni ai muncii.
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Astâ-searâ, in cadrul „Centurii de aur"

MECIUL VICECAMPIONILOR OLIMPICI 
SIMION CUȚOV — ANDRES ALDAMA

# Valentin Silaghi învinge pe vicecampionul mondial Alfredo Lemus © Vladimir 
și-a luat revanșa asupra lui Hoduț

A. Guevara (Venezuela), la podea ! M. Constantin pare primul ui
mit de tăria loviturilor sale de— „semimusci“. Foto : I. MIHAlCA

Începînd de aseară, cursa 
pentru cele 11 „centuri de aur" 
au continuat-o doar... medalia- 
țli. Avînd asigurat un loc pe 
podiumul de premiere, semifi- 
naliștii s-au avîntat în luptă cu 
dorința fierbinte de a schimba

medaliile de bronz pe altele de 
argint, fiecare visînd marea fi
nală de duminică dimineața. 
Perspectiva unor meciuri de 
calitate a atras și aseară în ju
rul ringului de la Palatul spor
turilor aproape 6000 de specta
tori, curioși să asiste la lupta 
pentru un loc în finalele cate
goriilor semimuscă, cocoș, semi-

ușoară, semimijiocie, mijlocie și 
grea. Semifinalele la celelalte 
categorii vor avea loc astăzi de 
la ora 18,30.

Așa cum ne așteptam, gala a 
început furtunos și cu peripeții, 
în ciuda gabaritului mic, „semi- 
muștele* M. Constantin și A. 
Guevara (Venezuela) au găsit 
,\\\\\\\\\\\\\\\\VÎ

REZULTATE TEHNICE

Semimuscâ : M. Constantin b.p. A. 
Guevara (Ven), H. Ramirez (Cuba) 
b.p. A Săli ; cocoț : F. Ibraim b.p. 
N. Popa, J. Sollet (Cuba) b.p. O. 
Ci pere ; semiuțoară : D. Ilie b.p. 
1. Șa nd or. FI. Livadaru b.p. Gh. 
Viad ; semimijiocie : I. Vladimir b.p. 
C. Hoduț. L. Echaide (Cuba) b.p. 
I. Buduțan ; mijlocie ; V. Silaghi b.p. 
A. Lemus (Ven), S. Tîrilâ b.p. P. Is- 
trate ; grea : 1. Cernat b.p. T. Pîn- 
jol, T. Stevenson b. neprezen
ta re P. Ungureanu.

\\\\\\\\\\\\\vw 
forțe să se expedieze reciproc 
la podea. După un meci viu 
disputat, in care Guevara s-a 
dovedit superior ca tehnicitate,

Petre HENȚ
(Continuare in pag. a 3-a)

Divizia A de fotbal — etapa a 22-a IN SEMIFINALELE de azi
- - • • • - J

LIDERUL NU REZISTĂ ÎN DEPLASARE 
Șl URMĂRITOARELE SE APROPIE SPECTACULOS 
@ Oaspeții au progresat (3 puncte) dar nu au obținut victorii O Revelațiile „rundei": 
U.T.A., Sportul studențesc și Politehnica Timișoara © Olimpia Satu Mare n-a mai 
reușit să ciștige în final © Campionatul se întrerupe pînâ la 26 martie, cînd „capul 

de afiș" va fi partida A.S.A. Tg. Mureș-Steaua

REZULTATE TEHNICE

g

(Palatul sporturilor, ora 18,30)

Muscă : T. GHîNEA
R. ORONO (Ven.)

- A. PEREZ (Ven.)
- S. BELFORD (Cuba)

Pană : N. STOENESCU - N. NEAGU
C. BUZDUCEANU - GH. OȚEL EA

Ușoară : S. CUȚOV - A. ALDAMA (Cuba)
1. PAISAN (Ven.) - C. HAJNAL

Mijlocie mică : G. ROSTANKOWSK1 (R.D.G.> - M. FERGANE (Algeria)
N. CHiOVEANU - 1. MIRON

Semigrea : M. CUUNEAC - S. SORIA (Cuba)
A. IANC1AUSKAS (U.R.S.S.) - D. VALE AN U I
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in derby-ul poloițtilor

CITITI IN PAGINILE 4—5 RELATĂRI DE LA 
MECIURILE ETAPEI A XXII-a A DIVIZIEI A

F.C. Olimpia S. Mare — Politehnica Timiș. 0—0,
Univ. Craiova - U.T. Arad 1-1 (0-0)
Jiul — F.C. Constanța 2-1 (1-0)
C.S. Tirgoviște - F.C. Argeș 1-0 (1-0)
Steaua - S.C. Bacău 3-0 (1-0)
F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 2-0 (1-0)
Politehnica lași — Sportul stud. 1-1 (0-0)
F.C. Petrolul - F.C. Bihor 4-0 (2-0)
Dinamo - F.C. Corvinul 3-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 26 martie)
C.S. Tirgoviște — Univ. Craiova (0-2)
A.S.A. Tg. Mureș - Steaua (1-3)
Sportul studențesc — F.C.M. Reșița (2-0)
F.C. Corvinul — S.C. Bacău (1-3)
F.C. Constanța — F.C. Petrolul (1-4)
Politehnica Timișoara — Politehnica lași (1-0)
F.C Argeș - Jiu| (1-1)
U.T.A. — Dinamo (1-3)
F.C Bihor — F.C. Olimpia (1-2)

CLASAMENTUL
1. A.SJL. TG. MUREȘ 22 11 4 7 37-23 26
2. Politehnica Timișoara 22 10 5 7 28-24 25
3. Steaua 22 9 6 7 43-29 24
4. Dinamo 22 10 4 8 34-27 24
5. Jiul 22 11 2 9 39-33 24
6. U.T. Arad 22 9 6 7 36-34 24
7. Sportul studențesc 22 11 2 9 29-28 24
8. Univ. Craiova 22 9 5 3 23-21 23
9. F.C. Olimpia 22 10 3 9 29-29 23

10. F.C. Argeș 22 9 5 8 33-34 23
11. S. C. Bacău 22 8 7 7 29-36 23
12. F. C. Bihor 22 10 2 10 27-34 22
13. C S. Tirgoviște 22 8 5 9 18-25 21
14. F. C. Petrolul 22 8 4 10 30-29 20
15. F. C. Constanta 22 8 3 11 27-34 19
16. Politehnica lași 22 6 6 10 26-24 18
17. F. C Corvinul 22 5 8 9 21-33 18
18. F.C.M. Reșița 22 6 3 13 20-37 15

RAPID, CU UN PORTAR EXCELENT, 
ÎNVINGE (3-2) PE DINAMO

IOTUL RLPIiLZENTALIV 
PLNTUIJ MECIUL 

CU TURCIA
In vederea meciului de la

martie, de Ia Istanbul, cu repre
zentativa Turciei, joc contînd 
pentru „Cupa balcanică", Biroul 
federal a aprobat următorul lot: 
Răducanu, Speriatu (portari), 
Cheran, Ștefănescu, Sătmă rea - 
nu, Vigu, Mehedințu, Anghelini 
(fundași), Romilă, Boloni, Radu
lescu, Hajnal (mijlocași), Luces- 
cu, Bălăci, Dobrin, D. Georges
cu, C. Zamfir (atacanți). Antre
norii lotului : C. Cernăianu și 
L Voica.

Marcel Răducanu înscrie al doilea gol al echipei Steaua in meciul 
de ieri cu Sport Club Bacău. Foto ; Vasile BAGEAC

Am simțit din plin aseară, la 
bazinul Floreasa (neincăpător 
pentru numeroșii amatori), at
mosfera marilor derby-uri ale 
poloului românesc. Iar Rapid 
și Dinamo (nici nu puteau fi 
alte echipe) s-au străduit din 
răsputeri să împlinească aștep
tările vajnicilor suporteri care, 
așa cum anticipam, așteptau de 
la feroviari o confirmare, sau 
de la dinamoviști o cam de 
mult dorită revanșă. La sfîrși- 
tul celor 21 de minute de joc 
spectaculos, cei care au savurat 
victoria au fost — tot ca de 
obicei — rapidiștii, învingători 
cu 3—2 (1-0, 1—0, 1—1, 0—1).

Jocul a debutat spectaculos. 
Rapid a avut prima superiori
tate dar Țăranu a tras în blo
caj. Apoi, situație identică la 
cealaltă poartă : eliminare Ță- 
ranu — șut în bară D. Popes
cu. Mai mult, căpitanul dinamo- 
viștilor a beneficiat imediat și 
de un penalty ; Popescu a tras 
însă slab, scorul rămînind alb 
pînă spre sfîrșitul reprizei. Pro- 
fitînd de o nouă situație de 
„om în plus", Mustață nu a mai 
greșit ținta și 1—0 pentru 
Rapid.

Au urmat alte șase minute cu 
atacuri variate de la o poartă 
la alta, care au prilejuit ambi
lor portari intervenții mult a- 
plaudate. Pe rînd, Munteanu, 
Răducanu, Nastasiu (Dinamo) și 
în replică Băjenaru, Schervan 
(Rapid) au avut situații foarte 
bune, dar nu au concretizat. 
La o nouă greșeală a apărării 
dinamoviste. a fost rîndul lui 
Slăvei să beneficieze de o arun
care de la 4 metri, pe care însă 
rapidistul a trimis-o direct— în 
brațele Iul Spinu ! Totuși sco
rul se va modifica; dorind

Olac (R) și Nastasiu (D) in 
luptă directă in derby-ul po- 

loiștilor
să-și răscumpere greșeala, ace
lași I. Slăvei scapă de umbra sa 
(Rus) și marchează nestinghe
rit : 2—0.

Lupta este la fel de încinsă 
și în al treilea „sfert". Spinu 
și Slăvei se remarcă, Nastasiu 
reduce din handicap (1—2). tot 
la „om în plus", dar bucuria 
dinamoviștilor nu a durat prea 
mult. La o splendidă combina
ție între Schervan și C. Rusu, 
ultimul marchează din apropie
re: 3—1. Din acest moment, me
ciul a fost practic încheiat, deși 
Răducanu a mai avut o șansă, 
de la doi metri : FI. Slăvei a fost 
însă la post. Ultimul gol a fost 
realizat de Nastasiu. Foarte bun 
arbitrajul cuplului dr. Ion Dră- 
gan — Rolf Schilha.

Adrian VASILIU
în celelalte meciuri ale eta

pei : Progresul — C.N.U. 7—5 
(2—3, 2—2, 1—0, 2—1) ; Crișul 
— Voința 8—13 (2—3, 2—3, 2—3^ 
2—4).



flandbalul n-arc
Timp să aștepte!

DISCUȚIILE AU FOST UTILE, 
DAR PE CÎND MĂSURILE?

VIITOAREA ATLETĂ DE PERFORMANȚĂ
ÎȘI PREGĂTEȘTE Șl CANDIDATURA DE INGINERĂ...

După aproape trei ore de 
antrenament intens. tinerele 
sprintere de la Mureșul Tg. Mu
reș iși îngăduie cîteva clipe de 
relaxare. „Fetelor, ați lucrat 
foarte bine, le spune antrenorul, 
profesorul Iosif Buzdugan. Ne 
revedem mîine, la aceeași oră..."

Una din fete. Lucia Ncgo- 
van, nu pare deloc zorită. „Aș 
vrea să mai lucrez puțin, to
varășe antrenor... Nu mă simt 
prea obosită'*.

Și Lucia și-a continuat an
trenamentul — ca și în alte o- 
cazii — cu o porție suplimen
tară de cros. „Crosul îmi a- 
mintește de începutul meu in 
atletism", ne spune tînăra at
letă la terminarea alergării. 
Eram elevă în clasa a V-a la 
Școala generală 7. După-amie- 
zele, spre seară, după termi
narea lecțiilor, alergam pe alei
le cartierului in care locuiesc 
pînă ce... oboseam ! Așa m-a 
descoperit primul meu antrenor, 
profesorul Nagy Vilmoș..."

Au trecut mai bine de 5 ani 
de atunci. între timp. Lucia Ne- 
govan s-a dedicat sprintului, 
trecînd la „clasa" prof. Buzdu
gan. Schimbare inspirată, con
cretizată printr-un record na
țional de copii (7,7 pe 50 m), 
prin altul egalat (10,1 pe 80 m). 
Anul trecut, în fine, atleta din 
Tg. Mureș a mai făcut un pas 
spre performantă : a alergat 100 
de metri In 11,7 secunde.

„Ce pot să vă spun... Lucia 
Negovan, elevă în clasa a X-a

PRIMII LA ÎNVĂȚĂTURĂ, PRIMII LA SPORT...
Anuța Popa este o elevă e- 

nergică și răspunde de „partea 
reportericească" a unei gazete 
de perete pionierești din Cra
iova. Firește, a fost prezentă tot 
timpul la finalele de sah si te
nis de masă din cadrul ediției 
de iarnă a „DACIADEI". Lua 
„Sportul" un interviu, lua și 
„gazeta pionierească" același... 
interviu.

— Așa nu mai merge. Anuța!
— Vă stingheresc ?
— Deloc ! Dar nu avem spor. 

Campioni mulți, ..presă* puțină, 
ne scapă multe lucruri. Ei, dacă 
am colabora !...

— Eu vreau să colaborăm !
— Perfect. Ia „Sportul", toi 

ce e tehnic — rezultate, nume 
de campioni etc. — ia „gazeta 
pionierească", partea de culoare.

— Partea de ce ?
— De culoare. Cum isi pe

trec timpul liber campionii, da
că sint fruntași la învățătură, 
poate unii din ei sint chiar pre
miant!. Ce zici de titlul ăsta : 
Primii la învățătură, primii la 
sport.

— Merge L..
După 10 minute :
— Horia Stanciu, noul cam

pion de șah la categoria 10— 
14 ani.

— Am notat, Anuța. Ce-i 
eu el ?

— Premiant din clasa I pînă 
intr-a Vil-a. Acum, normal, in 
clasa a VIII-a. învață la Școala 
generală din Lovrin, Timiș.

— Exact ce ne trebuie !
— Veronica Buhuș, campioa

nă la tenis de masă, premiantă, 
clasa a VII-a la Școala ge
nerală nr. 34, Constanța. Din 
nou șah : Elena Breșfelian, cla
sa a VIII-a, premiantă în fie
care an. Școala generală din 
Petriș, Bistrița, Doina Moisei, 

£ ?£ _____________ ... »............................ ... ......................... .... _ .... — . — . — £

LITORALUL IN LUNA MARTIE NU E UN PARADOX,
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CI 0 RECOMANDARE MEDICALA DE ACTUALITATE !
Locuri in hoteluri elegante, bine încălzite. 

Baze de tratament ultramoderne, în care se 
efectuează peste 2000 de proceduri (băi cu 
opâ de mare încălzită ți împachetări cu nă
mol de Techirghiol, plajă in solarii special 
amenajate). Piscine, bowling, cinematogra
fe, jocuri mecanice, excursii in împrejurimi 
ți pe litoralul bulgăresc...

...iată cîteva din atracțiile pe care le ofe
ră sanatoriile balneare de la Eforie Nord ți 
Mangalia in luna martie.

Aici se tratează cu rezultate identice ce
lor obținute in sezonul estival : afecțiuni ale 
aparatului locomotor, în ansamblul lor, cu

mențiuni speciale pentru bolile reumatismale 
degenerative, abarticulare, inflamatorii ți 
post-traumatice, unele forme ale maladiilor 
neurologice, afecțiuni ginecologice ți ale 
căilor respiratorii, boli de nutriție și meta
bolism.

In această lună se beneficiază de impor
tante reduceri de prețuri atit la cazare cit și 
la masă, precum și de o reducere de 50 
la sută la transportul pe calea ferată.

Informații suplimentare și rezervări de 
locuri se pot OBȚINE la filialele și agențiile 
OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM Șl ALE 
LT.H.R. BUCUREȘTI.g r -------------- ------- ---------------- , Ș
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C, se află mereu printre candi
datele pentru... panoul de onoa
re al liceului. Iată și catalogul: 
note de 8, 9 și 10 la materiile 
cele mai dificile. Deci, o elevă 
bună la învățătură, care poate 
aspira în mod îndreptății să in
tre la politehnică, așa cum do
rește". Cuvintele prof. Simion 
Văsieș, directorul Liceului „Pa- 
piu Ilarian". creionează suges
tiv acest portret al Luciei, pen
tru care învățătura, rămînînd 
permanent în prim-plan, face 
casă bună cu vocația ei pentru 
sport, pentru atletism.

„Am acceptat ca fata mea să 
practice atletismul în momen
tul in care mi-am dat seama 
că nu iși pierde timpul, că are, 
intr-adevăr, aptitudini pentru 
atletism. Sigur, am condiționat 
prezenta ei la antrenamente si 
concursuri de notele din ca
talog. N-am avut. însă, nicio
dată motive de nemulțumire. 
Lucia dovedește suficientă ma
turitate, iși organizează bine 
timpul, invățind, antrenîndu-se. 
Dealtfel, există o bună colabo
rare intre noi, familia, scoală si 
clubul Mureșul..."

Sînt opiniile tatălui Luciei 
Negovan. adică ale unuia din 
părinții (tot mai multi astăzi) 
care înțeleg să pledeze (si să 
ajute astfel), din convingere, 
pentru realizarea simbiozei car
te-sport.

Tiberiu STAMA

clasa a VIII-a, premiantă In 
fiecare an, Școala generală nr. 
11 din Roman. Gabriela Istudor, 
clasa a VIII-a, premiantă în 
fiecare an. Școala generală nr. 
2, Bocșa. Alina Blaj, clasa a 
VIII-a, numai medii de zece 
in fiecare an. Liceul industrial 
din Vulcan. Cornelia Cojocaru...

— Anuța...
— Mai am doar 28 de pre- 

mianți.
— Anuța...
— Mă rog, Anuta Popa, clasa 

a Vil a, premiantă...
Vasile TOFAN

Agenda vinătorului și pescarului sportiv

DOAR ROȘIOARA MUȘCĂ
Primele zile ale acestei primă

veri, care tafirzie să se instau
reze de-a binelea, a icos pe ma
lul bălților pescarii sportivi, ne
răbdători să-și reia plăcuta lor 
Îndeletnicire, In această perioa
dă, cfnd apa este încă foarte 
rece, chiar și in zilele însorite, 
rezultatele sînt modeste, doar 
carasul și roșioara pun-.. gura, 
dar la momeală mai pretențioa
să, cum este larva de libelulă. 
Se recomandă folosirea unor 
scule foarte fine, fir de nylon de 
8,15—fl, 18 mm la undiță șl 8.2G— 
0.25 mm la lansetă. Iar eîrligele 
trebuie să fie și ele pe măsură, 
mal mici ca în alt anotimp, adi
că nr. 12—18. La crap, rezulta
tele sînt foarte slabe, dar mai 
sînt și pescari... norocoși. Dacă 
totuși încercăm, cea mal bună 
momeală la crap este rîma roșie 
sau cocoloșul de mămăligă (fir 
de 0,25—0,30 mm șl cîrlig nr. 
C—8). In apele curgătoare se 
prinde mai des scobar și clean 
(la „linguriță" rotativă).

După cum se știe, In Capitală 
numărul pescarilor este mare șl 
în creștere de la an la an. In 
noul sezon el vor avea la dis
poziție o serie de bălți amena-

Duminică a avut loc plenara 
Comitetului F. R. Handbal. 
Noua discuție a oamenilor 
handbalului a fost interesantă 
prin dezbaterile la care au luat 
parte numeroși tehnicieni și ac
tiviști, valoroasă prin combati
vitatea și sinceritatea celor 
care au analizat situația hand
balului, prin oportunitatea pro
punerilor avansate. în același 
timp, plenara a însemnat și un 
prilej de a ne întări convinge
rea că Biroul federal este — în 
continuare — ezitant, lipsit de 
dorința de a spune lucrurilor pe 
nume, de a propune măsuri ca
re să ducă la redresarea aces
tui sport atit de iubit „la noi. 
Darea de seamă asupra activi
tății desfășurate în anul 1977 a 
cuprins o autocritică formală 
(„Lipsa de exigență și fermita
te a Biroului federal în activi
tatea de îndrumare și control a 
activității de performanță, față 
de minusurile cunoscute și con
statate"; cu alte cuvinte... alții 
sint de vină), planul de măsuri 
s-a caracterizat prin generali- 

. tați, iar calendarul competițio- 
nal intern și internațional n-a 
mai fost votat pentru că nu 
corespundea cerințelor.

Să mai adăugăm că Biroul 
federal n-a prezentat plenarei 
propunerile sale privind colec
tivul tehnic care șe Va ocupa 
de pregătirea olimpicilor, nici

Simbâfâ și duminica, In sala 
Fior casca II din Capitală

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE SPADĂ 

„MIHAIL SAVU '
Tradiționalul turneu interna

țional de spadă dotat cu trofeul 
„Mihail Savu" se va disputa 
simbătă și duminică in sala de 
scrimă Floreasca din Capitală. 
La actuala ediție vor participa, 
alături de componenții celor 
două reprezentative ale Româ
niei, spadasini din șapte țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba. 
Polonia, Republica Democrată 
Germană, R.S.S. Ucraineană 
și Ungaria.

Simbătă (începi nd de la ora 
9. finala urmind a se desfășura 
de la ora 18) va avea loc pro
ba individuală, ziua de dumini
că fiind destinată Întrecerii pe 
echipe.

• ••
jale și semiamenajate care au 
fost repopulate in toamnă și a- 
cum, în primăvară, cu importan
te cantități de pește (caras șl 
ciortan). Iată, de pildă, A.VJ».S. 
a sectorului 5, care a gospodă
rit cu grijă fondurile de pescuit 
ta această iarnă grea pentru 
fauna bălților (apele au fost a- 
eoperite cu un strat gros de 
gheață peste 100 de zile, dar 
personalul și membrii asociației 
au făcut mii de copci de aeri
sire, salvînd peștii de la asfixie
re), are acum In dotare 175 ha 
de apă în bălți amenajate, care 
au fost populate în toamnă cu 
peste 30 tone de pește, în prin
cipal cele de pe Valea Cîlnăului 
(Pasărea I—IV și Măriuța). Șl 
alte asociații au procedat la feL

★Anul acesta va li bogat ta com- 
petiții de pescuit. Astfel, Delta 
Dunării va găzdui în iunie între
cerea internațională „Cupe prie
teniei*. Apoi va avea loc în ca
pitala Iugoslaviei tradiționalul 
concurs Belgrad — București. 
Campionatele mondiale de pes
cuit staționar vor avea loc la 
Viena.

T. RĂBȘAN
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lotul, nici obiectivele lui de 
pregătire.

Participanții la discuții au 
scos în evidență realele nea
junsuri ale handbalului nostru, 
cauzele care au generat insuc
cesele, au criticat cu curaj Bi
roul federal care a încălcat ho- 
tărîrile plenarei Comitetului fe
deral din 1977.

Tov. Gh. Dragomir din M.E.I. 
a demonstrat cu cifre că în 
școli generale și licee, în clu
burile sportive școlare activea
ză peste 12 000 de școlari în 
clasele, grupele și secțiile de 
handbal, aria de selecție fiind 
deci satisfăcătoare. Principala 
carență este lipsa competițiilor 
care să-i angreneze, să le dea 
posibilitatea de a-și demonstra 
și perfecționa cunoștințele. Re- 
ferindu-se la faptul că în hand
balul nostru sînt prea mulți cei 
care dau sfaturi și prea puțini 
cei care muncesc, arbitrul cra- 
iovean Vladimir Cojocaru cerea 
„să fie lăsat fracul și luată sa
lopeta". în numele colegiului 
de antrenori, prof. Constantin 
Popescu a prezentat o serie de 
propuneri valoroase : consulta
rea permanentă a tehnicienilor 
din diferitele centre handbalis
tice ale țării, mărirea conside
rabilă a cantității și calității 
muncii la toate nivelele, Divi
zia A să se dispute numai in 
sală, reașezarea normelor de 
control pe baze apropiate de 
specificul jocului, renunțarea la 
competițiile internaționale ca
re nu servesc pregătirii și veri
ficării echipei naționale, parti
ciparea la C.C.E. și Cupa cu
pelor chiar și in anii de dispu
tare a campionatelor mondiale. 
Antrenorul Ion Bot3 (I.E.F.S.) 
solicita colegilor săi care parti
cipă la marile competiții să fo
losească presa de specialitate 
pentru a împărtăși tuturor teh
nicienilor noutățile pe plan 
mondial. Alți vorbitori au susți
nut și ei aceste puncte de ve
dere, solicitînd ferm respecta
rea hotăririlor și mai ales con
sultarea specialiștilor înain
tea elaborării unor directive.

Tovarășul Emil Ghibu, secre
tar al C.N.E.F.S., a remarcat, 
in concluziile sale, faptul că 
din discuții au reieșit clar se
rioasele deficiente care mar
chează activitatea tuturor eșa
loanelor handbalului nostru. 
Criticînd darea de seamă, pe 
care a soeotii-o insuficient de 
autocritică, ineficientă, precum 
și planul de măsuri care a pre
zent.-.! numai deziderate și o- 
biective generale, vorbitorul a 
atras atenția că și în august

„PRIETENII NADIEI” e In 
•rganizarea ' Consiliului comu
nal pentru educație fizică șl 
sport din Buzoeștl (jud. Ar
geș) — președinte : prof. Flo- 
rea Stancu — a avut loc un 
festival al gimnasticii, sub ge
nericul „Prietenii Nadiel", la 
care au participat peste 600 
de elevi din cele cinci școli 
generale din Buzoeștl și sa
tele aparținătoare. Cele mai 
frumoase exerciții au fost pre
zentate de Maria Nedea (Io- 
nești) și Maria Stoica (Bu- 
zoești), iar la ansamblu a fost 
premiată formația școlii ge
nerale din Icnești. Concuren- 
țil cel mal buni au primit di
plome și fotografii ale Na- 
dlei Comăneci.

„CUPA BANATULUI” LA 
CEA DE A ÎS-A EDIȚIE C 
C.J.E.F.S. Timiș a organizat 
pentru a 16-a oară competiția 
de orientare sportivă pe schi
uri, care a avut loc pe traseul 
Gîrăna — Prislop din Munții 
Semenlculul. Primele locuri 
au revenit sportivilor A. Za- 
nescu (Voința Tg. Mureș) — la 
juniori, Suzâna Janto (Voința 
Timișoara — la senioare șl B. 
Szabo (Politehnica Timișoara) 
— la seniori.

NOI AMENAJĂRI sporti
ve LA ADJUD • In curînd, 
stadionul C.F.R. din localita
te va deveni un adevărat 
complex sportiv, s-au făcut 
toate demersurile pentru în
ceperea lucrărilor de amena
jare a unor terenuri de vo
lei, handbal, tenis, a unui ba
zin de înot și a unei tribune. 
O bună parte din lucrări se 
efectuează arin muncă patrio
tică de către tineretul din oraș.

COPIII DE LA SATE, CEI 
MAI BUNI LUPTĂTORI DIN 
JUDEȚUL SUCEAVA • Peste 
200 de elevi au fost prezențl 
la etapa județeană a campio
natului republican r 
greco-romane, care a 
recent la Suceava, 
rea a fost dominată 
luptători de la sate, 
vldențiat, în mod deosebit, re
prezentanții localităților Mî- 
neuți (au cîștigat 4 locuri 1), 

de lupte 
i avut loc 

întreve
de micii
S-au e-

1976 toată lumea iși manifesta 
încrederea în forța handbalului 
nostru și în tehnicienii lui, dar 
în 1978 a fost înregistrat cel 
mai usturător insucces. Cauzele 
acestui regres sînt : abandona
rea înaltei exigențe care a ca
racterizat cu ani in urmă mun
ca întregului activ al handbalu
lui și faptul că nu s-a mers in 
pas cu mutațiile survenite pe 
plan internațional. Se impune 
deci o pregătire in care cantita
tea și îndeosebi calitatea să în
registreze o creștere pînă la 
cele mai înalte cote, exigență, 
disciplină, conlucrare sinceră.

Așadar, plenara Comitetului 
federal și-a spus și ea cuvin- 
tul. Discuțiile începute la 7 fe
bruarie — imediat după insuc
cesul din Danemarca — au fost 
utile, au arătat clar drumul ce 
trebuie parcurs pentru ca hand
balul masculin românesc să-și 
recucerească poziția. Este mo
mentul să se întreprindă de ur
gență, și nu peste citeva luni, 
măsurile ce se impun. Campio
natul începe la 16 aprilie și cu 
toate că s-a solicitat în una
nimitate transferarea jocurilor 
în sală, încă nu s-a decis ni
mic. La ședința de analiză avută 
în fața Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. s-a trasat sarcina 
constituirii colectivului tehnic, 
dar lucrurile se amină mereu. 
Lotul olimpic nu este încă al
cătuit, deși pregătirile trebuie 
să înceapă. Alte și alte domenii 
așteaptă precizări, startul în ac
tivitate. Credem că atit pre
ședintele F.R.H., I. Kunst-Gher- 
mănescu, cît și secretarul 
F.R.H., Lucian Grigorescu, au 
datoria de a prezenta pentru 
acest sport un plan precis, ri
guros, în care să fie prevăzut 
ca lipsurile federației și cele 
personale ale conducerii fede
rației, inclusiv ale președinte
lui F.R.H., să nu se mai re
pete, să fie înlăturate.

în plenara Comitetului fede
ral s-a reînnoit angajamentul de 
a se cuceri medalia de' aur la 
J.O. din 1980. Importanta mi
siune ce și-au asumat-c cei ce 
răspund de handbal nu va pu
tea fi însă îndeplinită prin ter
giversări, prin tendința de â se 
perpetua o stare de lucruri 
care s-a dovedit foarte defici
tară. Iată de ce iubitorii hand
balului, inclusiv jucătorii, spe
cialiștii, așteaptă măsuri și ac
țiuni care să garanteze reveni
rea echipei reprezentative de 
handbal în fruntea ierarhiei 
mondiale a acestui sport, cu 
perspective reale de cucerire a 
medaliei de aur la Jocurile 
Olimpice din anul 1980.

Hristoche NAUM

comportare meritorie. 
MODERNIZEAZĂ sta- 
oiașului Gherla. A'ci 
ta folosință recent o 
cu 500 de locuri și se

Arbore, Ipotești, Bădeuț și 
Straja.

„CUPA FEMINA* • La Bra
șov, 24 de jucătoare de popice 
au disputat finala competiției 
dotată cu „Cupa femina", or
ganizată de Consiliul județean 
al sindicatelor șl C.J.F..F.S. Au 
dominat întrecerile jucătoarele 
din echipele divizionare : la 
senioare, Mariana Constantin 
(Hidromecanica) — 457 p d 
(din 100 lovituri mixte), iar la 
junioare Florica Gag (Hidro
mecanica) — 407 p d.
• CATALINA barbu — 

elevă ta cl. a V-a a Șc. gen. 
4 — este o autentică speranță 
a șahului brăllean. Ea a ter
minat neînvinsă faza pe cen
tre a campionatului municipal 
și a mal participat, ca invi
tată, la unele turnee unde a 
avut o
• SE 
dionul 
s-a dat 
tribună 
află în curs de amenajare alta 
pentru 300 de spectatori, La 
instalațiile anexe ale stadio
nului s-a adăugat un bazin.
• LA cAlArași a avut loc o 
reușită demonstrație de box. 
cu participarea pugiliștilor de 
la Steaua. Cei aproape 2000 de 
spectatori au aplaudat evolu
ția unor boxeri fruntași, prin
tre care A. Năstac. • IN CA
DRUL „DACIADEI", în fru
moasa sală de sport din co
muna Dragomirești Vale (jud. 
llfcv) s-a desfășurat o reușită 
întrecere de volei, dotată cu 
„Cupa primăverii". Victoria a 
revenit echipelor „Industria”
— la băieți și C.S. Șc. — la 
fete, ambele din Urziceni. • 
ORAȘUL PAȘCANI a găzduit 
o frumoasă întrecere polispor
tivă inițiată de I.T.A. Din cei 
peste 100 de participanți au 
terminat învingători A. Rădu- 
canu — la șah, V. Oblincescu
— la tenis de masă și D. Po- 
poaia — la popice.

RELATĂRI DE LA 1. Fețea- 
nu, P. Arcan, I. Vasiliu, L 
Mîndrescu, C. Gruia, N. Cos- 
tin, N. Constantinescu, D. Mo- 
raru-SIivna și V. Zaharia.



CALITATEA-CERINȚĂ fHNflAMFNTALA A PROCESULUI ENSTRUCTIV-EDUCATIV
orrtinuindu-no investigațiile in domeniul 
pregătirilor efectuate in secții — cu 
preocuparea sa principală: CALITATEA 

MUNCII - am întreprins un nou raid prin di
ferite cluburi ți asociații sportive. Reporterii 
noștri au încercat să scoată în evidență mu
tațiile ce s-au produs - dacă s-cu produs - 
in giodirea ți activitatea practică a antreno
rilor ți sportivilor, precum ți consecințele su
perficialității in pregătire pe care au mai in- 
tilnit-o pe teren. Aria investigațiilor s-a mă
rit (ți se va 
a simți ecoul 
sportivilor de 
la profilarea 
cu fiecare zi

mări continuu) din dorința de 
numeroaselor apeluri adresate 
a-ți aduce contribuția directă 
noilor obiective ale pregătirii, 
mai pretențioase, de a parti-

cipo conștient la această perpetuă rid kw e a 
ștachetei 
educativ.
efectuat 
pe micii 
zitote ți 
gătesc să realizeze performanțe de seamă 
in noul sezon competiționol, situat la jumă
tatea noului ciclu olimpic.

Firește, nu ne vom opri aici. Vom între
prinde astfel de raiduri ți in ake cluburi. 
Materialele de față au ți rolul unui schimb 
de experiență, ele puțind să se constituie 
in obiectul unei dezbateri in rindurile tehni
cienilor ți ale sportivilor. Ațteptăm ecouri pe 
cate Se vom găzdui cu plăcere.

exigențelor procesului 'msbuctiv- 
Sondajul, după cum se vede, s-a 

Sa niveluri diferite, cuprinzindu-i atit 
sportivi - exemplu de conțttincio- 
dăruire — cri ți pe cei ce se pre-

«*WWS«’

E GREU S-O AJUNGI PE NADIA..
O NUMAI NOTE DE 9 Șl 10... • FLOREA STANOMIR Șl NECAZURILE 

SALE • UN ANTRENOR, UN START, O AMBIȚIE
Primăvara a fost temporar alun

gată in orașul de pe malurile So
meșului, de valul de zăpadă care 
și-a rostologii tăvălugul de la Nord 
la Sud. Veseli din fire, clujenii au 
trecut ușor peste acest episod, so-* 
cotindu-1 una dintre glumele — tot 
mai numeroase, e drept, ale natu
rii. Atleții de la Universitatea sau 
de la C.S.M. erau chiar bucuroși.

In alergările lor pe alei, covorul de 
nea le era mai folositor chiar decit 
cel de coritan...

Ia acele zile, in care soarele pu
nea și mai mult in evidență deco
rul de iarnă tirzie, am făcut un 
raid prin cîteva secții pentru a ve
dea („cu un ceas mai devreme") ee 
ne va rezerva pentru sezonul esti
val Clujul tinereții și al sportului.

Primul interviu

PE PLOAIE, PE FRIG,
ZILNIC LA ANTRENAMENT

Poloiștii din Arad se pregătesc In aer liber
pentru un nou titlu fa juniori

Emilia, fetița munci
torilor Maria și Ioan 
Olosuiean, are 10 ani și 
acordă — pentru prima 
oară — un interviu. Am 
întîlnit-o în sala de 
gimnastică, antrenîn- 
du-se cu colegele .sale 
de la Liceul „Nicolae 
Bălcescu“.

— Visezi, probabil, s-o 
ajungi pe Nadia Comă- 
neci ?

— Aș vrea, dar e 
greu...

— Sigur că este 
Dacă n-ar fi așa, 
fetițele ar ajunge... 
pioane olimpice.

— Nu, nu de asta e 
vorba. Noi facem doar

antrenament

greu, 
toate 
cam-

trei ore de 
pe zi și tovarășul antre
nor spune eă fără S nu 
se poate...

— Dar școala 7
— Dacă ești atent la 

orele de curs, după-a- 
rniaza nu-ți trebuie mai 
mult de două ore pen
tru pregătire. Eu am la 
școală numai 9 și 10.

— Hai să facem o
aritmetică simplă : 5 ore 
de curs + 2 ore de
pregătire + 8 ore de
antrenament — 13 ore.
Nu-i cam mult pentru 
o fetiță de 10 ani ?

— De-aîa v-am spus 
că e greu...

nomir — au realizăm 
mare lucru. Sini prea 
puține gale, au dispărut 
organizatorii. Un boxer 
a-ajisnge în 19 ani să

Pe primul plan: pregătirea fizica

susțină nici 89 de me
ciuri. ii pregătim, mua- 
cim adesea cu ei 23—39 
de ore pe sâptămină. 
dar unde să-i verifi
căm T Nu-i vorba de 
alergări aici, deși și în 
atletism întrecerea este 
o condiție obligatorie, ei 
de box, 
numai 
scoate in 
șurile și

Are, desigur, drepta
te Florea Stanomlr. Dar, 
de ce or fl dispărut 
organizatorii de gale T

sport in care 
confruntarea 

evidență plu- 
minusurile.

Prea puf ine meciuri
In sala de box de sub 

tribuna stadionului am 
întîlnit o veche, foarte 
veche cunoștință : an
trenorul de box Florea 
Stanomir. Mi-a plăcut 
ambianța sălii. într-o 
neorînduială... studiată, 
se află lîngă ring pu- 
ching-bali-uri, gantere, 
bănci, spaliere, iar pe 
pereți afișe ale unor 
gale din anii țrecuți, 
fotografii ale lui Linca

și Dobrescu, Fiat și Ti- 
ță, Negrea și Monea, 
panouri cu faze din 
meciurile sportivilor sec
ției. Un poster cu' Clay 
și Frazier 
gul.

— Este 
antrenezi 
de sală t

— Da, dar numai eu 
antrenamentele..— par- 
că-și continuă o idee 
mai veche Florea Sta-

domină rin-

plăcut să te 
într-o astfel

Tiberiu Laszlo a a- 
bandonat sportul de 
performanță in septem
brie trecut. Acum este 
antrenorul săritorilor 
clujeni și are între cei 
18 sportivi cîteva talen
te selecționate în lotul 
de perspectivă: Gabrie
la Kovacs — 14 ani. An
ca Bereș — 14 .ani, Dan 
Lucaciu — 11 ani. Din
tre el speră să ajungă 
cîțlva în fruntea ierar
hiei trambulinelor. L-am 
găsit pe Tiberiu Laszlo 
pe marginea bazinului, 
la antrenament.

— Observ că 
la tehnică. Este 
palul scop al 
perioade ?

— Nu. Antrenamente-

lucrați 
princi- 
acestei

ie de tehnică sînt doar 
presărate ia planul de 
pregătire. Accentul îl 
punem pe ședințele de 
lucru de pregătire fizi
că generală și specifică. 
Sportivii mei aleargă, 
lucrează în sala de for
ță. înoată mult. Nu nu
mai vîrstă ne obligă la 
aceasta, ci și dorința de 
a avea sportivi puter
nici, capabili să se a- 
dapteze ușor cerințelor 
tehnice.

Ceea ce ne contraria- 
se la început, lipsa de 
experiență a acestui 
antrenor aflat la înce
putul meseriei, s-a es
tompat. Cu astfel de 
principii, Tiberiu Laszlo 
va elimina ușor handi
capul.

★

Cluj-Napoca, orașul tinereții și al sportului, 30 
pregătește — fără surle și orchesire de tambu
rine — să-și amplifice contribuția la mărirea 
tezaurului sportiv național. Așteptăm.

N. HRISTACHE

Una dintre surprizele anului 
sportiv 1977 a constituit-o per
formanța tinerilor poloiști din 
Arad : echipa de juniori a clu
bului Rapid — campioană națio
nală. A învinge formațiile bucu- 
reștene, care de ani de zile Iși 
dispută supremația in polo-ul 
românesc la primele eșaloane 
(copil, juniori, ca șl la seniori), 
și alături de ele pe cele din 
Cluj-Napoca și Oradea, ce se 
pregătesc in condiții mult su
perioare, nu este la indemlna 
oricui. Au reușit-o, spre lauda 
lor, acești tineri ambițioși, ale 
căror singure atuuri sînt talen
tul și dorința de a invinge.

I-am revăzut pe tinerii cam
pioni, de curind, la „atelierul* 
lor de lucru, bazinul descoperit 
din localitate, pe care îl folo
sesc, uneori in condiții vitrege, 
10 luni pe an. Era o dimineață 
friguroasă in care mercurul ter- 
mometruiui nu se ridica peste 
zero cu mai mult de 2—3 gra
dații. Aburi denși se ridicau 
din apa încălzită La 32 de grade 
și aproape nu puteai distinge 
omul de la un capăt la celălalt 
al bazinului. Jucătorii Iui Ioni
că Borza erau insă cu toții 
prezenți. în program, înot lung, 
apoi sprinturi, cîteva „reprize* 
de pase în doi, în trei și in 
încheiere — adică tocmai cind 
se Încălziseră mai bine — exer
ciții variate de tras la poartă. 
După antrenament, un duș fier
binte și apoi fiecare pleacă la 
școală.

„Și așa in fiecare dimineață, 
de ani de zile — ne mărturiseș
te antrenorul I. Borza. Plouă, 
ninge, crapă pietrele de frig 
(n.r. — 
ședințe 
primele 
cînd pe 
trenorul alerga continuu pentru 
a nu îngheța !...), băieții vin la 
antrenament. Și. vă rog să mă 
credeți, nu am înregistrat nici 
un caz de îmbolnăvire. Avem 
mult de recuperat, ca la fiecare 
început de an. în decembrie și 
ianuarie, cind adversarii noștri 
joacă polo, la căldură, in pisci
ne acoperite, noi facem cite o 
„miuță* de fotbal, alergăm, lu
crăm cu haltere șt extensoare, 
căci altceva nu avem. Nici mă
car o minge medicinală, atit de 
necesară in antrenamentele 
noastre*.

— Și totuși Aradul are cea 
mai bună echipă de juniori din 
țară !

— Mai mult. Patru dintre 
componenții formației au ajuns

acum în lotul de juniori : por
tarul loan Demeny, un băiat pe 
cit de capricios, pe atît de ta
lentat, Francisc Szabo, Barbu 
Ghițan și Voicu Sălăjan. Și să 
nu vă surprindă dacă ultimii 
doi vor ajunge curind și în lo
tul olimpic pentru Moscova. Așa 
so și explică faptul că, în ulti
ma vreme, ei sînt tot mai mult— 
curtați de echipele din Bucu
rești și Cluj-Napoca.

— Ce obiectiv v-ați propus 
pentru acest an ?

— Același titlu la juniori. Cu 
seniorii nu vom putea promova 
in primul eșalon decit atunci 
cind vom avea și un bazin aco
perit. Atunci copiii noștri nu 
vor mai pleca in alte centre șl 
vom avea unele certitudini.

în bazin — afară este la fel 
de frig — au apărut înotătorii, 
împreună cu entuziastul lor an
trenor, M. Artucov. Printre el, 
cîteva autentice talente : Martin 
Liptak, Călin Lucuș, Marius 
Iegariu, Mihaela Filipaș, Rita 
Remlein. Unii sînt deja record
mani, alții — fruntași la cate
goriile lor de vîrstă. Se pregă
tesc și ei în aer liber. Obser- 
vîndu-i cu cită ambiție înoată 
conform unui plan foarte pre
tențios (ca și profesorul lor), 
nu ne îndoim că posedă și re
sursele de a reduce la mini
mum acest real handicap. Și, 
cine știe ? Poate că în curind 
vom avea din nou campioni la 
înot din orașul de pe malurile 
Mureșului...

V. ADRIAN

am aflat că asemenea 
s-au desfășurat și în 

zile ale lunii februarie, 
marginea bazinului an-

PROMOVAREA

UN SCOP IN SINE ?

jiccprcșcdinEck clubului, Dorcl Cioaraeste de părere
greco-romaneSecția de lupte 

a clubului Progresul București 
activează de mai multi ani în 
prima divizie a țării. Unii din
tre reprezentanții acestei secții 
au fost selecționați chiar si în 
lotul național. în ediția trecută 
a campionatelor individuale, 
Vasile Andrei a devenit cam
pion național. Un alt component 
al acestui club sportiv, N. Snae 
(acum la Steaua), a fost si el 
selecționat în- lotul tării.

Zilele trecute am făcut o vi
zită luptătorilor de la Progresul 
pentru a urmări modul cum se 
pregătesc, spre a ne putea for
ma o părere asupra calității 
procesului instructiv-educativ ce 
se desfășoară în această secție. 
Practicantii acestei discipline 
sportive beneficiază (în exclusi
vitate) de o sală de antrena
ment dotată cu saltele, prelate 
și toată aparatura necesară 
pregătirii în bune conditiuni a 
sportivilor de diferite categorii 
de vîrstă si clasificare.

Dorei Cioară, vicepreședintele 
clubului, ne-a însotit si la sala 
de forță pe care o au la dis
poziție sportivii, de la Progre
sul. Amabila gazdă a tinut să 
ne informeze că aparatura res
pectivă, eficient mijloc de 
dezvoltare a forței — sub dife
ritele ei forme de manifestare

— nu a fost suficient folosită 
de luptătorii clubului. în duda 
unor rezultate bune obținute de 
componenții secției de lupte gre
co-romane in anul care a trecut, 
conducerea clubului s-a arătat 
nemulțumită față de perfor
manțele realizate de luptători. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
secția respectivă este încadrată 
cu trei antrenori (Staicu Oltea
nu, Vaslle Constantinescu-Mar- 
tac și Petre Banciu) și, așa cum 
am amintit, sportivii beneficia
ză de condiții bune de pregă
tire.

în ultima vreme, preocuparea 
pentru creșterea elementelor ti
nere a crescut simțitor. Din lu
na octombrie. Petre Banciu lu
crează în comuna Bragadiru, 
unde se ocupă de inițierea unui 
număr de aproape 60 de copii 
si juniori, acest centru consti
tuind o bună bază de selecție.

Ședința de analiză a activită
ții secției a adus modificări 
substanțiale în activitatea an
trenorilor, Staicu Olteanu (an
trenorul principal) folosește a- 
cum programul de pregătire e- 
laborat de federație, mărind 
volumul de muncă. De aseme
nea, se constată o îmbunătățire 
substanțială a calității procesu
lui de pregătire. Un antrena
ment săptămînal (în unele pe-

Antrenorul Staicu Olteanu urmărește atent modul de execuție a 
diferitelor procedee tehnice de atac Foto : Dragoș NEAGU

rioade. chiar două) este rezer
vat pregătirii fizice generale cu 
mijloace nespecifice (alergări 
de rezistență, sprinturi, jocuri, 
exerciții din gimnastica acroba
tică etc.).

Din discuția cu antrenorul 
principal am aflat că multi din
tre elevii săi (în special cei ti
neri, de perspectivă) au pre
văzute atît obiective de per
formantă, cit și de instruire. 
De pildă, juniorul Sorin Mari
nescu (17 ahi și 100 kg) este 
apreciat de antrenor ca un 
sportiv care are o tehnică bună 
pentru gradul său de pregătire, 
mobilitate foarte bună, dar nu 
dispune de suficientă forță. în 
planul lui de pregătire sînt pre
văzute multe exerciții pentru

cresterea forței diferitelor gru
pe musculare. Asemenea obiec
tive de instruire am găsit în 
documentele de planificare ale 
antrenorului respectiv si la 
sportivii Constantin Petrache, 
Marin Scăunașu (deși juniori, 
luptă în Divizie), tineri în care 
tehnicianul respectiv își pune 
mari speranțe si de pregătirea 
cărora se ocupă cu mult inte
res. Dealtfel, am avut si noi 
prilejul să urmărim un antre
nament bine condus, cu exerci
ții judicios alese, fapt care ne-a 
întărit convingerea că luptătorii 
secției de grece romane de la 
Progresul ver obține rezultate 
și mai buni.

Mihai TRANCĂ

Hidrotehnica Constanța, 
formație promovată re
cent în Divizia A de hand
bal feminin, a fost — la 
începutul șl la finele ml- 
nisecvenței din februarie 
a campionatului — ținta 
unor comentarii contra
dictorii. La început — e- 
logtoase (echipa — bazîn- 
du-se pe talentatele jucă
toare Iuliana Hobincu, 
Georgeta Lăcustă, Elena 
Frincu șl Larisa Cazacu, 
precum șl pe iscusința și 
hărnicia antrenorului Tra
ian isucova’ă — realizase 
rezultate excelente, lăsind 

' perspec-
în circuitul 

fruntașe ale 
nostru £eml- 

— critice, nu 
rezultatele ne-

să se întrevadă 
tiva intrării 
formațiilor 
handbalului 
nin), apoi 
atît pentru________ ___
favorabile (printre care șl 
pierderea meciului pe te
ren propriu din etapa a 
V-a), cît — mal ales — 
pentru jocul dezordonat.

Ce a putut determina 
această comportare aflată 
— Intr-un scurt interval 
de timp — la poli opuși ? 
întrebarea i-am adresat-o 
direct prof. Traian Bu- 
cevală :

— Determinantă a fost 
lipsa de pregătire. Am în 
echipă eleve, studente, 
profesoare și funcționare, 
în mod firesc, timpul lor 
liber diferă. ..Am făcut 
zeci de antrenamente in
dividuale sau cu mici 
grupuri, dar handbalul 
cere o pregătire în colec
tiv, omogenizarea echipei, 
însușirea tacticii preconi
zate. Or, antrenamente cu 
întregul colectiv dacă am 
făcut trei sau patru...

— N-ați știut acest lu
cru dinainte ?

— Ba da. Am sperat 
insă că lucrurile se vor 
rezolva. Mai sper și acum 
ci la ședința de analiză 
vom primi sprijinul pentru 
a aduce — pe cit este 
posibil — la același numi
tor programul handbalis
telor de la Hidrotehnica.

Evident, fără pregătire 
Hidrotehnica Constanta va 
face drumul înapoi spre 
Divizia B, Se pune însă 
întrebarea : toate eforturi
le asociației și ale orga
nelor sportive s-au consu
mat doar pentru intrarea 
echipei în Divizia A ? Mo
dul cum se pregătește 
acum pentru a face față 
exigențelor primului cam
pionat al țării nu mai in
teresează pe nimeni ?



Divizia A — etapa a 22-a

LA CRAIOVA, CA Șl IN TOAMNĂ LA ARAD.

LA ORIZONT, ISTAMBULUL...
zs inci etape parcurse in retur și... aproape nimic nou in cla- 
țj sament. Nici o evadare netă in frunte, dar nici abandonul 

reșițean din coadă. Dimpotrivă. Etapă de etapă, clasamentul 
„s-a strins" și finalul se anunță, la ambii poli, de mare luptă, ca
pabil de neprevăzute decizii. La A.S.A Tg. Mureș, lipsa lui Pislaru 
(dovedit și de rezultate, nu numai de afirmația lui Bone, ca „re
gizorul de contraatac al mureșenilor") se resimte mult și in joc și 
in eșecurile liderului in deplasare. Cu toate „galopările" concuren
telor din spate, consecvența eșecurilor pe teren străin ale fruntașei 
clasamentului face ca grupul urmăritor să urce, să urce mereu. Și 
aleargă citeva concurente experimentate, care au specialitatea 
ciștigării titlului: Steaua, Dinamo, Universitatea Craiova. Iar al
tele, ca Politehnica Timișoara in primul rind, sini minate de am
biția... debutului in această calitate. Cit de spectaculoase și de ne
prevăzut vor fi frămintările viitoare ale clasamentului in zona sa 
superioară spune mai bine decit orice faptul că isstre echipa de pe 
locul 1 și ocupanta locului 11 sint doar trei puncte distanță !

La fel de încurcată e și configurația ^eonei neUniștilor". Cum 
se vede, F.CM. Reșița nu depune de fel armele. Și bine și sportiv 
este că se comportă așa ! Clasamentul actual le arată pe Coroinul, 
Politehnica Iași și F. C. Constanța cele mai aproape de viitoare... 
Dar e greu de spus că nu vor apare și alte echipe in acest „dans 
al evitării retrogradării"...

Acum, campionatul ia o pauză de 10 zile spre a face loc de
butului echipei naționale in sezonul 19~t. Miercuri, la Istanbul, re
prezentativa recheamă sub tricourile ei câțiva dintre „vechi mohi
cani". Fie ca și reapariția lor in unsprezecele reprezentativ si con
stituie o „față nouă" a lui, să ne dea satisfacția unui isseeput 
promițător de stagiune. Reunirea in națională a tuturor genera
țiilor de internaționali va aduce, sperăm, și un al: potențial echi
pei pe care o însoțesc speranțele de succes a sute de mu de iubi
tori ai fotbalului.

Eftimte IONESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA - U.T.A. 1-1 (0-0)
Stadion Central ; teren ușor denivelat, cu porțiu-ni fără iarbă ; timp 

frumos, vînt ; spectatori aproximativ 40 000. Au marcat : BROȘOV
SCHI (min. 48), BĂLĂCI (min. 54). Șuturi la poartă : 18-5 (pe poartă : 
7—1). Comere : 25-2.

UNIVERSITATEA : 
rima 6 — Donose 6, 
Crișan 5 (min. 54 Grțu 4), Bălăci 7, Marcu 7.

U.T.A. : Iorgulescu 8 — Bitea 6, Șt Gali 7, Kukla 7, Giurgiu 7 — Bedea 
6 (min. 63 Leac 5), Domide 8, Schepp 7, Broșovschi 7 - Cura 7, Coraș 
6 (mm. 78 Butaș).

A arbitrat: M. Buzea 8 ; la Bnie : G. Fcdor și E SvMec (toți din 
București).

Cartonașe galbene : BROȘOVSCHI, DONOSE.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2—2 (2—2).

Lung 7 — Negrilă 5, Tilihoi 6, Ștefărvescu 6, Pu- 
Țdeanu 6 (min. 75 Irimescu 5), Beldeanu 6 —

CRA1OVA, 16 (prin telefon).
Uriașul inel de beton al stadio

nului Central a fost luat cu asalt 
de admirabilul public craiovean, 
atit datorită timpului Însorit și 
călduros de aici, dar și pentru re
centele performanțe ale ambelor 
echipe. Și cei peste 40 000 de spec
tatori n-au plecat pe deplin satis- 
făcuți de la meci datorită, firește, 
punctului pierdut pe teren propriu 
de Universitatea. Tribunele și-au 
dat însă seama că arădenii s-au 
organizat foarte bine în apărare, cu 
un libero (Kukla) și doi fundași 
centrali (Schepp și Gali) care l-au 
marcat cu rindul pe Bălăci, cu un 
al patrulea fundaș, Bedea, care l-a 
avut Jn vizor" pe Beldeanu și cu 
o linie de patru mijlocași în care 
Domide trebuia să acționeze pe 
verticală de la stoperii proprii pină 
la_ poarta lui Lung. Și arădenii 
așa au și acționat, cu puține În

tenții ofensive, și acestea susținute 
numai de extreme. Avind In fața 
sa o adevărată „pungă", Universi
tatea s-a aruncat în ea cu ochii 
închiși, a atacat furibund din pri
mele minute dar nu a putut dina
mita zăgazurile din fața lui Iorgu
lescu. Și asta pentru că pe de o 
parte atacanții craioveni, mai scunzi 
și mai firavi, au putut depăși cu 
greu zidul alcătuit din înalții Bîtea,

Kukla și Giurgiu, iar p 
datorită jocului indiv-.t.

Gall, 
alta 
în care au excelat atit Beăd 
cit și Țicleanu, Doncse și i 
Bălăci. Doar Marcu a reușit să 
eze panică, dar ți eficieh^-3 
măratelor curse și cenf*ări ale 
a fost redusă.

Desigur, din toate da:.l<. j 
(revedeți caseta tehnici . —
tatea ar fi meritat să riștige. 
avut șase ocazii clare de gol 
de numai două ale oaspețHoi 
ceștia deschizind scorul *Ua 
lor șut pe poartă : în min. țjF 
este faullat de Purima, aproăp 
centrul terenului, lateral. Bitea 
cută lovitura la BROȘOVSCHI 
înscrie fără probleme. Ega 
intervine in min. 54. BĂLĂCI 
mite balonul cu efect, spre pc 
la o centrare a Iui Marcu : 
un rezultat care s-a inregistr 
in 
mai 
gea 
joacă la o poartă, dar în mi 
Cura produce multă panic 
poarta craiovenilor...

Mircea TUDOR.

tur. Cu un sfert de 
tirziu Donose trimite 
în transversală. Pract

LANTERNA ROȘIE»99

A ÎNCEPUT SA ■ ■■ SCLIPEASSi

„ASEDIUL IEȘEAN' A ODEINIT UN SINGUR PUNCT
IAȘI, 16 (prin telefon).
Ca un făcut, Politehnica Iași n-a 

reușit să-și mulțumească nici 
acum vajnicii ei suporteri, inregis- 
trind un semi eșec. care. în con
textul zestrei de puncte actuale, are 
dimensiuni îngrijorătoare. încă din 
start, gazdele au dorit victoria, 
au luptat pentru ea ; însă tot de 
atunci se întrevedea că totul va 
fi extrem de greu în fata unei 
echipe ca Sportul studențesc, care 
și-a fixat un cadru eficace de joc : 
o apărare 
O. Ionescu 
zător" și 
Romilă). o 
Si jucători______
mul adversarului 
seze contraatacuri fulgerătoare pe 
culoarele lăsate libere de jucătorii 
ieșeni urcați în ofensivă. E drept, 
gazdele au dominat cu insistentă, 
precipitat însă. îngustind frontul 
de atac (toată lumea se înfi'.trează 
înspre centrul terenului advers), 
aruncând baloane la întîmnlare. 
ușor de respins de o apărare at
letică păzită In spate de un por
tar cu care nu prea ai curajul să 
te angajezi în duelurile aeriene. 
Normal, ieșenii erau cei mai mar- 
cati psihic de nereușitele lor. 
întîi. în min. 10. Romilă l-a pus

bine grupată (in care 
s-a remarcat ca „inchi- 
marcator sever al lui 
circulație bună de balon 
însărcinați să rună rit- 

și să declar.-

■

POLITEHNICA IAȘI - SPORTUL STUDENȚESC 1-1 (0—0)

Stodkxi „23 August* ; teren excelent ; timp însorit, primăvărctic ; 
spectatori aproximativ 17 000. Au morcct : TĂNĂSESCU (min. 58), RO
MILA (min. 66). Șuturi ba poartă : 12-7 (pe poartă 5-4). Comere s 
20—3.

POLITEHNICA : Bucu 6 — Sor-an 7, Murețan 5, Ciobanu 5, Cioar- 
lan 7 (min. 63 Mrcloț 7) — Rom iâ 7, Simronaș 5, Florean 8 - Doru 
Ionescu 4 (min. 57 Nerr.țeanu 6), Dăruia 7, Costea 4.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 8-1----- “ ~/___
Cazan 7, Manea 6 — Rodul eseu 7, O. Ionescu 8, Munteanu 7 - Stroe 6 
(min. 65 Căței 6), Iorgulescu 7, Qiihcia 7.

A arbtrat : C Ghiță 8 ; la linte : H. N «cotau și C Braun (toți din 
Brașov).

Trofeul Petschorxhi : 10. La juniori : 0-1 (0-1).

Tănăsescu 7, Grigore 7,

■

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO

10 MARTIE 1378
DIN

Categoria 1:1 variantă
TOT LIRISM DACLA. 130Q 
*5% a 17.590 lei ; Cat. 1 :
X5% a 11.204 lei_________ ____ ____
lei ; Cat. 4 : 19,50 a 5.171 lei ; Cat. 5 :_ - -----

AU-
« vartante 

, z ; S variante 
;Cat- 3 : 13,25 a 7.610

117,50 a 858 lei ; Cat. 6 : 221,56 a 
lei ; Cat. X : 1.300,25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 468.153 lei.
Autoturismul Dada 1300 a fost 

ținut de CIORNEI ELISABETA 
LUGOJ, județul TIMIȘ.

ob- din

pe Florean in poziție de gol. dar 
șutul acestuia a ridicat balonul 
mult peste „transversală". Șase mi
nute mai tirziu. D. Ionescu îi su- 
tează lui Răducanu in brațe de la 
aproximativ 12 m. Jocul este în
cins. de uzură nervoasă, cu multe 
nereguiarităti (obstrucții, agățări, 
faulturi), pe care arbitrul le sanc
ționează și pe care ar fi trebuit 
să le „sublinieze" si cu două car
tonase galbene. în tribune, fumă
torii -sudează" țigară dună țigară : 
spectatorii, presimt că echipa bucu- 
reșteană va fi greu de îngenun- 
chiat Mai mult „clasicele" contra
atacuri ale alb-negrilor le produc 
și mari dureri de cap : in min. 30. 
Munteănu șutează la încheietura 
barelor ! în minutul următor, re
plică tăioasă la poarta lui Rădu
canu, daș Ciocirlan 
nul pe transversală 
porții era gol.

La reluare, ieșenii 
de insistent 
poartă nu au periculozitate. An
trenorul L. Antohi îl trimite pe 
Nemțeanu. în teren în locul lui 
D. Ionescu (min. 57) ; în următo
rul minut se produce primul eve
niment al partidei : Iorgulescu re-

trunite balo- 
cînd cadru!

★
Astăzi și mîine sînt ultimele două 

zile pentru procurarea 
tragerea excepțională 
FRES-BOXEXPRES “ 
1378. din

biletelor la 
PRONOEX-

13 martie

★
Tragerea Loto de astăzi 17 martie 

1978 va avea loc la Casa de cultură 
a sectorului II din str. M. Eminescu
nr. 89 — orele 17.
REZULTATELE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT DIN 15—16 

MARTIE
I. Olimpia S.M. — Poli. Tim. X 

II. Univ. Craiova — U.T. Arad X
HI. Jiul — F.C. Constanța 1
IV. C.S. T-viște — F.C. Argeș 1

V. Steaua — S.C. Bacău 1
VI. F.C.M. Reșița — A.S.A. 1

VII. Poli, lași — Sportul st. X
VIII. Petrolul — F.C. Bihor 1

IX. Dinamo — Corvinul 1
X. Juventus — Ajax Amsterdam X

XI. Atletico Madrid — F.C. Bruges 1 
XII. Dinamo Moscova — Betas 1 

Xm. c.F. Barcelona — Aston Villa 1
FOND TOTAL PROVIZORIU DE 

CISTIGURI: 354 193 lei.

atacă 
insă fazele

tot atit 
lor de

reperează un balon la centrul te
renului, îl deschide pe Chihaia pe 
partea stingă, acesta îl driblează 
scurt pe Sofian și șutează din 
marginea careului în diagonală ; 
TĂNĂSESCU, urcat în atac, se in
terpune pe traiectoria balonului si 
cu— șoldul o trimite in gol. Stupe
facție pe teren, în tribune și... 
spectrul unei noi înfrîngeri. încă 
o schimbare în formația ieșeană : 
Micloș intră in locul lui Ciocir- 
lan si eforturile ofensive ale noului 
intrat creează citeva faze destul de 
periculoase pentru apărarea bucu- 
reșteanâ. Egalarea se produce în 
min. 66, in urma unei lovituri li
bere de ta aproximativ 23 metri. 
In timp ee „zidul" bucureștean în
cerca să se fixeze, ROMILA pro
fită de neatenție, șutează puter
nic pe jos și Răducanu este în
vins : 1—1. Restabilirea egalității 
aprinde speranțele de victorie ale 
Politehnicii și urmează minute 
bune de joc ale acesteia. Se de
clanșează un adevărat asediu, cor- 
nerele curg unul după altul. Spor
tul studențesc mai trage de timp 
uneori și... jocul se încheie cu un 
scor egal.

Stelkm TRANDAFIRESCU

PETROLUL A ERUPT SPECTACULOS
PLOIEȘTI, 16 (prin telefon).

Vremea ploioasă dinaintea meciu
lui nu a constituit un impediment 
pentru susținătorii Petrolului care 
au luat pur și simplu cu asalt tri
bunele stadionului, dornici să a- 
siste la o victorie a echipej favo
rite. Și așteptările spectatorilor au 
fost răsplătite din plin, Petrolul ob- 
ținind un succes categoric, la ca
pătul unei întilniri care a plăcut 
în ansamblu, chiar dacă replica 
oaspeților (handicapați de absența 
a patru titulari) nu a fost pe mă
sura bunei lor comportări din acest 
început de sezon. în mod oarecum 
surprinzător, gazdele au început 
partida cu mult trac, timid chiar, 
primul lor șut cu adevărat peri
culos fiind expediat de abia în 
min. 15 de fundașul orădean Po- 
povici care a trimis balonul în ba
ra transversală. Și, totuși, acesta 
a fost semnalul trezirii la realitate 
a echipei ploieștene care a înce

put să-și dea drumul la joc și, 
mai ales, la șut Dar a început să 
se opună cu înverșunare Vidac la 
fiecare lovitură expediată pe spa
țiul porții. Petrolul însă a insistat 
și, firește, golul nu s-a lăsat mult 
așteptat El a căzut în urma unei 
faze fixe în min. 36: Fl. Dumitres
cu a executat o lovitură liberă la
teral, Toporan a reluat spre poartă 
și SOTIR, intercalat pe traiecto
ria balonului, a trimis în gol: 1—0. 
N-au trecut decit trei minute și, 
după o fază de toată frumusețea, 
Simaciu l-a „servit" cu capul pe 
TOPORAN care, la rindul său, a 
înscris tot cu capul : 2—0.

Petrolul își găsește acum calmul 
necesar să arate din ce în ce mai 
mult fotbal. Lucru pe care îl va 
face mai ales după pauză, cind, pe 
fondul unei lăudabile rezistențe a 
oaspeților, jucătorii ploieșteni vor 
construi multe faze frumoase — 
aplaudate la scenă deschisă — două

F.C.M. REȘIȚA - A.SA TG. MUREȘ 2-0 (1-0)
Stadion Valea Domanului ; teren bun (moaie însă ia preajma 

teurilor) ; timp frumos ; spectatori aproximativ 8 000. Au marcat : B 
(min. 35), PORTIC (min. 74). Șuturi la poartă : 16—10 (pe poartă : i 
Comere : 12—2.

F.C.M. REȘIȚA : Ilieș 7 — Chivu 7, Porațchi 8, Hergane 7, Boț 
7 — Portic 8, Gabel 6 (min. 57 Bojin 6), Bora 7 (min. 62 Telescu 
Atodiresei 7, Oancea 7, Florea 7.

A.SJL TG. MUREȘ : Solyom 7 — Kortesi 6, Unchiaș 6, Ispir 6, < 
țan 6 — Varodi 6, Boloni 7, Hajnal 7 — Fazekaș 6, Fanics 5 (mir 
D. Gali 5), Both H 5 (min. 59 Caniaro 6).

A arbitrat : N. Georgescu 9 ; la linie : Al. 1-ociiță și G Jurja 
din București).

Cartonașe galbene : OANCEA. 
Trofeul PetschovscW : 9. La juniori : 1—1 (0-0).

• ~•
REȘIȚA, 16 (prin telefon).
Formația locală, F.C.M., Își juca 

practic „ultima carte" în această 
confruntare, de care își lega încă 
speranțe (în eventualitatea unei 
victorii) de a rămîne în primul e- 
șatar.. „Lanterna roșie" a început 
partida destul de timid, a contro
lat jocul fără a prezenta însă un 
anume grad de periculozitate în 
preajma porții apărată de Solyom. 
S-au scurs minute în șir, în rare 
acțiunile gazdelor se derulau mai 
mult la mijlocul terenului, liderul 
replicând printr-un joc de aștepta
re, cu dare tendințe defensive, 
trecînd foarte rar In jumătate de 
teren adversă și atunci fără suc
ces. Complexată de poziția pe 
care o ocupă in clasament și la 
gîndul că are, totuși, în față, pe 
liderul clasamentului, echipa re- 
șițeană s-a temut parcă să ata
ce cu mai mult curaj și decizie. 
Așa se explică că, pină spre fi
nalul primei reprize, gazdele, deși 
au dominat mare parte din timp, 
nu au beneficiat decât de foarte 
puține situații favorabile. în min. 
9, mijlocașul ofensiv Portic (care 
avea să fie cel mai activ jucător 
al gazdelor) a luat o acțiune pe 
cont propriu, încheiată cu un șut 
periculos din interiorul careului 
pe care Solyom l-a respins cu di
ficultate în corner. Nimic de 
semnalat pină în min. 22, cind 
Atodiresei a fost la un pas de 
deschiderea scorului, el reluînd de , 
la numai 6 m pe lingă poartă, 
balonul centrat de Florea. Abia în 
min. 25 oaspeții își fac simțită 
prezența în ofensivă însă Hajnal, 
singur în careu, greșește prelua- . 
rea și Hergane degajează. în min. 
35 gazdele reușesc să înscrie golul 
atit de mult dorit. Atodiresei exe-

cută un corner de pe p 
dreaptă, Hergane se înalță s 
vește balonul cu capul și B 
din apropiere, îl prelungește 
plasă. Din-acest moment joc 
altă turnură, mureșenii nu se 
pacă cu gîndul de a fi condu 
în următoarele 10 minute, f 
se succed la ambele porți. R 
ză Oancea (min. 38), Portic 
39), iar in min. 45 Fanici red 
capul balonul în bară, minge: 
venind apoi 
Hies.

Repriza a
satisfacții în __ . ___ _ .
ritm și cursivitate. In min. 4 
todiresei șutează pe lingă po 
apoi, în min. 67, Oaniaro j 
singur și Hergane nu are alt: 
luție decit faultul, dar lovitur 
beră executată de Hajnal, c 
18 m, rămîne fără rezultat. ' 
țenii se avintă în ofensiva ș 
min. 74 marchează cel de-a] 
lea gol, care avea să aducă li 
in tabăra lor : un reușit ui 
între Oancea și PORTIC îi 
ultimului posibilitatea să tr 
balonul plasat, in colțul opu: 
lingă Solyom. In minutul ura 
Atodiresei irosește o mare>ș 
ție, pentru ca j.n min. 78, la' 
ta cealaltă, Boloni să rateze 
mai mare ocazie a meciului : 
pat singur, trece de fundași 
verși, îl driblează și pe Ilieș, 
trimite balonul prea încet și 
țonea respinge de pe linia 1 
goale ! în min. 84 Oancea f 
diază un șut în bară. Vi< 
muncită și meritată a echipe 
cale, pe fondul unui joc care 
arătat că F.C.M. Reșița poate 
mult decit a făcut pină acur

în brațele porta
doua avea să a 
tribune, jocul :

Gheorghe NtRl

F. C. PETROLUL - F. C. BIHOR 4-0 (2-0)

Stadion Petrolul ; teren foarte bun ; timp frumos ; spec 
aproximativ 20 000. Au marcat: SOTIR (min. 36), TOPORAN 
SIMACIU (min. 55), STATE (min. 69). Șuturi la poartă : 26-6 'pe 
tă : 14—3). Comere : 10-1. •

F.C. PETROLUL : Gh. Constantin 7 — Gh. Dumitrescu 7, Soi 
Negoiță 7, Butufei 7 — Dobrescu 8, N. Florian 7, Simaciu 8 — S‘c 
Toporan 7, Fl. Dumitrescu 8.

F.C. BIHOR: Vidac 7 — Z. Naghi 6, Bigan 6, Lucaci 5, Po:<H 
— Naom 7, Petrovici 6, Kiss 6 — Fildan 7, Pato 5 (min. 46 Hocvcr 
Ghergheli 6.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) 8 ; Ia linie : P. Silvestru (Fgs 
și D. Dumitrescu (Mărășești).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0—1).

dintre ele soldîndu-se cu goluri 
de o rară spectaculozitate: în min. 
55 Fl. Dumitrescu a făcut o cursă 
lungă pe extremă și a centrat Iui 
SIMACIU care, din plonjon, a șters 
cu capul balonul strecurindu-1 in 
plasă, la colțul scurt: 3—0; în min. 
69 STATE a sprintat lung de la

centrul terenului și a șutat, 
aproximativ 25 m, înscriind la 
clu: 4—0. Și poate că ar fi 
și 5—0 dacă, în min 90, la b; 
expediat de Simaciu. nu s- 
opus bara transversală.

Mihai IONES



SCOR, DEȘI CU... ECONOMIE DE EFORT! 83 DE MINUTE: JOC DE A PISICA CU ȘOARECELE...
STEAUA - S. C. BACAU 3-0 (1-0)

Stadion Steaua ; teren bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ 
XX). Au marcat : IORDĂNESCU (min. 30 — din penalty și min. 65) 
RĂDUCANU (min. 54). Șuturi la poartă : 15—10 (pe poartă : 6-3). 

7-5.
STEAUA : Moraru 7 — Anghelini 6, Agiu 7, FI. Marin 7, Vigu 7 

n. 41 Nițu 7) — Stoica 7, Dumitru 8, lordănescu 7 — Aelenei 6, M. 
juca nu 6, C. Zamfir 6 (min. 77 Ion Ion).

S.G BACAU : Ursache 6 — Andrieș 6, Catargiu 7, Lunca 6, Mar- 
;oiu 6 — Cărpuci 6, Vamanu 7 (min. 64 Pană 6), Panaite 6 — Chitaru 
iotez 5, Florea 6 (min. 55 Antohi 5).

-crbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 7 ; la linie : A. Avramescu și 
BBgorescu (ambii din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 9-1 (7-0).

fcucureștenii au ciștigat fără 
bbleme acest meci, am spune 
iar „la pas“ (si la propriu si la 
burat...). Ei n-au fost aproape 
Ioc siliți să se întrebuințeze, de- 
sarea de adversar si proporțiile 
brului de pe tabelă venind în 
pd firesc atît din plusul de va- 
kre individuală a jucătorilor ste- 
ti in raport cu cei băcăuani cit 

din deosebirea de concepție în 
lordarea jocului, gazdele știind că 
I cuvine să atace, oaspeții că ro- 
1 lor este să se apere... Nu gre
și nici dacă spunem că scorul 
[tea fi si mai mare si această a- 
Ifeiie se sprijină pe cele 3—4 
ari ocazii ratate de Steaua (min. 
I: lordănescu reia peste poarta 
klă^zpin. 25 si 88 : Răducanu, 
l portarul, face caracteris-
rcl său... dribling în plus : min.' 
Stoica scapă în careu, dar trage 

kb. pe lingă bară) ; cu toate a- 
stea ezităm să afirmăm că a 
astă partidă reprezintă în mod 
târât revirimentul așteptat al 
eam“-ului stelist. Si aceasta pen- 
1 că — lungi perioade ale parti- 
â — Steaua a făcut un joc lent, 
ră combinațiile iuti în atac cu 
re altădată dezorganiza apărările 
Iverse, fără a aplica acea trăsă- 
ră tipică a fotbalului modern, 
celerarea ritmului în marginea 
ireului. ceea ce ne-a făcut să 
im expresiei „la pas“. din pri- 
ele rînduri ale acestei cronici si 
nsul propriu, atacantii stelisti de- 
asîndu-se pe teren, de multe ori.

Intr-adevăr la pas. Iată de ce. cu 
toată victoria lejeră a „roș-albaș- 
trilor". așteptăm ca ei să confir
me revenirea dorită intr-un meci 
mai greu, in care să primească o 
replică mai hotărîtă decît cea ofe
rită ieri de Sport Club. Pentru că 
ieri, băcăuanii au construit timid 
si dezordonat, caietul nostru de 
însemnări neoferindu-ne. practic, 
posibilitatea de a însera aici vreo 
ocazie reală de gol la activul lor. 
in cele 90 de minute...

Cu toate acestea, băcăuanii au 
ieșit de pe teren, la pauză, doar 
cu un 0—1, din penalty (în min. 30, 
Dumitru a fost faultat în careu si 
IORDĂNESCU a transformat si
gur), dar după pauză n-au putut 
rezista prea mUlt. In min. 54, Stoi
ca a acționai abil pe aripa dreap
tă și centrarea sa a fost transfor
mată in gol. din apropiere, de RA- 
DUCANU, care s-a decis... să reia 
„dintr-o bucată". Scorul meciului a 
fost stabilit de IORDĂNESCU in 
min. 65, acesta prelungind în pla
să un balon primit în adincime de 
Ia Agiu. A urmat un oarecare re
viriment băcăuan, dar ocazii de gol 
au apărut tot la poarta oaspeților.

în ansamblu, joc lipsit de nerv, 
cu semne de ameliorare a formei 
învingătorilor si cu o evoluție 
Ștearsă a oaspeților de ta care, 
fată de rezultatele de plnă acum, 
din acest sezon, așteptam mai mult.

Radu URZICEANU

Nu încape nici o îndoială, fabula 
este una din vocațiile fotbalului. 
Că ne supără uneori morala (cum 
n-a fost cazul în acest meci), asta-i 
altă poveste. Ceea ce vrem să spu
nem în aceste rînduri de început e 
faptul că pînă în minutul 83 al 
jocului aveam sentimentul că 
trăim un joc-fabulă de-a pisica și 
șoarecele, cu o singură necunoscu
tă : cine e șoarecele, F. C. Corvi- 
nul, Dinamo sau publicul ? în min. 
83 am aflat cine a fost șoarecele...

te s-a întâmplat — în joc — 
pînă atunci ? După 27 de minute 
de vals, DINU s-a „supărat" și a 
marcat un gol splendid cu capul, 
reluînd imparabll balonul trimis 
perfect de Al. Moldovan din lovi
tură liberă. Fază trasă la indigo 
în min. 35, aceiași actori, aceleași 
roluri, cu deosebirea că mingea 
lovită tot cu capul de Dinu va 
șterge doar transversala. Scor la 
pauză, 1—0. Repriza a doua înce-

Dinu, cel mai bun jucător al partidei Dinamo — F. C. Corvinul, deschide
scorul printr-o spectaculoasă lovitură
pe mai animat, F. C. Corvinul 
apare în joc, este pe punctul să e- 
galeze în min. 52, cînd Agud pre-

DINAMO - F. C. CORV1NUL 3-1 (1-0)

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ 
18 000. Au marcat: DINU (min. 27), DUDU GEORGESCU (min. 83 - 
din 11 m), VR1NCEANU (min. 85), respectiv, DUMITRI U IV (min. 56 — 
din 11 m). Șuturi ta poartă: 16-4 (pe poartă: 10-1).. Comere : 6-3.

DINAMO s Bulancea 7 - Cheran 7, Dobrău 6, Sătmăreanu 7, Lu- 
cuță 5 - Dinu 8, Custov 5, I. Moldovan 6 (min. 58 Augustin 5) - Al.
Moldovan 7 (min. 78 Dragnea), Dudu Georgescu 6, Vrinceanu 6.

F.C. CORVINUL : Ion Gabriel 6 - Bucur 5, Găian 5, Merlă 6, Mi- 
culescu 6 - Petcu 5 (min. 46 Angelescu 5), Dumitriu IV 6, Nunvzeiller 6
- Lucescu 7, Agud 6, Văetuș 5 (min. 46 Gh. Georgescu 7).

A arbitrat : O. Ștreng (Oradea) 6 ; la linie : C. Vlase și V. Ciocilteu 
(ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : DINU, GĂLAN, MICULESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0-0).

ia balonul pe lingă Sătmăreanu. 
hunedoreanul e jenat vizibil, Har 
scapă singur spre poartă însă nu 
mai apucă să șuteze. Frobabil că

de cap Foto : Dragoș NEAGU
dacă Agud ar fi căzut, arbitrul 
Ștreng ar fi acordat penalty, 
sancțiune pe care o va dicta în 
min. 56 pentru un fault asupra lui 
Lucescu pe care nu l-am văzut... 

Transformă DUMITRIU IV : 1—1- 
Din acest moment și pînă în min. 
83 se joacă aproape exclusiv în 
jumătatea de teren hunedoreană, 
unde mingile ricoșează în cea mai 
browniană și mai haotică mișcare 
pe care o poți vedea la fotbal (era, 
este adevărat, și destul de greu să 
limpezești jocul cu 20 de oameni 
adunați in fața careului și în ca
reul hunedorean). Dinu, primul au
tor al victoriei de ieri a formației 
dinam o vis te, luptă cu mare ambi
ție și încearcă să pună o oarecare 
online in încurcătura de pe teren 
(ratează, intre altele, o mare oca
zie în min. 60), dar minutele se 
scurg In gol și in avantajul echi
pei hunedorene, care luptă cu dis
perare în apărare, cu Lucescu pe 
post de fundaș ! Partida se îndreap
tă spre un virtual meci egal, cînd 
o fază de incontestabilă banalitate 
se încheie cu o lovitură de teatru : 
dinamoviștii aruncă o minge in 
careu, Angelescu nu sesizează, bă
nuim, că se află în suprafața de 
pedeapsă și atinge balonul cu mina. 
Min. 83, penalty evident. DUDU 
iși aduce aminte că e... în 
joc, fentează superb, așa cum 
scrie despre el „France Football", 
și e 2—L F. C. Corvinul cade mo
ral și Dinamo încheie socotelile 
partidei prin VRÎNCEANU, 3—1 în 
min. 85, un scor normal intr-un 
meci in rare s-au întrecut campi
oana României și penultima cla
sată la această oră. Fotbalul a avut 
ultimul cuvînt, spre binele fotba
lului.

Marius POPESCU |

PARTIDA DIN CARE AU RĂMAS DOAR... PUNCTELE
I PETROȘANI, 16 (prin telefon). 
[Victorie in extremis, pentru 
Ire simpatizanții Jiului au trecut 
Kn multe transpirații. Din cauza 
esențelor lui Mulțescu și Stoica 
kispendați), Jiul a părut cu o 
râe de mijlocași improvizată. 
I C. Constanța — trebuind să alea- 
k intre doi din componenții lo- 
klui național de juniori, D. Zam- 
r și Tararache — a optat pen
iu ultimul ; însă acesta, cu ex- 
Lpția golului marcat, nu a făcut 
[are lucru. Dar parcă numai el? 
[uiți dintre cei aflați în teren, 
rin sumedenia de greșeli comise, 
rin neatenție sau apatie au dus 
ks.fr.vci la cota dintre califi- 
ktivele modest și slab. A fost și 
renul greu (ca un ogor lnsămîn- 

It ieri), dar unele erori erau su- 
krătoare. Prima mare ocazie 
Lin. 7) a avut-o Bucurescu care, 
Lăpai singur, a prelungit prea 
[uit balonul și Ștpfănescu l-a 
locaV A venit rândul lui Petcu 
K51.' 10) ca din poziție bună să 
Reze peste poartă. Gazdele sînt 
laj insistente și, în min. 24, reu- 
esc să deschidă storul grație unei 
clipiri a lui Dumitrache : a cen- 
rat Stoichiță, și de la 14—15 m, 
in întoarcere, DUMITRACHE a 
piuat . din voleu în plasă. Toți a- 
ărătorii au fost spectatori, inclu- 
v portarul, care nu bănuia exe- 
fiția de kinogramă a atacantului 
leal. Jiul va avea inițiativa, dar

JIUL PETROȘANI - F. C. CONSTANTA 2-1 (1-0)
Stadion Jiul ; teren moale, pe alocuri desfundat ; timp 

spectatori *
TARARACHE (min. 57), STOICHIȚĂ (min. 74). Șuturi la poartă : 
(pe spațiul porții : 4—5). Cornere : 5—5.

JIUL : Cavai 7 — Rusu 6, Ciupitu 8, Bădin 6, P. Grigore 7 -
4 (min. 85 P. Nicolae), Covaci 4 (min. 67 Topor 5), Stoichiță 7 - 
jan 4, Dumitrache 7, Bucurescu 5.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 7 — Mustafa 5, Antonescu 5, Bălosu 
6, Turcu 7 — Petcu 5 (min. 18 Codin 4), Ignat 4, Drogeanu 5 — Buduru 
4, Peniu 7, Tararache 5.

A arbitrat : Fr. Coloși (București) 7 ; la linie : L Peto (Mediaș) și 
D. Dopp (Sibiu), ambii cu unele greșeli.

Cartonașe galbene : BĂDIN, CODIN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-2 (1-0).

faimos ; 
aproximativ 8 000. Au marcat: DUMITRACHE (min. 24), 

11-9

pînă la pauză nu se va mai în- 
tîmpla nimic deosebit ; doar car
tonașul galben primit de 
care... l-a apucat de gît pe 
în apropierea careului.

Șapte minute au trecut 
reluare și nimic interesant i_ ___
lat. In min. 53, însă, din lovitură 
de la 35 m, Ciupitu (care avea să 
mal execute periculos alte două 
asemenea lovituri) a trimis balo
nul, puternic, în bara transversa
lă. Rar șut ! Nimeni nu avea însă 
să bănuiască ce va urma. Vizibil, 
gazdele cedează teren și oaspeții 
vor egala. Min. 57 ratează Tara
rache, Toma trimite în corner, a-

Bădin, 
Peniu

de la 
de no-

N GOL CARE A REZISTAT 88 DE MINUTE...
TIRGOVIȘTE, 16 (prin telefon).
Urmărită de o asistență record 

in rândurile căreia s-au aflat și 
lumeroși suporteri ai echipei ar- 
HLie). partida a debutat deosebit 
le favorabil pentru formația loca- 
L încă nu intrasem prea bine în 
Ținutul doi de joc și gazdele 
leschiseseră scorul : fundașul tîr- 
Wfctean Gheorghe a inițiat o ac- 
idne de atac pe partea dreaptă, a 
irmat o combinație, pe cit de ra- 
»:di pe atît de eficientă, a coechi- 

r săi din prima linie și MA- 
luWhSU a șutat plasat, din in- 
eriorul careului. înscriind cel din
ii gol al etapei. Cu acest avantaj 
►bținut atît de repede, gazdele au 
■ontinuat să mențină inițiativa dar 
- deși apărarea oaspeților dove- 
lește unele slăbiciuni — scorul nu 
:e mai majorează. Grigore (min. 
8), Martin (min. 22). Gheorghe 
min. 34) șl. mai ales. Tătaru (min. 
3 — deposedat în ultimă instanță 
ie Zamfir) ratînd situațiile favo- 
abile în care s-au aflat. De par-

tea cealaltă, piteștenii — evolu- 
înd cu mult sub nivelul arătat în 
repriza a doua a partidei cu Stea
ua — nu au pus. pînă la pauză, 
aproape deloc în pericol poarta lui 
Coman. deoarece lui Dobrin (ca 
extremă falsă) nu i-au reușit de
cît puține lucruri, iar Doru Ni- 
colae (deosebit de activ, dar si de 
arțăgos) a fost strins ținut (une
ori și prin faulturi) de fundașii ad- 
verșl. în ansamblu, jocul n-a satis
făcut în această primă repriză în 
care s-au produs dese întreruperi 
pentru faulturi și mingi trimise în 
aut (observatorul federal Victor 
Stănculescu ne spunea că — așa 
cum a rezultat din cronometrarea 
făcută de el — balonul s-a aflat 
efectiv în joc sub 30 de minute I).

După pauză însă partida a avut 
un alt aspect. Piteștenii au reîn
ceput mai bine jocul, au ieșit mai 
mult și mal periculos în atac, ra- 
tînd bune ocazii de gol prin Ivan 
(min. 60) și Radu II (min. 62). în 
schimb, tîrgoviștenii au slăbit sen-

Toma 
Sălă-

proape de autogol. La lovitura de 
colț, 5—6 apărători se bilbîie, luf- 
tează și TARARACHE, de la 8 m, 
înscrie : 1—1. Dar. nu numai atît. 
în mim. 62, sudori reci în tribu
ne, in tabăra Jiului : Peniu șu- 
tează în bară, mingea revine la 
Buduru, care reia slab și Cavai 
reține. Spectatorii, nemulțumiți, iși 
huiduie propria echipă. Dar a ve
nit min. 74 și orice dubii au fost 
risipite. La capătul unui atac pre
lungit, STOICHIȚĂ a șutat puter
nic de la 12 m și a adus această 
victorie după atitea emoții.

Constantin ALEXE

F. C. OLIMPIA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 0-0

O REMIZĂ DE LUPTĂ
Stadion „Olimpia* ; teren moale ; timp însorit ; spectatori aproxi

mativ 14 000. Șuturi la poartă : 10-6 (pe poartă : 4—2); Comere : 15-2.
OLIMPIA : Feher 7 — Pinter .7, Ghencean 6, Smarandache 8, Popa 

6 (min. 59 Bocșa 8) — Sa bou 5, Kaizer 6, Mureșan 6 
62 Mathe 5), Hațeganu 5, Both I 7.

POLITEHNICA : Bathori I 8 — Vișan 7, Paltin ișan 
Barna 8 — Dembrovschi 6, Roșea 5, Lața 5 — Anghel 
75 luga 5), Nucă 6 (min. 70 Petrescu 8).

A arbitrat : Sever Drăgulici (Drobeta Tr.-Severin) 
Cîmpeanu și V. Topan (ambii din Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : POPA, NUCA, ROȘCA, PINTER.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 1—1 (1—0).

SATU MARE, 16 (prin telefon).
Deși gazdele au dorit cu toată 

ardoarea să infirme ultimele evo
luții modeste în fața propriilor su
porteri, aruncind in luptă toate re
zervele de care dispuneau, ele n-au 
reușit să dobindească cele două 
puncte, nici măcar smulse cu 
„dinții" așa cum au făcut anterior, 
în finalurile partidelor. Pentru că 
în meciul cu Politehnica Timișoara, 
Olimpia Satu Mare a intilnit un 
adversar foarte bine organizat in 
apărare, care știe a folosi arma

C. S. TIRGOVIȘTE - F. C. ARGEȘ 1-0 (1-0)
Stadion Municipal ; teren bun ; 

tiv 20 000. A marcat: MARINESCU 
(pe poartă : 7—2). Cornere : 7—3.

C.S. TIRGOVIȘTE: Coman 7 - 
6, Pitaru 6 — Tătaru 7, Furnică 6, 
Martin 6 (min. 68 Greaca 6).

F. C. ARGEȘ : Speriatu 
6 — Bărbulescu 6, latan 6, 
colae 7.

A arbitrat : Gh. Ispas
(toți din Constanța).

Cartonașe galbene : IVAN.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0-2 (0-1).

timp frumos ; spectatori aproxima- 
(min. 2). Șuturi la poartă : 12—4

Gheorghe 8, Ene 7, FI. Alexandru 
Kallo 8 — Grigore 7, Marinescu 6,

8 — Moisescu 6, M. Zamfir 8, Stancu 6, Ivan 
lovănescu 7 — Dobrin 6, Radu II 6, D. Ni-

5 ; Ia linie : E. Blacioti și Gh. Dumitrațcu

sibil alura lor ofensivă din prima 
parte a meciului. în ciuda efortu
rilor meritorii făcute de Kallo. cel 
mai bun jucător al gazdelor. Sco
rul s-ar fi putut, totuși, majora în 
min. 75, dar. la lovitura liberă exe
cutată de Tătaru, mingea a întîî- 
nit bara. Arbitrul constăntean Gh. 
Ispas a condus în general atent, 
dar a greșit în două faze decisive, 
refuzind cîte un penalty ambelor

echipe : piteștenilor in min. 52 (la 
un fault asupra lui Bărbulescu) si 
gazdelor în min. 84 (cînd Stancu 
l-a împins vizibil în careu De Grea
ca). Cu golul din minutul 2. care 
a rămas singurul, tîrgoviștenii au 
obținut o victorie meritată si foar
te prețioasă în tentativa lor de a 
se depărta de zona periculoasă.

Constantin F1RĂNESCU

— Helvei 5 (min.

7, Mehedințu 8,
6, Volaru 5 (min.

8 ; la linie : L
i

contraatacului. Nici rezervele de 
care dispuneau jucătorii sătmăreni 
in ceea ce privește orientarea tac
tică și capacitatea de concentrare, și 
mai ales de finalizare, n-au fost 
astăzi suficienta ca să le aducă 
victoria mult dorită, deși, trebuie 
s-o spunem, elevii antrenorului 
Staicu au fost de două ori în si
tuații clare de a înscrie; situații 
ratate incredibil de Hațeganu în 
min. 19 și 67 cînd s-a aflat ia 
marginea careului mic față în față 
doar cu portarul Bathori I. Prima 
dată a șutat pe lingă poartă, in 
cea de a doua ocazie l-a ales drept 
țintă pe portarul advers, acestuia 
nerăminîndu-i decît să respingă ba
lonul cu cotul...

Ambele echipe au avut, în liniile 
mediane, compartimentele în zi 
slabă. Din această cauză construc
ția jocului a lăsat mult de dorit, 
serviciile mijlocașilor fiind defec
tuoase. spectatorii asistînd la îm
bulzeli cînd intr-un careu, cînd în 
celălalt. Bineînțeles că dominarea 
teritorială a aparținut echipei săt
mărene (raportul de cornere este 
pe deplin edificator în acest sens), 
dar, in pofida acestei dominări, ju
cătorii Olimpiei n-au putut fructi
fica superioritatea teritorială, nu
mărul mic al șuturilor pe spațiul 
porții demonstrînd carențele efec
tive ale compartimentului ofensiv 
ai echipei. Cu cit timpul se scur
gea, nervozitatea și precipitarea se 
instala în tabăra gazdelor, la cirma 
jocului trecînd echipa studențească. 
Dar nici elevii antrenorului Ange
lo Niculescu n-au avut aplombul 
necesar în preajma careului ad
vers, singurul reviriment constitu- 
indu-1 introducerea (după părerea 
noastră tardivă) a iui Petrescu, ale 
cărui driblinguri și pătrunderi au 
creat panică în apărarea adversă.

Paul SLAVESCU



priviri
SPRE EȘALONUL NOSTRU SECUND

/„PRIMĂVARĂ FIERBINTE3 
Șl ÎN „B“

Primele două „runde* ale re
turului diviziei secunde anunți 
o „primăvară fierbinte" pentru 
echipele ce activează fin acest 
eșalon. O întrecere palpitantă 
atit pentru clasarea pe primul 
loc in fiecare serie, cit șl -pen
tru evitarea pozițiilor ce duc In 
Divizia C. In etapa disputată du
minica trecută s-au înregistrat 
citeva rezultate-surpriză, cu con
secințe Importante in configura
ția clasamentelor. Ne referim, tn 
primul rind, la eșecurile Iul 
F.C. Baia Mare și F.C.M. Galați, 
suferite ta Corei și, respectiv, la 
Brașov. Dacă învingă-toajrea băi- 
mărenilor, Victoria Cărei, este o 
echipă modestă, apreciere întă
rită și de poziția ocupată pină 
in etapa a 19-a, tn schimb 
I.C.I.M. Brașov confirmi odată 
cu scurgerea timpului, evoluția 
sa bună din toamnă, demon
strează atuurile sale — omo
genitatea, buna orientare tactică, 
tehnica jucătorilor — o situează 
printre candidatele la promovare. 
Dar etapa ne-a mai oferit șl 
alte surprize. Două foste divi
zionare A, Progresul Vulcan și 
Rapid București, au suferit 
șocuri puternice. Prima a pier
dut ta Tg, Jiu, iar a doua — deși 
pe teren propriu — a reușit, 
abia fin final, să smulgă un 
„egal* in fața echipei Electro- 
putere Craiova !

tn fruntea clasamentelor se 
găsesc Gloria Buzău, Chimia 
Rm. Vîlcea și C.F.R. Cluj-Napoca, 
primele două avind cite două 
puncte avana față de urmăritoa
re, ultima insă cu același număr 
de puncte și golaveraj ca și 

, F. C. Bata Mare, locul intti o- 
cupindu-l datorită numărului 

; mai mare de victorii. După cum 
1 se vede, diferențele de puncte 
' sini minime față de „plutoane-

; Juniorii in preajma preliminariilor 0. I. L L 

j MODIFICĂRI DE ULTIMĂ ORĂ 
[ÎN REPREZENTATIVA NOASTRĂ
R După cura se știe, duminică 
19 martie, în orașul iugoslav 
Pojarevaț, reprezentativa de ju
niori a României va întîlni e- 
chipa similară a gazdelor. Me
ciul contează ca o primă man
șă (a doua se va disputa la 2 
aprilie, probabil la București) 
într-o dublă întîlnire care va 
hotărî calificarea la turneul fi
nal U.E.F.A. găzduit între 5 
și 14 mai de Polonia. Lotul nos
tru (Istrate — F. C. Argeș, Ef- 
tene — F. C. Brăila, portari; 
Anghelina, Ginfăleanu — Stea
ua, Pop — „U“ Cluj-Napoca, 
Irimie — F.C.M. Reșița, Oprea 
— Ș. N, Oltenița, fundași; Vlad. 
Majaru — F.C.M. Galați, Bo- 
zeșan — Chimica Tîrnăveni. O- 
grean — A.S.A. Tg. Mureș, 
Geolgău — Universitatea Craio
va. mijlocași; D. Zamfir — 
F. C. Constanța. Ciobanu — 
Universitatea Craiova, Marge- 
latu — Sportul studențesc, Du- 
mitrașcu — Steaua, Terheș —

In cupele europene AJAX ȘI HAJDUK SPLIT --
TREI PENALTYURI (din tot atîtea) RATATE!

Cortina a fost trasă și peste 
'„sferturile" cupelor europene, tn 
meciurile de miercuri seara, sur
prize de proporții nu au fost, în 
schimb putem consemna Jupta 
strînsă din unele pat tide, decise 
după executarea loviturilor de la 
11 metri.

în C.C.E., Juventus a marcat 
de trei ori din penalty, în timp 
ce Ajax nu a reușit să trans
forme nici o lovitură. Zoff a fost 
eroul meciului, apărînd lovitu
rile de pedeapsă executate de 
faimosul Geels și de Van Dort, 
iar Ling a tras afară, ratînd ul
tima șansă a olandezilor. Borus
sia Monchengladbach s-a califi
cat greu, grație golului mar
cat in deplasare, în timp ce 
deținătoarea trofeului F. C. Li
verpool, nu a avut probleme cu 
Benfica» Atletico Madrid, învin
să în tur cu 2—0, nu a putut re
face diferența în partida cu Bru
ges, deși a condus cu 2—0 și a 
sperat în calificare. Belgienii au 
părăsit terenul învinși la limită 
dar cu satisfacția prezenței lor 
în semifinale.

în Cupa cupelor, performera a 
fost Austria Viena, care a cîș- 
tigat la Split tot în urma pe- 
naltyurilor : 3 lovituri de la 11 
m transformate, în timp ce gaz
dele au ratat tot atîtea prin Șa- 
lov, Jerkovici și Cop !

în fine, în Cupa U.E.F.A. C. F. 
Barcelona — fără 4 titulari — a 
luptat din greu pentru victorie. 

[i > i Sportul

le* aflate fin urmărirea liderilor 
și din rindul acestora pot ori- 
ctnd evada și răsturna actuala 
ierarhie cile una sau chiar două 
echipe.

In ceea ce privește lupta pen
tru evitarea pozițiilor din peri
feria clasamentelor, fin ea sini 
angrenate foarte multe echipe, 
tn seria I, ocupanta tocului 9. 
Victoria Tecuci, are doar patru 
puncte mai mult dectt C.F.R. 
Pașcani. care se află pe ultimul 
loc ; fin seria a 11-a, Prahova 
Ploiești, cu cele opt puncte acu
mulate pină fin prezent, a pier
dut contactul cu plutonul for
mat din nouă echipe despărțite 
intre ele tot de patru puncte; 
fin seria a Ifl-a, Avtntul Reghin 
ne-a arătat că nu a fost pregă
tită pentru aspra întrecere din 
„B* șl a strtns cu mare greuta
te pină acum șase puncte; alte 
opt formații se zbat sd evite 
celelalte trei tocuri periferice.

P. WNT1LÂ

AȘA SE ÎNTÎMPLA CIND 
PRIVEȘTI ADVERSARUL... 

PREA DE SUS I
în vestiarele celor două echipe 

— Victoria Cărei șl F. C. Baia 
Mare — atmosfera era foarte di
ferită. tn încăperea unde se afla 
echipa locală se așternuse liniș
tea, tăcerea. O tăcere care trăda 
temere. Ocupanta locului 14 și 
tinetli săi antrenori (Șt. Szabo șl 
șt. Bereș. ultimul pînă de aurind 
jucător) știau că vor avea o mi
siune dificilă, tntîlneau liderul șl 
liderul, întotdeauna, măcar teo
retic, presupune o valoare șl o 
forță superioară. Au fost șl voci 
care au spus : „Măcar un egal 
să realizăm*. Dar Victoria Care! 
a învins t A învins tatii datorită 
ambiției. A învins pentru eâ Ju

F. C. Baia Mare, atacanți) s-a 
reunit de joi. 9 martie, la Ti
mișoara, pentru pregătiri cocoa
ne. Ele au constat in antrena
mente zilnice, punctate de trei 
meciuri de verificare cu selec
ționate de juniori locale, avind 
ca scop principal corectarea de
finitivă a organizării jocului, 
cristalizarea ideii tactice, fixa
rea „ll“-lui ce va fl aliniat 
duminică. Din acest ultim punct 
de yedere s-a șl petrecut o 
schimbare esențială, locul Iul 
Oprea, titularizat pe postul de 
fundaș stingă în ultimele întll- 
nirl amicale internaționale (cu 
Turcia: 2—2 și 1—0; cu Bul
garia 0—3, toate în deplasare), 
fiind luat de Irimie.

Echipa pleacă astăzi dimi
neață, cu autocarul, spre Po- 
jarevaț. Este posibilă o coopta
re de ultimă oră în lot: a lui 
Tararache. lăsat la echipa sa 
de club (F.C. Constanța) pen
tru ultimele etape de campionat 

după ce a fost conduși cu 1—0 
de Aston Villa.

Interesantă este comparația cu 
faza similară a competițiilor de 
anul trecut, cînd, în semifinale. 
Spania, Belgia, R. F. Germania șl 

STENOGRAMA MECIURILOR
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : Borussia Mdnchen'ladbach

— S.W. Innsbruck 2—0 (2—0). Au marcat : Bonhof din penalty 
șl Heynkes ; Juventus Torino — Ajax Amsterdam 4—1, după 
prelungiri șl executarea penaltyurilor. După 90 de minute sco
rul a fost egal 1—1 (1—0) (au marcat: Tardelli min. ăl. respectiv 
Ling min. 76) și în prelungiri rezultatul a rămas neschimbat. La 
penalty uri, italienii au marcat de 3 ori, iar olandezii n-au trans
format nimic I; Atletico Madrid — F.C. Bruges 3—2 (2—0). Au 
înscris : Benegas și Mardal (2), respectiv Cool și Volters ; F.C. 
Liverpool — Benfica Lisabona 4—1 (2—1). Au marcat : Callag
han, palgish, McDermott, Neal, respectiv Nene.

în semifinale s-au calificat : Borussia Mdnchengladbach, Ju
ventus, F.C. Bruges si F.C. Liverpool.

CUPA CUPELOR : Dinamo Moscova — Betis .Sevilla 3—0 (0—0). 
Au înscris : Gerșkovici, Kaunok, Maksimenkov ; Twente Ens
chede — Velje B.K. 4—0 (3—0). Au marcat : Thissen, Overveg, 
Gritter, Van der Dall ; S.C. Anderlecht — F.C. Porto 3—0 (2—0). 
Au înscris : Rensenbrinck, Jensen, Verckauteren ; Hajduk Split
— Austria Viena 1—4, după prelungiri și penaltyuri. După 90 
de minute scorul a fost egal : 1—1 (1—0). Au înscris Cop (min. 
21), respectiv D'axbacher (min. 76). Oaspeții au transformat 3 
lovituri de la 11 m, iar gazdele nici una.

S-au calificat pentru semifinale ? Dinamo Moscova, Twente 
Enschede, S.C. Anderlecht și Austria Viena.

CUPA U.E.F.A. : Grasshoppers Zurich — Eintracht Frankfurt 
1—0 (1—0). A înscris Ponte din penalty I C.F. Barcelona — As
ton Villa 2—1 (0—0). Au marcat : Migueli și Asensi, respectiv 
Little ; P.S.V. Eindhoven — F.C. Magdeburg 4—2 (2—1). Puncte 
înscrise de Brants (2), Seguin autogol, Lubse, respectiv Hoff
mann și Pommerenke ; F.C. Carl Zeiss Jena — Bastia 4—2 (2—1) 
prin golurile marcate de Raab, Lindemann, Vogel, Hoffer din 
penalty, respectiv Papi și Kliman.

S-au calificat : Grasshoppers, C.F. Barcelona, P.S.V. Eindho
ven și Bastia.

Tragerea la sorți a meciurilor din semifinale în toate-cele trei 
competiții are loc astăzi, la Zîirich. Semifinalele sînt programate 
La 29 martie (tur) și 12 aprilie (returul).

cătorii au crezut în șansa lor și 
și-au apărat-o cu demnitate, cu 
prețul unor eforturi susținute, 
care au compensat minusurile de 
ordin tehnic. Există șl în acest 
sens o circumstanță : de-a lun
gul anilor, tot ce a avut mal bun 
Victoria Cărei a plecat la Satu 
Mare. Helvei, Kaiser I, Sabou, 
Feher, Pinter șj>.

Liderul a pierdut I Pe posturi, 
pe compartimente, în ansamblu, 
cum vrem s-o luăm, F. C. Baia 
Mare e superioară Victoriei Că
rei. Dar in teren n-a mal arătat 
acest lucru. Echipa era prea si
gură pe ea (să le fl luat victoria 
în amicalul cu Steaua, de la 
București, picioarele de pe pă- 
mlnt Jucătorilor bălmăreni 7), po
ziție afișată tn cabină, cu citeva 
minute înainte de Joc, unde toa
tă lumea era bine dispusă. In
clusiv antrenorul V. Mstelanu. 
Acesta, tn loc să ne vorbească 
de meciul ce urma, a început să 
„dezgroape morții* șl să repro
șeze reporterului două materia
le critice, de pe vremea cînd era 
el Ia Progresul, „materiale după 
care m-au dat afară*, spunea el. 
Un mod greșit de a vedea lucru
rile sau lipsă de modestie î

Am urmărit pe F.C. Baia Mare 
cu curiozitate. Dar ne-am alea cu 
o dezamăgire. Doar două șuturi 
la poartă șl două ocazii clare, ra
tate de Dragomirescu — lată un 
bilanț cu care nimeni nu se poate 
mtndri. Șl atunci Înfrângerea a 
fost firească. Așa se tntlmplă 
etnd privești adversarul „prea d« 
sus*. O lecție dia care, poate, m 
va învăța ceva.

Constantin ALEXE

TINERELE „VEDETE DE 
GALAfl" AR TREBUI SA IA 
EXEMPLUL DE LA „BATRI- 
Nll" OBLEMENCO, DESEL- 

NICU, STOICESCU.»
La Brașov, formația antrenată 

de Gh. Constantin. F.C.M. Ga
lați. a jucat pe măsura așteptă
rilor. iar numai pe... jumătate. 
Avînd de Înfruntat o formație 
ambițioasă. I C I.M. Brașov, care 
practică un fotbal curat, tehnic 
(nu tatimplător se află pe locul 
1 tn clasamentul primei serii a 
Diviziei B). echipa gălățeană a 
tratat partida cu multă seriozitate, 
dar numai cu o parte din com
ponent 11 ei. și aceștia au fost 
„bătrinil* Oblemeneo, Deselnlcu, 
Stoic eseu șl Constan tin eseu, care 
au pus mult suflet. au alergat cu 
folos pentru, sefitaă dar. ne- 
suspnuți de ’—cerii coechipieri, 
travaliul lor nu s-a materializat 
într-ua punct pe rare formația 
gălățeană l-ar fl meritat după as
pectul jocului. Cum explică Oraa 
(fost Internațional de juniori) 
care ,.s-a văzut* ta această par
tidă doar o strgură dată (mta. 
S3). ta rest fund șters, sau Radu 
Dan, jucător talentat, că ratea
ză cu seninătate perși fiind parcă 
munca celorlalți î Cum explică 
Horea, care a jucat numai te 
de minute și a fast aproape ine
xistent ta teren, jocul său ne
corespunzător față de randamen
tul „bătrtailor* formației f Cre
deai eă ar fl momentul ca tinerii 
formației gălâțeae să treacă la 
treabă, să MCNCEASCA, să aban
doneze aerele icfune de „vedete 
de Galați* (așa vedete, val de 
ele 3, să-șl jttsttflee pe Aere» 
presents ta tec.

Pavel PEANA

Italia au fost reprezentat de dte 
două formații ; la actuala ediție 
doar Belgia (necalificată pentru 
turneul final al C.BC .’) șl Olanda 
au cîte două echipe In penulti
ma fază a întrecerilor.

| în vederea apropiatului sezon internațional de ruobij

I AU FOST ALCĂTUITE

I LOTURILE REPREZENTATIVE,

I DAR „PORȚILE RĂMÎN DESCHISE"!
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Apropiatul sezon internațional 
sa însemna pentru rugbyul ro
mânesc o confruntare largi, pe 
mai multe fronturi. Intr-un ase
menea cadru se înscrie și trialul 
a două loturi reprezentative, des
fășurat miercuri la amiază, ac
țiune la care au fost chemați ju
cători cu... nume sau fără, nu 
toți fiind însă — din păcate — 
încercați (se poate mulțumi un 
Munteanu sau Enache doar cu 
simpla convocare T). Partida a 
plăcut, în general, ea fiind mar
cată de multe ambiții de afirma
re (sau reafirmare) șl pigmenta
tă de reușite acțiuni colective șl 
individuale. „Roșii* — reprezen- 
tînd fostul șl probabilul „schelet* 
al Iotului A — nu au primit doar 
o replică de sparring-partneri din 
partea „albașlrilot * (prezumtivi 
titulari al lotului B — tineret). 
Dimpotrivă, aceștia dta urmă au 
remontat de Ia o—S șl 12—îs. con- 
duclnd ca 24—24 ptaă aproape de 
fluierul final al arbitrului AL 
Lesnneanu t A cîștigat, ta cel» 
din urmă, prima echipă, cu 26—24. 
cel» 54 de puncte fiind realizate 
de E. Stoica, Dărăban, C. Ihrt- 
ton, A. Hariton (fiecare dintre *- 
ceștla doi după pase... frățești de 
La celălalt). Murariu, Aides — 
Încercări. Constantin (încercare + 
l.p ). Podărescn (2 l.p. + 2 trans

fu cursa ta, Costea Hariton a fost blocat, balonul din brațele sale 
fiind... dorit și de Stoica, Dărăban, Murariu, Pintea

Foto : Ion MIHĂICA

1 la Divizia A ia baschet masculin,! -------------------- ------
| fRAI CAPLIV4NT ÎH MECIUL I. C. E. D. - HPID
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Desfășurate miercuri seară șl 
joi dunlneață, meciurile etapei a 
L2-< — intermediară — a Divi
ziei A la baschet masculin s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate:

1.C E.D. — RAPID 2—« : 92—78 
(Sl—28) Șl l«—88 (S0—12). Dacă ta 
prima zi întrecerea a fost atrac
tivă doar prin ritmul rapid al 
acțtuniloc șl frecvența ridicată a 
ar'incărllor la coș (tonul dîndu-1 
baschetbalist!! de la LC-E.D., 
care au șl condus permanent), 
ieri partida a căpătat un plus de 
interes datorită captivantei evo
luții a scorului. i.C.e.d. a avut 
avans ptaă in penultimul minut 
de joc. cînd feroviarii au izbutit 
să obțină 85—83 (de la 65—79 șl 
Tt—82). Cu 20 de secunde înain
tea Cuierului final, echipa Rapid 
avea avantajul celor 2 puncte șl 
al posesiei mingii, irosit însă 
printr-o pasă defectuoasă. Apoi, 
Voicu (o revelație) șl Chircă 
(autorul intercepției decisive) au 
„întors* rezultatul ta favoarea 
l.C.E.D.-uluL care. In ambele în- 
tflniri, a avut o evoluție mult 
schimbată" ta bine față de cea 
dinaintea întreruperii campiona
tului (ne referim ta principal la 
disciplină șt la concepția despre 
joc). In mod cert, aportul nou
lui antrenor — Mircea Cimpeanu, 
maestru al sportului șl fost In
ternațional — își spune cuvtatul.

Au înscris : Osacenco 2 j-6, 
Molnar 18+16, M. Dumitru 6+0, 
Chircă 3+8, Milltaru 2+0, Rotaru 
24+18, Voicu 5+21, Grădișteanu 
27+17, Andreescu 0+2, respectiv, 
Baciu 6+19, G. Dumitru 16+13, 
Bulancea 9+8, Teodorescu 2+0, 
Sipoș 2+6, Vlădesca 19+10, 
Gellert 24+21, Bradu 0+2, D. Du
mitru 0+6. Au arbitrat A. Ata- 
nasescu — D. Crăciun, N. Ilies
cu — M. Dimancea.

I STEAUA — POLITEHNICA
IAȘI 2—0 : 86—59 (44—25) șl 105— 
79 (48—35). Intilniiri fără Istoric, 
în care s-a tăcut remarcată doar 

I insistența antrenorilor M. Nedef
șl Al. Fodor de a folosi întregul 
lot din care s-au remarcat Scar
lat (ambele meciuri) și Căpușan 

I(joi). Ieșenii, fără încredere în 
forțele proprii—șl fără nerv, au 
jucat în mod evident sub posi
bilitățile cunoscute. Au înscris : 

ITarău 10+4, Zdrenghea 10+15,
Scarlat 14+12, Cernat 10+16, Că- 
pusan 9+24, Opșitaru 9+14, Ne- 

Itolîtzchi 14+8, Oczelak 8+3, Nea-
gu 7+4, respectiv, Pomîrlă 2+4, 
Măgurean 6+32, Moisescu 16+13, 

formări), Tudose (l.p. -f- 2 tr.).' 
Bucos (tr.).

Această verificare (să mențio
năm aid trei indisponibilități : 
raraschlv și lanusevici — acci
dentați, Dumitru — ta imposibili
tate de a se deplasa la București) 
a avut ca rezultantă stabilirea 
loturilor reprezentative, care ara
tă astfel : „A* : Bucos, Tudose. 
Constantin, Motrescu, C. Vasita. 
Varga. Alexandru, Paraschiv, 
Stoica, Murariu, Dumitru. Mușat, 
Dărăban, M. Ionescu, Munteanu. 
Ortelecan, Scarlat, C. Dinu ; „TI
NERET* ; Tudose (reținut, deci, 
ta ambele garnituri). Gh. Dinu, 
Aldea, Al. Marin, Mecca, C. Ba
riton, A. Hariton, Marghescu, Po- 
dărescu. Culda, V. Ion, Bonea. 
Fl. Ion. Voicu, Vlad, Zaflescu □. 
Borș, Rădulescu II, Urdea, Stroe, 
Pasache, Grigore, C. Gheorgha. 
Bucan, Ungureanu, Fl. Ioniță. De 
menționat că, ta funcție de com
portarea din meciul cu Italla- 
tineret (26 martie), unii dintre 
jucători — momentan la „cădeți* 
— vor fl promovați ta prima re
prezentativă. Prin urmare, „por
țile rămln deschise*. La urma ur
mei, și etapele de campionat ce 
urmează pot prezenta noi candi
daturi...

Geo RAEȚCH1 ’

Boișteanu 6+6, Scutaru 19+18, 
Troacă 6+0, Mihăllescu 1+8. Ar
bitri : N. Iliescu — C. Călin, A. 
Atonasescu — D. Crăciun, (D. 
stanculescu).

C.S.U. BRAȘOV — C.S.U. SI
BIU 2—0 : 30—71 (39—26) și 94—32 
(56—43) Dublă victorie a gazde
lor la capătul unor partide echi
librate. Ooșgeterl : Moraru 23+33, 
Crisbay 8+2tt. respectiv, Chlrilă 
18+24, Savu 27+14. (G. LORAC — 
coresp).

DINAMO ORADEA — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—2 : 72-94 (34—53) 
și 65—104 (43—58). In ambele 
partide campionii țării au impri
mat un tempo foarte rapid șl au 
aruncat deseori la coș, obținlnd 
succese la scoruri concludenta. 
Localnicii au ratat foarte mult. 
Coșgeteri : Uglal 12+17, Novaa 
ls+9, Chivulescu 12+11, Caraion 
5+17, Fluturaș 6+16, Niculesca 
10+10, respectiv Nagy 13+8, Szep 
15+10, Haiduc 10+14, Molnar 
11+14. (L *GHIȘA — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. 
— „V" CLUJ-NAPOCA 2—0 S
92—81 (33—13) și 90—85 (46—45).
tn primul Joc clujenii conduceau 
ta min. 16 cu 41—25, dar pe 
parcurs au fost egalați șl Intre- 
cuțL A" doua zi, gazdele au avut 
acțiuni mal hotărlte sub panou, 
datorită cărora au deținut iniția
tiva. Coșgeteri : Zgriban 30+23, 
Szabo 13+26, Mănăilă 13+16, Mi- 
nius 15+8, respectiv Roman 
21+28, Barna 18+29, Crăciun 
18+17. Au arbitrat FL Baloșescu 
și L Antonescu. (C. CBEȚU — 
coresp.).

In clasament : 1. Dinamo Buc. 
55 P (28 de jocuri), 2. Steaua 47 p 
(24), 3. „U“ Cluj-Napoca 40 (24), 
...11. Dinamo Oradea 23 (24), 12. 
I.E.F.S. — L1C. 2 27 (22). Etapa 
următoare are loc slmbătă șl 
duminică.

e IN CAMPIONATUL NAȚIO
NAL FEMININ, meci restanță : 
VOINȚA BRAȘOV — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 1—1 : 89—75 
(36—43, 69—69) și 67—36 (32—37).
Conduse în prima zi tot timpul, 
brașovene ele au avut totuși re
surse să egaleze (în min. 39) șl 
apoi să cîștige. în partida a 
doua, victorie netă a oaspetelor, 
deși nu au putut-o folosi pe 
Angelica Tita. Coșgetere : Petric 
25+21, Iftimie 24+13, respectiv 
Cil va tal 22+22, Filip 2+21. Tita 
23+o. Au arbitrat I. Grigore și 
L David. (C. GRUIA — coresp.).
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După intrecerile feminine de volei de la Brașov

CAMPIONATUL TRECE, LIPSURILE RĂMlN!

Dinamo București, pentru a 13-a oară campioană a țării. De la stingă la dreapta : in riadul de sus 
— Irina Petculeț, Constanța Dinculiți, Emilia Stoian, antrenoarea Doina Ivănescu, Eugenia Milen
iu, Mariana Ionescu, Carmen Puiu ; in rindul de jos — Maria Mititelu, Victoria Banciu, Alexandrina 
Constantinescu, Helga Bogdan și Paula Cazangiu Foto : Jacqueline ZVONESCHI

Derulind filmul celor trei zile 
de întreceri din cadrul turneu
lui final al campionatului femi- 
nin de volei, încheiat în Sala 
sporturilor din Brașov cu vic
toria scontată a echipei Dinamo 
București, mai multe au fost 
aspectele ce au reținut atenția, 
aspecte care vizează nu numai 
pe cele patru competitoare, ci 
însăși evoluția tuturor echipelor 
In actuala ediție.

în primul rînd ne referim la 
modul de abordare a partidelor. 
Dacă Penicilina Iași și Farul 
Constanța, spre exemplu, au de
monstrat convingător că, indife
rent de adversar, fiecare meci 
trebuie privit cu seriozitate, nu 
același lucru s-a întlmplat cu 
celelalte două echipe. Iar dacă ar 
fi să extindem aria de referință 
la cele 22 de etape ale campio
natului, exemplele ar fi mult 
mai numeroase. Iată o cauză 
care a făcut ca intilnirîle să 
aibă, cel mai adesea, un nivel 
valoric modest. Dar la această

situație au contribuit în egală 
măsură tarele tehnlco-tactice și 
carențele pregătirii fizice. Puți
ne au fost jocurile — la Brașov 
numai între primele trei clasate 
— care au oferit din acest punct 
de vedere elemente notabile. Ne 
referim la efectuarea eficientă 
a serviciului, la preluarea co
rectă, la apărarea la fileu (unde 
a excelat Farul, In special In 
partida cu Dinamo), la combi
națiile In atac (cu o mențiune 
specială pentru Maria Enache), 
elemente care neglijate sau ne- 
stăpinlte cu siguranță au ge
nerat jocuri stereotipe, puțin 
spectaculoase. O carență care, 
repetăm, a fost vizibilă perma
nent In evoluția tuturor divi
zionarelor.

în sfirșit, deși problemele 
sînt mult mai numeroase, vom 
nota cîteva lucruri privind pre
gătirea psihică. Cu excepția Pe
nicilinei, constantă pe tot par
cursul Întrecerii, celelalte trei 
formații s-au dovedit deficitare

și la acest capitol. în special 
dinamovistele care, scăpate de 
grijile titlului, nu s-au concen
trat suficient, evoluția lor fiind 
grevată și de această deficiență.

Și încă o observație, care tre
buie să dea de gîndit : dintre 
jucătoarele care s-au remarcat
— Mariana Zamfir, Aurelia 
Ichim, Doina Stoian (Penicilina), 
Victoria Banciu și Mariana Io
nescu (Dinamo), Maria Enache, 
Gulniza Gelil (Farul), Doina Să- 
voia, Viorica Lutseh (Chimpex)
— cele mai multe aparțin ge
nerației mai vîrstnice. Surprin
zător de modestă a fost evoluția 
Irinei Petculeț (Dinamo), pînă 
acum trăgătoare de temut, la 
Brașov o jucătoare oarecare.

O nouă ediție a campionatu
lui s-a încheiat Alta va începe 
in toamnă. Un răgaz mai mult 
declt suficient pentru antrenori 
șt jucătoare de a-și reconsidera 
activitatea.

Marian GH1OLDUȘ
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FOSTELE CAMPIOANE PREGĂTESC
VIITOARELE CAMPIOANE

Turneul final al campionatului masculin

TREI ECHIPE PENTRU UN SINGUR... TITLU!

Din 1964, cind și-a făcut de
butul In marea arenă interna
țională, La Jocurile Olimpice 
de la Tokio, Elena Ceampelea 
a dominat cu autoritate timp 
de un deceniu prima scenă a 
gimnasticii noastre feminine, 
lmbrăcînd de zeci de ori tri
coul echipei reprezentative șl 
repurtind numesoase și presti
gioase succese, atit pe plan 
intern, cit și international. în 
panoplia sa se ană multe ti
tluri de campioană a Româ
niei, medalii de aur dștigate 
la Campionatele internaționale 
sau balcanice. O frumoasă ca
rieră sportivă au avut, de a- 
semenea, acum cițlva ani. Vic
toria vncu-lonescu, Lucia 
Chlriță-Marcu. Iuliana Simon- 
fi, și ele campioane 
cane, componente 
ale echipei țării In 
multe lntilnxri In
ternationale.

Mal devreme sau 
mai tlrziu, insă, 
gimnasticii active- 
cheia t pentru toate a- 
eeste valoroase campioa
ne. Nu s-a stins însă și pa
siunea lor pentru gimnasticâ, 
pentru sportul care le-a con
sacrat pe plan intern și in
ternațional, căruia l-am de
dicat mii și mii de ore de 
antrenament. Ele au hotărît 
să-și valorifice Înalta măies
trie dobindită după ani și ari 
de muncă asiduă prin for
marea unei noi generații de 
gimnaste talentate, a schim
bului de miine al gimnasticii 
noastre feminine. Unele din
tre campioane s-au și pre
zentat deja ,Ja rampă* cu 
primele sportive crescute de 
ele. altele lucrează asiduu In 
sălile de antrenament 
șlefuirea și cizelarea 
relor campioane.

In măiestria cu care 
voluat, zilele trecute, 
țele gimnaste de la

sportiv școlar nr. Z din Ca
pitală, cu prilejul inaugurării 
noii lor săli de gimnastică, s-a 
văzut desigur și „mina* Lu
dei Chiriță-Marcu, după cum 
este mai mult ca cert că din 
grupa de fete Inimoase, cu o 
mare ambiție șl dorință de a 
deveni campioane, cu care lu
crează în sala de pregătire de 
la C.S.M. Baia Mare Iuliana 
Slmonfi va „răsări- o fru
moasă floare a gimnasticii ro
mânești. Crina șl Corina Pa- 
raschlv, Ildiko Mărieș, Suza- 
na Bacalar, Monica Solomon 
și Carmen Petruț, autentice 
speranțe ale secției, erau nu
mai ochi și urechi la indicați
ile foarte tinerei lor antre- 
noare. «„Tovarășa* a fost 
campioană și noi muncim bi- 

să fim șl 
i fel» — 
spus intr-un 

glas fetițele de 10 
ani atunci cind 

Întrebat de pasiunea

republi-

„vîrsta 
s-a în-

pentru 
viitoa-
au e- 
micu- 

Clubul

le-am --------- ------
Lor pentru gimnastică.

Și nu ne îndoim că la fel 
gîndesc și micuțele gimnaste 
care vin dis-de-dimineață la 
Clubul sportiv școlar, pentru 
a lucra cu Elena Ceampelea 
sau cu Victoria vncu-lonescu, 
sau cele din grupa Luciei 
Chiriță de la Clubul sportiv 
școlar nr. 2. In fond, atrac
ția campionului rămîne un 
mare secret al sportului, și 
este un adevăr de necontestat 
că cu cit mai multe campioa
ne ale gimnasticii noastre vor 
rămine in sănie de antrena
mente, pentru a îndruma pa
șii schimbului de miine, cu 
atit și familia viitoarelor noas
tre campioane va fi mal nu
meroasă și mai valoroasă. 
Vom fi bucuroși să consem
năm rit mai curînd și pri
mele rezultate ale acestor lău
dabile eforturi.

Constantin MACOVEI

SE ...SIMTE APROPIEREA 
„MONDIALELOR"

Ieri — reunirea loturilor noastre de popice
Odată cu apropierea datei de 

disputare a campionatelor mon
diale de popice din Elveția 
(20—26 mai) loturile noastre re
prezentative își intensifică pre
gătirile. Astfel, cele două lotu
ri lărgite s-au reunit ieri în 
Capitală pentru a participa la 
trecerea unor norme fizice și 
tehnice, la un antrenament con
trolat și la întrecerile etapei a 
n-a a „Cupei F.R.P.“, alături 
de alți sportivi fruntași din e- 
ehipele divizionare. Ieri, de pil
dă, eeHiponenții loturilor, prin
tre care se numără Ana Petres
cu, Silvia Raiciu, Elena Pană, 
I. Tismănar, I, Băiaș — cam
pioni mondiali la perechi, Gr. 
Marin și alții au.„ evoluat pe

stadionul și arena Voința. Atit 
fetele, cit și băieții au fost vă- 
zuți in postură de atleți, aler- 
gînd 5 și 7 ture de stadion, apoi 
efectuind aruncări și flotări ; 
după-amiază ei au făcut inten
se exerciții tehnice, lansind de 
zeci de ori bila de plastic la 
„canalele* mari și mici. Azi, pe 
arena Olimpia, selecționații vor 
efectua jocuri de verificare la 
probele de 100 și 200 lovituri 
mixte. Jucătorii și jucătoarele 
privesc cu multă seriozitate, 
atit antrenamentul controlat de 
azi dt și jocurile de miine din 
cadrul „Cupei F.R.P.“ care vor 
fi hotăritoare pentru definitiva
rea loturilor restrinse pentru 
C.M. (T.R.).

Partidele au loc, de
1. Steaua 42 p, 2. Dinamo 41 

p, 1 Explorări B. Mare 40 p, 
4. Tractorul Brașov 34 p — iată 
ordinea primelor patru echipe 
care vor ataca, incepind de azi, 
în Sala sporturilor din Constan
ța, titlul celui de al 29-lea cam
pionat masculin de volei. Ex- 
ceptindu-i pe voleibaliștii brașo
veni, celelalte trei competitoa
re aspiră cu șanse oarecum ega
le la laurii de campioană. Va 
fi, cu siguranță, o luptă foarte 
strinsă, nici o echipă neavînd 
posibilitatea să se relaxeze, de
oarece fiecare meci eintărește 
greu în „balanța punctelor*. 
Steaua vine la Constanța după 
o perioadă in care a avut 
timp să-și refacă moralul in 
urma eșecurilor din ultimele 
etape, astfel că elevii antreno-

ROMÂNI AF1LM prezintă

film REALIZAT in studiourile centrului de produc 
tie cinematografica „bucurești**

azi,
rului Aure] Drăgan vor aborda 
Întrecerea eu aplombul care l-a 
adus In fruntea ierarhiei. Dina
mo șl Explorări B. Mare nu 
sînt așa de departe de ocupanta 
locului lntii incit să nu spere 
la a o înlocui. Posibilități au 
amindouă, in ambele evoluind 
jucători care, atunci elnd vor 
mai ales, pot da foarte mult 
Cele șase titluri consecutive ale 
dinamoviștilor (care au Între
rupt seria de .cinci* ale Stelei) 
obligă, chiar dacă, din anumite 
motive, formația clubului din 
.Ștefan cel Mare* nu mai stră
lucește ca In trecut în ceea ce-1 
privește pe băimăreni, el speră 
să „spargă gheața* In această 
primăvară și să urce pe locul 
de care s-au apropiat constant 
in ultimele campionate.

in Sala sporturilor din Constanfa
Este greu de spus care va fi 

finalul. Este greu de spus pen
tru că echilibrul (valoric și po
zițional) Intre competitoare este 
mai pregnant ca la precedentele 
ediții. Depinde, deci, de N. Pop 
(Steaua), G. Udișteanu (Dina
mo), A. Arbuzov (Explorări), 
căpitanii echipelor, și de colegii 
lor, ea speranțele să se împli
nească sau să se risipească.

Oricum, publicul constănțean, 
obișnuit mai mult cu voleiul fe
minin, așteaptă să asiste la 
spectacole de un bun nivel, pe 
măsura reputației de care se 
bucură jucătorii care vor evolua 
In aceste trei zile In Sala spor
turilor.

Programul de azi — de la era 
17 : Steaua — Tractorul, Dina
mo — Explorări.

„CUPA ȘCOLARUL" LA PATINAJ ARTISTIC
Catedra de patinaj a Clubului 

sportiv școlar din București a 
inițiat în 1975 „Cupa școlarul*, 
competiție care și-a dovedit utili
tatea, mai ales în acest ultim se
zon, rind toate celelalte cluburi 
cu secții de patinaj din Capitală 
s-au complăcut intr-o regretabilă 
delăsare.

Disputată de-a lungul a eincl 
etape (rite o etapă pe lună, în- 
cepînd din noiembrie anul tre
cut), competiția a ocazionat, me
reu, dispute dirze, mai ales în ca
drul unor categorii, ca spre e- 
xemplu copil I fete șl băieți, 
unde competitorii au dovedit că 
și-au Îmbunătățit substanțial ba
gajul cunoștințelor tehnice. Da
torită acestor dispute și mal ales 
ambiției patinatorilor, creșterii 
valorice care a survenit. • seamă 
de sportivi au reușit să se 
facă remarcați de către teh

nicienii noștri. Ne referim 
la Viorica Nicu, la Daniela 
Elefterescu, Elena Fometescu, 
Gabriel Popa, Cristian Doru șl 
alții.

După cum am arătat, „Cupa 
școlarul- s-a dovedit o competi
ție utilă, dar putea fi și mai utilă 
dacă organizatorii ar fi pro
gramat între cele cinci etape și 
secvențe in care patinatorii să fi 
fost examinați șl la figurile de 
școală. In această privință, stînd 
de vorbă cu Victor Neagu, unul 
dintre antrenorii C.S.S., acesta a 
recunoscut justețea observației 
noastre și ne-a declarat că Ince- 
pînd din toamnă, la ediția a 
IV-a a acestei competiții va cău
ta să intercaleze etapele de li
bere cu cele rezervate „obligato
riilor" și programului „scurt*.

Iată acum riștigătorii „Cupei 
școlarul* după etapa finală a 
acestei întreceri. Cat. speranțe : 
Alice Nlcolau și C. Neagu ; copil 
n : Carmen Ionescu șl St. Nițes- 
cu ; copil I : Daniela Elefterescu 
și C, Doru ; juniori : Viorica 
Nicu și C. Daniel. Toți acești 
sportivi aparțin Clubului sportiv 
școlar.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

„CUPA PRIMĂVERII"
LA PENTATLON MODERN
Competiția de pentatlon modern 

dotată cu „Cupa primăverii" a 
continuat ieri cu proba de călă
rie, cîștigată de Dumitru Spîr- 
lea (Olimpia), cu 1 100 puncte.

După patru probe, în clasamen
tul general continuă să conducă 
Constantin Călina (Olimpia), cu 
Un total de 4198 puncte.

Concursul se încheie astăzi, 
cînd. cu începere de la ora 9,00, 
pe aleile parcului „23 August* 
®e va desfășura proba de cros.

Sportullf aq.a7- ql



După proba pe echipe a C. E. de tenis de masă Astăzi, pe patinoarul ,,Pionir“ din Belgrad

MEDALIA DE BRONZ A MĂRIEI...
DUISBURG, 16 (prin telefon). 

Proba pe echipe a campionate
lor europene de tenis de masă, 
cea care dă măsura posibilită
ților de ansamblu ale fiecărei 
reprezentative, a adus formației 
feminine a României un Ioc de 
onoare în ierarhia continentală, 
locul 3, înaintea unor țări cu 
renume solid în lumea acestui 
sport. în luptă directă, sau 
prin jocul sistemului practi
cat la C.E., echipa noastră a 
depășit țări ca U.R.S.S., Iugo
slavia, Anglia, Suedia, R.F. Ger
mania sau Franța, în rîndul că
rora se află jucătoare bine co
tate. Avem, deci, motive să ne 
bucurăm, pentru că după o lun
gă perioadă în care cantonase
ră pe locul 5 în Europa fetele 
noastre urcă din nou pe po
dium.

Trebuie însă să recunoaștem 
că greul a fost dus aici aproape 
în exclusivitate de admirabila 
Maria Alexandru, care a reali
zat un veritabil tur de forță, 
unanim apreciat. Să reținem că 
în meciul cu Cehoslovacia și în 
cel pentru medalia de bronz, cu 
U.R.S.S., Maria a jucat fiind

Turneul international de $an al României

VICTOR CIOCÂLTEA LA 3h PUNCTE
DE NORMA DE MARE MAESTRU!

După ce a stabilit un record 
de... viteză (partida Bellon-BIri- 
escu, din runda a 6-a. a fost cîș- 
tigată de negru In numai 14 mu
tări I), Turneul Internațional de 
șah al României a ținut să ne 
ofere și unul de durată. Reluat* 
a doua oară ieri dimineața, în- 
ttlnlrea Uhlmann — Ciocăltea, în
treruptă în runda a 3-a. a durat 
117 mutări, necesittnd aproape 13 
ore de joc I Intr-un final în care 
avea calitatea (turn pentru ne
bun), cu cîte un pion pentru am
bele părți pe coloana „h“, marele 
maestru l-a...examinat foarte se
ver pe adversarul său, care a— 
răspuns excelent, demonstrlnd că 
merită să dețină șl el acest titlu, 
pentru care îi mal erau necesare 
4‘A puncte din 7 partide. Aproa
pe de ora prinzulul, Inttlnirea s-a 
Încheiat remiză, la propunerea Iul 
Uhlmann, care și-a felicitat căl
duros partenerul.

Se pare că ziua liberă de 
miercuri a fost intens folosită de 
concurențl pentru analiza poziți
ilor Întrerupte, deoarece tn toate 
partidele reluate s-a jucat foarte

Turneul de la Bugojno 
KARPOV $1 SPASSKI —EGALI! «

Cu o rundă înainte de ter
minarea turneului internațional 
de șah de la Bugojno, în clasa
ment conduc Karpov și Spasski, 
cu cîte 9 puncte, urmați de 
Timman — 8*/i p. Tal și Liubo- 
jevici — 8 p, Hort și Hubner
— 7V2P, Larsen, Balașov și Miles
— 7 p, Portisch și Ivkov — 6*/i 
p etc. în ultima rundă, Karpov 
joacă cu piesele negre împotri
va lui Portisch. iar Spasski are 
albele la Miles.

FOTBALIȘTI AMERICANI 
VOR EVOLUA IN EUROPA

La turneul internațional de fot
bal pentru echipe de tineret (ju
cători plnă la 31 de ani) de ta 
Bellinzona (Elveția), care se va 
desfășura Intre 24 șl 30 martie, 
și-a anunțat participarea șl o se
lecționată din S.U.A. Este pentru 
prima oară în istoria acestei tra
diționale competiții cînd la În
treceri participă o echipă ameri
cană.

„CENTURA
(Urmare din pag. 1)

Constantin încereînd să com
penseze prin vigoare și agresi
vitate (mai ales spre sfirșit), 
juriul l-a declarat învingător cu 
3—2 pe sportivul român. Mal 
puțin „norocos", A. Săli nu a 
putut obține decizia în fața lui 
Hector Ramirez (Cuba). După 
un... maraton de nouă minute, 
„cocoșul" F. Ibraîm a obținut o 
victorie (fără glorie) în fața lui 
N. Popa, care nu s-a dovedit 
un... alergător lâ fel de bun. 
Ibraîm va boxa în finală cu J. 
Sollet (Cuba), învingător în fața 
Iui D. Cipere. La „semiușoară" 
vom avea o finală românească : 
D. Ilie — FI. Livadaru, acesta

Astăzi, start în
suferindă, dar fără ca altcineva 
decît noi să știe acest lucru.

Dar Eva Ferenczi ? Dar Liana 
Mihuț ? Ferenczi, pe care o a- 
preciam pentru jocul ei total 
schimbat în bine la „internațio
nalele" României, recent dispu
tate, s-a dovedit aid tributară 
vechilor lipsuri : joc dezlînat, 
marcat puternic și de o nejusti
ficată — pentru vîrsta ei — 
lipsă de dirzenie. A mai și cîști- 
gat, cum a fost cu Palatinus, dar 
a pierdut, incredibil, numeroase 
meciuri, obligînd-o pe Maria să 
recupereze, cînd s-a putut re
cupera.

Liana Mihuț staționează de 
multă vreme, fiind depășită de 
alte jucătoare din generația eL 
A adus un aport minor, la sla
ba pregătire fiind evidentă și 
lipsa puterii de mobilizare. S-a 
arătat nemulțumită că nu e fo
losită la simplu, dar nu a do
vedit că merită, iar noi sub
scriem la opțiunea antrenoarel 
Ella Constantinescu.

Cum de a fost posibil ca, în 
aceste condiții, contînd doar pe 

precis. Alburt șl-a valorificat pio
nul liber pe care a avea în tn- 
tllnirea cu Marjanovid, Briloa a 
demonstrat forța calității Împo
triva perechii de nebuni, dștigtnd 
ta Adamski, ceea ce a reușit d 
Ftacnlk, tnfringlnd pini ta urm* 
dlrza rezistență a Iul șubâ. La 
prima reluare ins* maestrul ro
mân a scăpat o posibilitate de 
remiză forțată. Nu s-au disputat 
partidele Ftaenik — Alburt și 
Vaisman — Birtescu.

Aseară s-a desfășurat runda a 
9-a. Ciocăltea, cu albele, a câști
gat ta Șubi, menținîndu-se tn 
fruntea clasamentului șl mal »- 
vtnd nevoie de 3*/s puncte pentru 
a obține mult doritul titlu de 
mare maestru internațional. O 
foarte frumoasă victorie a obținut 
Stoica tn fața marelui maestru 
Alburt. Ftacnik a câștigat ta Bel
lon, In timp ce partidele Miner 
— Ungurean a, Birieseu — Ghindă 
șl Adamski — Lukacs au fost re
mize. Intilnirile Uhlmann — Vai
sman și Marjanovicl — Pâdevskl 
s-au Întrerupt In clasament con
duce Ciocăltea cu 6V, p, urmat 
de Alburt p (1). Stoica 51/, p, 

Uhlmann 5 p (1). Ghindă șl Un- 
gureanu 5 p, Birieseu șl Marja- 
novici 4*/, p (1).-

Astăzl. de la ora U, in sala de 
festivități a Clubului central de 
șah din strada Vasile Conta nr. 
16, etajul Vin, se desfășoară run
da a 19-a.

Valerru CHIOSE

SPORTIVI ROMÂNI
Horia Lucaciu (59,83 —
100 m delfin) pe tocul 3 

la Budapesta
în concursul internațional de 

înot „Elektroimpex" de la Bu
dapesta, Horia Lucaciu s-a cla
sat pe locul trei în proba de 
100 m delfin cu 59,83. Alte re
zultate : A. Horvat (locul V) 
62,19 și M. Mandache (locul VD 
62,30 la 100 m spate ; M. Man
dache (locul IV) 2:13,34 și A. 
Horvat (locul V) 2:13,71 la 200 
m spate; Ligia Anastasescu (lo
cul V) 1:19,51 la 100 m bras ; 
L Luca 1:11,54 la 100 m bras.

Turneul feminin de șah 
de la Belgrad

Turneul internațional feminin 
de șah de la Belgrad a conti-

DE AUR“
din urmă creditat cu o victorie 
puțin meritată... La „semimijio
cie", meciuri de mare tensiune, 
cu mare risipă de energie și 
schimburi de mare spectacol. I. 
Vladimir l-a întrecut pe C. Ho
duț, iar cubanezul L. Echaide 
pe L Budușan.

Surpriza nr. 1 a galeî a fur
nizat-o sportivul român V. Si
laghi, învingător mult aplaudat 
in fața vicecampionului mondial 
A. Lcmus (Venezuela) ! Silaghi, 
bine orientat tactic, cu un ex
celent joc de picioare, a punctat 
de la distanță, prin surprindere, 
acumulînd avantaj rund după 
rund, în timp ce Lemus a cău
tat permanent lovitura de k.o. 
pe care însă nu a găsit-o...

întrecerile individuale
Maria, să obținem un rezultat 
așa de bun ? Explicația constă 
si în declinul, pe ansamblu, al 
majorității echipelor feminine 
europene. Iată de _ce, bucurîn- 
du-ne de medalia de bronz, tîn- 
jim de dorul celei de argint pe 
care am avut-o în mină In a- 
ceastă conjunctură ! In meciul 
cu Cehoslovacia victoria ne-a 
surîs, dar Mihuț a căzut la 
dublu, iar Ferenczi nu a crezut 
că o poate întrece pe Dubinova.

Să nu încheiem înainte de a 
reaminti seriozitatea băieților 
(Șerban Doboși si Teodor 
Gheorghe îndeosebi), care au 
readus echipa României în pri
ma linie, pe un drum frumos, 
dar presărat cu multe obsta
cole.

• Astăzi (n.n. vineri) încep 
întrecerile individuale. Așteptăm 
en încredere rezultatele, sperând 
în constanța Măriei și în reve
nirea colegelor sale—

Mircea COSTEA
Finala masculină pe echipe 

desfășurată miercuri noaptea a 
revenit formației Ungariei, care 
a întrecut Anglia cu 5—3 (Klam- 
par — Jarvis 2—0, Jonyer — 
Tay 2—1, Gergely — Douglas 
0—2, Jonyer — Jarvis 2—0, 
Klampar — Douglas 0—2, Ger
gely — Tay 2—0, Jonyer — 
Douglas 1—2, Gergely — Jarvis 
2-1) -

Jocurile Africane de la Alger 1978

0 MARL SĂRBĂTOARE ÎN VIATA SPORTIVĂ A UNUI CONTINENT

Tinere sportice algeriene repetă un exercifiu de gimnastici pentru 
festivitatea de deschidere a Jocurilor Africane

PESTE HOTARE
nuat cu runda a 6-a, în care 
campioana mondială Nona Ga- 
prindașviH a invins-o pe Vu- 
jid. Ivanka pe Stadler, iar Hart- 
ston a câștigat la Petrovich Ve- 
roezy a remizat cu Pihailid, in 
timp ce partidele Lia Bogdan 
— Kovacevid și Erenska — 
Dragasevid s-au Întrerupt Li
deră a clasamentului se menți
ne Nona Gaprindașvili (U.R.S.S ), 
cu 4*/i p (1), urmată de Suzana 
VerSczy (Ungaria) și Maria 
Ivanka (Ungaria) — cite 3*/i p
(1) . Șahista româncă Lia Bog
dan se află pe locul 6, cu 3 p
(2) .
Florența Mihai învinge pe 

Katja Ebbinghaus I
tn turneul internațional feminin 

de tenis care se dispută ta Bos
ton, jucătoarea româncă Florența 
Mlhal a invins-o cu 6—3. 9—6,
6—4 pe cunoscuta tenismană vest- 
germană Katja Ebbinghaus. tn 
schimb, Virginia Buzici a trebuit 
sâ cedeze tn fața multiplei cam
pioane americane Billie Jean 
King, la scorul de 3—6, 1—6. Alte 
rezultate : Maria Redondo — Re
nata Tomanova S—2, 6—0 ; Mar
tina Navratilova — Mima Jauso- 
vec 6—1. 6—2 ; Chris Evert — 
Beth Norton 6—1, 6—4.

FOTBAL a în semifinalele 
„Cupei Africii" : Uganda — Ni
geria 2—1 ; Ghana — Tunisia
1— 0 ! a In Cupa Balcanică : Pa- 
nathinaikos Atena — Slavia Sofia
2— 1.

HOCHEI a în C.M. (grupa C) : 
Danemarca — Spania 10—2; Aus
tria — R. P. Chineză 9—4 ; Olan
da — Franța 12—3 ; Bulgaria — 
Belgia 10—3. în clasament con
duce Olanda cu 8 p, urmată de 
Austria 7 p și R.P. Chineză 6 p.

SCHI a Concursul de sărituri 
de pe trambulină de la Zakopa-

Încep campionatele mondiale 
DE HOCHEI ALE GRUPEI B

In meciul de debut, echipa României Intllnește formația Norvegiei
BELGRAD, 16 (prin telefon). 

Un soare strălucitor și o tempe
ratură de peste 20 de grade au 
întîmpinat delegația hocheiștilor 
români ajunsă joi dimineața în 
gara „Dunav" din capitala Iugo
slaviei.

Jucătorii noștri au făcut primul 
drum la noul și modernul pa
tinoar artificial acoperit „Pionir", 
o construcție în albastru și gal
ben, cu tribune pentru 8 000 de 
spectatori, care va fi inaugurată 
cu ocazia primelor meciuri de 
miine (n.r. astăzi) din cadrul 
grupei B a campionatului mon- 
dial.

Antrenamentele s-au desfășu
rat în timp ce muncitorii efec
tuau ultimele lucrări de finisare 
ale acestei frumoase baze spor
tive.

în cursul zilei de astăzi (n.r. 
ieri) toate cele 8 echipe pre
zente la Belgrad au șl evoluat 
pe gheață. La ora 11 se pre
gătea echipa Japoniei, al cărei 
antrenor secund este un fost 
jucător canadian al echipei U- 
niversității din Quebec.

La ora 15 a intrat pe gheață 
si formația noastră, precedată de 
cele ale Elveției și Poloniei, 
ceea ce a făcut ca atenția celor 
peste 250 de ziariști, fotorepor
teri, comentatori de radio și te

Sportul african va trăi, in 
vara acestui an, un eveniment 
de o rezonanță deosebită. La 
Alger, în luna iulie, se va 
desfășura cea de-a IlI-a ediție 
a Jocurilor Africane, competi
ție continentală care tinde să 
devină o frumoasă tradiție în 
mișcarea sportivă din această 
parte a lumii.

Istoria acestor întreceri începe 
cu mult înainte de primul său 
start oficial, consemnat în mai 
1965, la Brazzaville (Congo). 
Eforturi pentru organizarea unor 
Jocuri sportive ale Afridi s-au 
făcut și în perioada interbelică. 
Pe rînd, ele fuseseră progra
mate a se desfășura în Alger 
și apoi la Alexandria, în anul 
1925. Dar acțiuni potrivnice, de 
certă inspirație colonialistă, 
precum și lipsa de unitate 
existentă pe atunci în sînul 
organizațiilor sportive din țările 
africane, au împiedicat realiza
rea acestui Îndrăzneț proiect. A 
trebuit să sosească vremea în
cununării luptei pentru inde
pendență prin scuturarea jugu
lui colonial într-o serie întreagă 
de state africane pentru ca ve
chiul plan să poată fi transpus 
în fapt

La Brazzaville, în 1965, la pri
ma ediție a Jocurilor, tînăra 
mișcare sportivă din Africa și-a

telex
ne a fost clștlgat de Weisspfrog 
(R.D.G.), urmat de Korhonen 
(Finlanda) a Proba de slalom 
uriaș, desfășurată pe pîrtia de la 
Oberstdorf,, a revenit schiorului 
cehoslovac Bohumir Zeman, ur
mat de Willi Frommelt (Liech
tenstein) șl Alex Giorgi (Italia).

SCRIMA a Proba de spadă din 
cadrul concursului de la Santia
go de Cuba a revenit cubanezu

leviziune, care vor urmări cam
pionatul, să se concentreze spre 
evoluția a trei formații teoretic 
favorite pentru cîștigarea gru
pei. Elvețienii, pregătiți de fos
tul internațional cehoslovac Ja
roslav Jirik, au efectuat doar 
o acomodare, patinînd fără echi
pamentul specific hocheiștilor. 
Formația poloneză, condusă de 
cehoslovacul Slavomir Barton, a 
făcut, în schimb, o ședință de 
pregătire mai tare.

Antrenorul Ștefan Ionescu a 
lucrat cu tot lotul, efectuînd un 
antrenament tactic. Fundașii au 
jucat împotriva atacanților, te
ma principală a lecției fiind 
reglarea șuturilor la poartă.

Vineri vor începe întrecerile 
în cadrul grupei B a campiona
tului mondial de hochei pe 
gheață. în reuniunea de dimi
neață se vor întîlni Italia cu 
Japonia (de la ora 10) și Elveția 
cu Polonia (de la ora 13,30).

Primul joc de după-amiază 
(de la ora 17, ora Belgradului) 
va opune echipele României șl 
Norvegiei, arbitru de centru 
fiind Rudolf Exner (R.D. Ger
mană). în vedetă, la ora 20,30, 
se întîlnesc Iugoslavia și Un
garia.

Câlin ANTONESCU 

trecut în revistă potențialul or
ganizatoric, înregistrindu-se șl 
un succes de participare.’ 
A Il-a ediție s-a desfășurat 
în 1973, la Lagos, capitala Ni
geriei. Această ediție a cunoscut 
un succes deplin, bucurîndu-se 
de condiții de desfășurare su
perioare in noul complex spor
tiv național, cu un stadion cen
tral de 75 000 de locuri, adevă
rată mîndrie a sportului ni
gerian.

Acum este rîndul Algeriei de 
a juca rolul prestigios de gazdă 
a tradiționalei competiții. Datele 
de desfășurare a celei de-a IlI-a 
ediții au fost fixate pentru pe
rioada 16—28 iulie 1978. Elita 
sportului african va fi prezentă 
pe stadioanele, în bazinele șl 
sălile de sport din capitala al
geriană. Aci se fac asidue 
pregătiri pentru a asigura 
un cadru organizatoric co
respunzător evenimentului. Un 
stadion modern, cu tribune pu
țind cuprinde 70 000 de specta
tori, va asigura în mare măsură 
cadrul programului de competi
ții. Alte două mari stadioane — 
cu 20 000 și, respectiv, 10 000 de 
locuri — vor găzdui o serie de 
întreceri, în special cele ale 
turneului de fotbal și ale con
cursului atletic. Săli și terenuri 
pentru întrecerile de baschet, 
volei, lupte, handbal și tenia 
sînt și ele pregătite să-și pri
mească oaspeții. O siluetă ar- 
hitectordcă elegantă prezintă 
bazinul de înot, cu tribune pen
tru 4 000 spectatori. Numeroase 
instalații anexe, pentru activi
tățile organizatorice și de presă, 
vor fi puse la punct în vederea 
bunei desfășurări a competiției.

Pînă în prezent, 38 de țări 
și-au anunțat participarea, dar 
numărul acestora mal poate 
crește în răstimpul rămas. Ele 
vor trimite la Alger, în zilele 
Jocurilor, nu numai delegații de 
sportivi, ci și echipe de dansatori, 
colective de artiști și plasti- 
cieni care-și vor uni talentul în 
prezentarea unui vast program 
de acțiuni cultural-artistice pur- 
tînd deviza „Sportul ca factor 
al unității africane". Fără îndo
ială, dimensiunile și obiectivele 
celei de a IlI-a ediții a Jocu
rilor Africane o recomandă ca 
un eveniment de cea mai mare 
importanță a anului sportiv 
1978.

lui Narciso Simet, urmat da 
compatriotul său Quiroga șl So- 
mogyl (Ungaria).

TENIS a între 17 șl 19 martie 
se va desfășura la Praga meciul 
pentru „Cupa Davis" dintre r^ 
prezentatlvele Cehoslovaciei și O- 
landeL Federația olandeză a a- 
nunțat reintrarea Iul Tom Okker, 
alături de care vor mal evolua 
L. Sanders, R. Thung șl J. 
Koek.

VOLEI a în meci amical mas
culin, la Roubaix : Franța — 
Suedia 3—0 (9, 7, 15). '
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