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ȘEOIW CONSILIULUI DE STAT
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VAI

Adunări

Miercuri 21 februarie a.c., 
la Palatul Republicii, a avut 
loc ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

La ședință au participat, ca 
invitați. viceprim-miniștri ai 
guvernului, miniștri, alți con
ducători de organe centrale, 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii 
Naționale.

In cadrul ședinței 
de Stat a dezbătut și 
Decretul pentru 
Legii nr. 18/1968 privind con
trolul provenienței unor bunuri 
ale persoanelor fizice, care nu 
au fost dobindite în mod licit 
Decretul privind normarea 
stocurilor de mărfuri în co
merțul cu ridicata; Decretul 
privind donarea de singe în 
scopuri terapeutice ; Decretul 
privind condițiile de stabilire 
a terenurilor de aeronautică, 
a zonelor de siguranță și a 
servitutilor aeronautice ; De
cretul pentru modificarea De
cretului nr. 318/1977 privind 
conferirea titlului de „Erou al 
Muncii Socialiste", a ordinului 
„Meritul Agricol" clasa I și .a 
altor distincții Județelor, uni
tăților agricole socialiste și ță
ranilor cu gospodărie indivi
duală din zonele necooperati- 
vizate, pentru realizări deose
bite în sporirea producției a- 
gricole ; Decretul privind tre
cerea în proprietatea statului 
a unor imobile proprietate 
personală construite în Județul 
Neamț cu încălcarea dispozi
țiilor legale.

Consiliul de Stat a examinat 
și ratificat : Tratatul de co
operare în domeniul brevete
lor, adoptat la Conferința di
plomatică de la Washington la 
19 iunie 1970 ; Convenția asu
pra viitoarei cooperări multi
laterale în domeniul pescuitu
lui în Nord-Vestul Oceanului 
Atlantic, semnată la Ottawa Ja 
24 octombrie 1978 ; Acordul 
general de cooperare economi
că și tehnică între Guvernul 
Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Argen
tina, semnat la București la 21 
iulie 1978 ; Convenția dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană 
privind asistența judiciară în 
materie civilă, familială și pe
nală. semnată la Damasc la 2 
decembrie 1978 ; Acordul din
tre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re
publicii Democratice Sudan 
pentru servicii aeriene între 
și dincolo de teritoriile lor 
respective, semnat Ia București 
la 13 mai 1978 ; Acordul dintre 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Federal- 
Militar al Republicii Federale 
Nigeria privind serviciile ae
riene între și dincolo de teri
toriile lor, semnat la București 
la 7 iunie 1978 ; Acordul din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară

Consiliul 
adoptat : 

modificarea

MARI SURPRIZE ÎNREGISTRATE LA GALAȚI 
LA BOXȘl BRĂILA ÎN

Sălile de sport din Brăila și 
Galați continuă să fie luate cu 
asalt de numeroșii iubitori ai 
nobilei arte dornici să urmă
rească evoluțiile boxerilor ce-și 
dispută întîietatea în cadrul 
„Turneului Primăverii" la box, 
întrecere în care sînt angre
nați cu mici excepții, cei mai 
buni pugiliști ai țării. Iată u- 
nele amănunte.

GALAȚL Maratonul pugilis
tic a continuat marți și 
miercuri cu partide interesan
te, spectaculoase, soldate cu u- 
nele surprize cum ar fi elimi
narea lui M. Ploieșteanu (Met. 
Buc.) de către “ “ —
nărea Gal.) și 
(Voința Buc.) 
Bumb (Zalău).

I. Panaite (Du- 
a lui Șt. Băiatu 

de către N.

HANDBAL DE MARE ATRACȚIE LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII
Evenimentul principal al 

săptămînii în handbalul nostru 
este, fără îndoială, finala celei 
de a Il-a ediții a „Cupei Ro
mâniei", care va avea loc du
minică, începînd de la ora 
17,45, la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală. Dinamo 
București și Steaua vor oferi, 
desigur, un meci palpitant.

PROGRAMUL FINALELOR „CUPB ROMÂNIEI

Palatul sporturilor și culturii din București :
Ora 16,15 : finala locurilor 3—*, Știința Bacău — „U“ Cluj-Napoca 
Ora 17,45 : finala locurilor 1-2, DINAMO - STEAUA
Sala sporturilor din Focșani :
Oro 8,30 : finala locurilor 11—12, Relonul — „U“ Craiova
Ora 9,45 : finala locurilor 9—10, Dinamo Brașov — „U* București
Ora 11 : finala locurilor 7—8, Poli Timișoara - Gloria Arad
Ora 12,30 : finala locurilor 5—6, H. C. Minaur — C.S.M. Borzești
Sala sporturilor din Tg. Jiu :
Ora 10 t finala locurilor 15—16, „U“ lași — Comerțul Constanța
Ora 11,30 : finala locurilor 13—14, C.S.U. Galați — Metalul Hunedoara

Congo privind transporturile 
aeriene civile, semnat la Bucu
rești la 21 iulie 1978 ; Acor
dul dintre Republica Socialistă 
România, pe de o parte, și 
Uniunea Economică Belgo- 
Luxemburgheză, pe de altă 
parte, privind promovarea, 
protejarea și garantarea reci
procă a investițiilor, semnat la 
Bruxelles la 8 mai 1978 ; Con
venția dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia privind 
echivalarea actelor de studii 
eliberate în cele două țări, în
cheiată la Belgrad la 19 oc
tombrie 1978 ; Convenția din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Austria pri
vind echivalarea diplomelor de 
bacalaureat, semnată la Bucu
rești la 11 noiembrie 1978 ; A- 
cordul regional relativ la uti
lizarea de către serviciile de 
radiodifuziune de frecvențe 
din benzile de unde hectome- 
trice in Regiunile 1 și 3 și din 
benzile de unde kilometrice în 
Regiunea 1. încheiat la Geneva 
la 22 noiembrie 1975 ; Acordul 
privind capacitatea juridică, 
privilegiile și imunitățile Or
ganizației Internaționale de 
Telecomunicații Spațiale „In- 
tersputnik", încheiat la Berlin 
la 20 septembrie 1976. Tot
odată, Consiliul de Stat a ho- 
tărît aderarea Republicii So
cialiste România la Convenția 
internațională din 1974 pentru 
ocrotirea vieții omenești pe 
mare, încheiată la Londra la 
1 noiembrie 1974.

Toate decretele menționate 
au fojt; iff prealabil, examina
te- și’ftWizate favorabil de co
misiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, precum și 
de către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a analizat, 
apoi, și aprobat Raportul asu
pra activității de control fi- 
nanciar-bancar în economie pe 
anul 1978, prezentat de Curtea 
Superioară de Control Finan
ciar.

în continuarea lucrărilor, 
Consiliul de Stat a dezbătut si 
aprobat măsurile luate de con
ducerile unor ministere și alte 
organe centrale ca urmare a 
analizelor efectuate de comi
siile permanente ale Marii A ■ 
dunări Naționale referitoare Ia 
aplicarea legislației în diferite 
domenii de activitate.

Consiliul de Stat a examinat 
și aprobat Raportul Comisiei 
pentru analiza activității de 
soluționare a propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii adre
sate Consiliului de Stat în a- 
nul 1978.

Consiliul de Stat a aprobat 
Programul privind analizele ce 
vor fi efectuate. în anul 1979. 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat, de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, 
pe baza rapoartelor și infor
mărilor ce vor fi prezentate de 
unele organe centrale și locale 
de stat.

„TURNEUL PRIMĂVERII"
CELELALTE REZULTATE : se- 

mimuscă : R. Cozma (Din. Buc.) 
b.p. P. Morea (A.S.A. Cluj-Na
poca), L Boboc (A.S.A. Cluj-Na
poca) b.p. A. Sail (Farul), I. Bă
lan (Met. Tgv.) b.p. I.- Roșianu 
(Min. Moldova Nouă), St. Petrescu 
(B.C. Gal.) b.p. C. Crlstea (Pra
hova), D. Schlopu (Steaua) b.p. 
R. Clolhan (Voința Buc.) — de
cizie eronată. V. Volcllă (Musce
lul) b.p. P. Vișan (Met. Buc.), N. 
Crăciun (Din. Buc.) b.p. V. Baca 
(B.C. Br.). I. ștefănescu (Musce
lul) b.ab.2 V. Htlmie (Met. Buc); 
cocoș : G. Tofan (Nicollna) b.ab.S 
L Vass (Met Salonta), F. Ibralm 
(Farul) b.p. V. Nlcorescu (Praho
va), șt. Duminică (B.C. Gal.) b.p. 
I. Igna (Rapid), T. Dinu (Din. 
Buc) b.p. L Szygetl (A.S.A Cluj- 
Napoca), Șt Dincă (Met Buc.) 
b.p. Negolțâ (B.C. Br.), M. Don- 
clu (Ceahlăul) b.p, C, Bihoreana 
(Sibiu).
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în „Cupa campionilor europeni44,

pentru echipe feminine, la tenis de masă

C.S. ARAD A ÎNVINS
PE SPARTA VLASIM CU 5-3

FINALA : C.S. ARAD - SZTATISZTIKA BUDAPESTA
ARAD, 21 (prin telefon). Echipa 

feminină de tenis de masă C. S. 
Arad a obținut o splendidă victo
rie în fata campioanei R.S. Ceho
slovace — Sparta Vlasim, pe care 
a eliminat-o cu 5—3, în semifina
lele „Cupei campionilor europeni-. 
Dacă la prima vedere scorul lasă 
să se întrevadă un succes relativ 
ușor, iubitorii acestui sport au 
posibilitatea să vadă din desfășu
rarea meciurilor (pe care o tran
scriem în continuarea acestei 
scurte cronici) că drumul pînă la 
explozia finală de bucurie a pu
blicului a fost presărat foarte a- 
desea cu emoții tari, care ar fi 
justificat să se scrie pe ușă „in
trarea suferinzilor de inimă nu 
este indicată".

Oaspeții au avut în Dubinova și 
Zizkova două jucătoare greu de 
întrecut, iar părerea că mai tînă- 
ra Pravdikova „nu pune proble
me" s-a dovedit nu tocmai exactă. 
Dealtfel începutul meciului a a- 
parținut jucătoarelor cehoslovace, 
cele două jucătoare oaspete (Du
binova și Zizkova) făcînd ca sco
rul să urce îngrijorător pentru noi. 
la 0—2. Dar a intrat în luptă 
Ferenczi care cu un joc exploziv, 
învinge pe Pravdikova, pentru ca 
apoi, dupâ ce — --x
Mihuț să cedeze 
în fața Zizkovei 
mai fost ea cea 
Ferenczi lasă un__
pentru ca în următoarele două să 
o depășească net. Si este a—3. 
Neobosită, Leszay cîștigă, în două 
seturi, la Pravdikova (este 3—3) și 
Ferenczi, în meciul cu Zizkova 
din nou cu un început mai slab, 
cîștigă admirabil următoarele 
două, aducînd scorul la 4—3 în 
favoarea echipei noastre. Ultimul 
meci aduce față în față pe Mihuț 
cu Pravdikova, care joacă nemai
pomenit, dar Mihuț face o parti
dă, de astă dată, admirabilă ! Și 
după aproape trei ore de joc 
este 5—3 pentru C. S. Arad, care 
va juca finala cu Sztatisztika Bu
dapesta, campioana Ungariei și 
deținătoarea „C.C.E," ed. 1977/78.

Arădencele șl antrenorul Emil 
Prokopecz merită felicitări pentru 
modul cum au încheiat această în
trecere dificilă care le aduce ma- 

cîștigă un set, 
la 19 și la 17 
(pentru că n-a 
din primul set), 
set Dubinovei,

în- prima reuniune de miercuri 
au avut loc meciurile semimijlo- 
ciilor, precum și două partide 
ale boxerilor de peste 81 kg. în- 
tUnirile greilor au confirmat 
creșterea forței de lovire a cam
pionului Ion Cernat (Steaua), 
care l-a făcut k.o. pe Petre Un- 
gureanu (Muscelul). REZULTATE, 
semimijlocie : M. Teofil (Voința 
Buc.) b.p. V. Pleșcan (C.F.R. 
Tim.), M. Midăuș (A.S.A. Cluj- 
Napoca) b.p. C. Ștefanovici (Nl- 
colina), Gh. Simion (Din. Buc.) 
b.p. M. Ichim (Unirea Focșani), 
I. Budușan (Met. Buc.) b. ab. 1 
C. Pîrneci (Met. Tgv.), T. 
Chlșcă (Min. Moldova Nouă) b.p. 
Gh. Plăieșu (Viitorul Cluj-Napo
ca), M. Micloș (Crișul) b. ab. 2

(Continuare in pag. 2—3)
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rea cinste de a juca finala 
„C.C.E." De notat arbitrajele care 
au fost la înălțime.

Rugat să-și spună părerea, an
trenorul echipei oaspete, Miroslav 
Schwab, s-a mărginit să spună că 
rezultatul este normal.

Rezultatele tehnice : Liana Mihuț 
— Dana Dubinova 0—2 (—16, —17): 
0—1 ; Magdalena Leszay — Milos- 
lava Zizkova 1—2 (18, —16, —16) : 
0—2 ; Eva Ferenczi — Romana 
Pravdikova ' 2—0 (9, 6) ; 1—2 ;
Mihuț — Zizkova 1—2 (14, —19, 
—17) : 1—3 ; Ferenczi — Dubinova 
2—1 (—16, 14, 13) : 2—3 ; Leszay — 
Pravdikova 2—0 (14, 16) : 3—3 :
Ferenczi — Zizkova 2—1 (—12, 17, 
18): 4—3; Mihuț — Pravdikova 2—0 
(19, 13) î 5—3.

Mircea COSTEA

2-3 cu c. II. Bratislava, deci locul secund

STEAUA A RATAT VICTORIA
IN C.C.E. LA VOLEI

în setul decisiv, al 5-lea, campionii noștri au con
dus cu 8—1 și totuși au pierdut la capătul unei 

finale de mare luptă.

Echipa de volei Steaua București, locul doi in G.C.E. (de la 
stingă la dreapta, in picioare) : loan Țerbea, Alexandru Iuhasz,
Viorel Manole, Nicolae Pop, Petre Ionescu, Florin Mina ; jos : 
Cornel Chifti, Petre Duduciiic, ‘ : -<
Silviu Geană.

în sala „Henri Simonet" 
din complexul sportiv Ander- 
lecht din Bruxelles s-a înche
iat aseară cea de 20-a ediție 
a Cupei campionilor europeni 
la volei masculin. Trofeul a 
revenit echipei Cervena Hvez- 
da Bratislava care, marți sea
ra. în semifinale a dispus cu 
3—2 (9. 13. —9. —7. 7) de re
prezentanta Poloniei, Plomien 
Sosnowiec. iar aseară tîrziu a 
întrecut în finală pe campioana 
tării noastre Steaua Bucu
rești cu 3—2 (7, —7, 9, —14,9).

Voleibaliștii noștri n-au iz
butit nici de data aceasta să-sr 
adjudece un trofeu în presti
gioasa competiție. în finala 
căreia Steaua s-a mai aflat cu 
zece ani în urmă. Și nu au reu
șit deși ei au avut o șansă 
imensă să-și adjudece setul de
cisiv și cu aceasta victoria. în 
setul al 5-lea voleibaliștii bucu- 
reșteni hu condus cu 8—1 (!), 
în urma unui joc în care au 
dovedit inventivitate și comba
tivitate. în mod cu totul sur
prinzător însă, la această mare 
diferență de scor, realizată cu 
manifestă ușurință, atunci cînd 
toți spectatorii vedeau în Steaua 
pe noua campioană a cluburi
lor europene, s-a produs o

I Joi 22 februarie 1979 î
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europene pe
9

lungime, 
ca și cea 
de Cor-
Ioan la 
Ciochină

cucerite
Șerban
Șerban

ediție a competi- 
fi repre-

Campionatele 
teren acoperit revin, după 
ani, la Viena, oraș în care ■ 
avut loc prima lor ediție ofi
cială. De această primă ediție 
a „europenelor" se leagă amin
tirea unei frumoase victorii a 
săritoarei noastre în 
Viorica Viscopoleanu, 
a medaliilor 
nelia Popa și 
înălțime, de 
la triplușalt.

La a X-a 
ției țara noastră va 
zentată de un grup de 4 atleți: 
Fița Lovin la 800 nj (anul a- 
cesta, recent. la Budapes
ta a realizat 2:01,6). Natalia 
Mărășescu la 1500 m (la 10 fe
bruarie a înregistrat cu 4:03,0, 
un nou record mondial de sa
lă), Gina Panait-Ghioroaie la 
lungime (6,42 m într-un con
curs la București) și Horia 
Toboc la 400 m (zilele trecute, 
la Jablonec. în Cehoslovacia, 
și-a îmbunătățit recordul na
țional. alergînd 47,89 s). însoțiți 
de antrenorul Nicolae Mârășes- 
cu, sportivii noștri au părăsit 
ieri, pe calea aerului, Capitala.

Aurelian Ion, Sorin Macavei și 
Foto : Vasile BAGEAC 

schimbare de necrezut în jocul 
echipei noastre. După schimba
rea terenului, jucătorii români 
au intrat într-o degringoladă 
uimitoare din care nu și-au pu
tut reveni pînă la fluierul fi
nal al partidei și de care au 
profitat adversarii lor.

CRISTIAN ȚOPESCU

VOLEIBALIȘTII DINAMOVIȘTI
ASEARĂ,S-AU ÎNAPOIAT,

CU PREȚIOSUL TROFEU
sosit in Ca-Aseară tîrziu a _ 

pitalâ -echipa masculină de vo
lei Dinamo București, care a 
participat la turneul final al 
prestigioasei competiții conti
nentale „Cupa cupelor", unde, 
după cum se știe, voleibaliștii 
dinamoviști au avut o excelen
tă comportare, cucerind prețio
sul trofeu.

Sportivii dinamoviști au fost 
întîmpinați si felicitați de nu
meroși iubitori ai sportului. 

. activiști ai. C.N.E.F.S. și ai clu
bului Dinamo București.



tn vederea apropiatelor întreceri din cadrul €1. (grupa B) LA Tg. JIU, UN TURNEU AL ELITEI BASCHETULUI FEMININ
NOI JOCURI DE VERIFICARE
A HOCHEIȘTILOR JUNIORI
Lotul hocheiștilor juniori, care 

va participa la Întrecerile din 
cadrul grupei B a Campionatului 
european, se află de 
iana Brașov.

După cum ne~.au 
trenorul Alexandru 
medicul echipei, dr. 
jucătorii au efectuat _ ______
zile un program de recuperare și 
refacere, cu antrenamente ușoa
re pe uscat și pe'gheață. La 
sfirșitul acestei săptămîni pregă
tirile vor spori mult în intensi
tate. Intrînd cum se spune, „în 
linie dreaptă".

Astfel, vineri lotul va pleca la 
Miercurea Ciuc, gazda întrecerii, 
urmînd să întîlnească, simbătă și 
duminică, reprezentativa de ju
niori a Bulgariei. în continuare, 
tinerii noștri jucători vor susți
ne ultimele partide de verificare 
lin compania unor formații de 
club : marți 27 februarie, cu 
C.S.Ș. Liceul nr. 1, miercuri 28 
februarie, cu Sport club (ambele 
din Miercurea Ciuc) șl joi, 1 
martie, cu Unirea Sf. Gheorghe. 
tn zilele de 2 și 3 martie vor 
continua antrenamentele pe pati
noarul din Miercurea Ciuc șl va 
avea loc un ultim joc-școală. Du
minică 4 martie începe campio
natul european.

Colectivul de antrenori aprecia
ză drept satisfăcător stadiul de 
pregătire a lotului. Antrenamen-

luni la Po-

relatat an- 
Kalamar șl 
Anton Biro, 

în aceste

bele comune cu echipa Ceho
slovaciei și jocurile cu campioa
na Poloniei, Podhale Nowy Târg, 
au fost utile, permițînd defini
tivarea perechilor de fundași și 
a liniilor de atac. De asemenea, 
au fost puse la punct o serie 
de scheme tactice care urmează 
să fie folosite. Lotul manifestă o 
pregătire 
sănătate 
mite să 
dens al 
5 zile, 
onoreze _ .
de a obține un loc pe podiumul 
de premiere. (V. CH.).

★
Pe patinoarul artificial din Su

ceava s-au disputat, recent jocu
rile ultimului tur al uneia din 
seriile preliminare ale campionatu
lui republican de juniori I. Este 
vorba de seria I In care s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Steaua — CI. sp. școlar Rădăuți 
9—1, Steaua — CI. sp. școlar Ga
lați 4—3, CI. sp. școlar Galați — CI. 
sp. școlar Rădăuți 8—5. Cea de 
a patra formație, Steagul roșu 
Brașov nu s-a prezentat, pierzînd 
toate meciurile cu 0—5. în cla
sament : 1. CI. sp. școlar Galați 
27 p (133—29) ; 2. Steaua 23 p. 
(144—27) ; 3. CI. sp. școlar Ră
dăuți 7 p (30—110) ; 4. Steagul 
roșu Brașov 3 p (17—148).

fizică șl o stare de 
bună, ceea ce îi va per- 
facă față programului 
competiției, 4 jocuri in 
și — sperăm — să-și 
angajamentul luat, acela

Datorită unei remarcabile ini
țiative a federației de speciali
tate, cele mai valoroase baschet
baliste ale țării se vor întruni, 
săptămîna viitoare, în Sala spor
turilor din Tg. Jiu, în cadrul u- 
nei întreceri care pe bună drep
tate, poate fi considerată un tur
neu al elitei baschetul-ui feminin 
din România. Intr-adevăr, com
petiția, dotată cu „Cupa 8 Mar
tie “, va reuni tot ce are mai va
loros acest sport la ora actuală, 
elemente cuprinse in lotul olim
pic (care are drept obiectiv ca
lificarea la Jocurile Olimpice de 
la Moscova), în lotul de tineret 
(prima rezervă a selecționatei o- 
limpice) și în lotul de junioare 
(care țintește calificarea pentru 
campionatul european din acest 
an și o performanță cît mai 
bună în întrecerea finală). Tur
neul, care se va disputa între 1 
și 3 martie, va fi, de fapt, un 
bun prilej de verificare a poten
țialului baschetului nostru femi
nin la începutul unui an cu im
portante obiective internaționale. 
Deocamdată, simpla citire a lo
turilor prilejuiește o constatare

Îmbucurătoare : creșterea numă
rului jucătoarelor cu talie înaltă. 
Din selecționatele respective- fac 
pane 27 de jucătoare de peste 
1,80 m, dintre care 8 peste 1.85 
m șl 2 peste 1,90 m. Iată, însă, 
sportivele care au fost convocate 
la acest turneu : LOTUL OLIM
PIC: Maria Roșianu (1,72 m inăl- 
țâme), Elena Filip (1,84), 
rina Bradu (1,81), Ilona Chvatal 
(1,81), Maia Cuțov (1,80) — toate 
de La Politehnica București, Ma
riana Andreescu (1,91), Maria 
Csikos (1,84) — Rapid, Doina
Prăzaru-Mate (1,84). Gheorghița 
Bolovan (1,86), Măndica Ciubăn- 
can (1,82) — Universitatea Cluj- 
Napoca. Rodica Golan (1,84), An- 
gelia Silin (1,91) Judith Gross 
(1.80) — Universitatea Timișoara, 
Liliana Rădulescu (1,79), Alexan
dra Leabu (1.84) — Voința Bucu
rești, Diana Bălaș (1,72) — Mobi
la Satu Mare. Alexandrina Bîră 
(1.65), Camelia Tănăsescu (1,88). 
Alexandrina Tarantino (1,74) —
Olimpia București, Mariana San
du (1,85) — Progresul București, 
Katalin Szabo (1,76) — Crișul 
Oradea. Magdalena Pali (1,81) —

Ecate-

Vomța Brașov. Antrenori : Gh. 
Lăzărescu și N. Martin. LOTUL 
DE TINERET : Adriana Constan
tinescu (1,86), Elena Tabără 
(1,73), Elena GrigQraș (1,82) —
Crișul Oradea, Lucia Grecu (1,84), 
EmJia Alixandru (1,78), George- 
ta Simioană (1,85) — Progresul 
București, Florentina Căprița 
(1,64), Adriana Nicolau (1,75) — 
Olimpia București, Mirela Casetti 
(1,63), Monica Așteleanu (1,77) — 
Universitatea Timișoara, Udiko 
Mihalka (1,75), — Mobila Satu 
Mare, Adriana Mangu (1,77), 
Heidemarle Schuster (1,72) —
Universitatea Cluj-Napoca. An
trenor : Traian Constantinescu. 
LOTUL DE JUNIOARE : Daniela 
Perțache (1,81), Claudia Perțache 
(1,78), Francisca ’ 
(1,82) — Crișul 
Solovăstru (1,80) 
șov. Constanța 
Carmen Tocală 
nica București, 
(1.72) — Progresul
Eugenia Ivan (1,77) —

București, 
Mariana

A 
tul 
de 
de 
ultii 
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JOCURI

INTERESANTE

ÎN „CUPA

STEAUA"

LA TENIS
„23în sala din parcul sportiv ..

August" din Capitală continuă 
Întrecerile de tenis dotate cu 
„Cupa Steaua". în meciurile din 
primul tur, cițiva tenlsmanl au 
impresionat plăcut. Evolulnd în 
compania lui A. Dîrzu tânărul 
jucător hunedorean A. Marcu 
(17 ani) a reușit să cîștige un 
set, precum șl șase ghemuri în 
cele două 
cedat. Bine 
(Politehnica 
partida cu 
Petroșani).

seturi pe care le-a 
a 1ucat și R. Vintilă

Cluj-Napoca) în 
Dumitrescu (JiulC.

Cîteva 
R. Vintilă 
6—7, 7—6 ;

I :
7—5.

rezultate. Turul
— C. Dumitrescu 
ș. Nisi păru (Politeh

nica București) — B. Puiu (Stea
ua) 6—3, 6—3 ; D. Nemeș (Jiul) 
— B. Torria (C.S.Ș. nr. 2 Con
stanța) 2—6, 6—3, 6—1 ; I. Russen 
(Cuprom B. Mare) — D. Anto
nescu (Dinamo București) 6—2,
6— 2 ; M. Zacopceanu (Steaua) — 
C. Curcă („Poli" București) 4—6,
7— 5, 6—0 ; A. Siito — R. Giurgiu
(ambii Cuprom) 6—1, 
Stănescu (Steaua) — 
(Dinamo Brașov) 6—1, 
Manea (Jiul) — R. 
(„Poli" Cluj-N.) 4-6, 
Turui II : T Nowicki
—FI Manea 6—2, 6—0 ; 
ziru (Sănătatea S. Mare) 
Hnat (T.C.B.) 6—2, 6—4. între
cerile continuă astăzi de la ora 
8,30. (S. IONESCU — coresp.)

6— 4 ; D. 
D. Oprea 
6—2 ; FI. 
Hărnuțiu

7— 5, 7—6.
(Polonia) 

A. VI- 
— E.

CORESPONDENȚII  NOȘTRI
• PE PATINOARUL ARTI

FICIAL din Galați, compo- 
nenții lotului național au fă
cut o reușită demonstrație de 
patinaj artistic, urmărită de 
peste 4000 de spectatori. Prin
tre cei mai aplaudați patina
tori s-au numărat : Cornelia 
Picu, Irina Nichiforov, Ion 
Miroea, Alexandru Anghel, 
precum și tinerii gălăteni 
Viorela Chirită, Nina Bogdan, 
Bogdan Gabor și Comei 
Gheorghe. • A.S. CUTEZĂ
TORII din Doma Candrendlor 
(jud. Suceava) a organizat 
tradiționala întrecere de schi 
șl săniuș — „Cupa oușorului", 
la care au fost prezențl 200 
de tineri din localitățile în
vecinate. Pe primele trei 
locuri s-au clasat sportivii 
din Dorna Candrenilor, Cio
cănești șl Vatra DomeL
• SUB EGIDA „Criteriul ză
pezii", comisia județeană de 
turism Harghita a organizat 
O temerară acțiune — un ra
liu montan pe schiuri pe un 
traseu de 30 km. Cei peste 
100 de co-ncurenți au parcurs 
traseu) tn mai puțin de 6 
ore, față de 6h40 mln cît era 
timpul afectat de organizatori. 
Pe parcurs, schiorii au fost 
supuși unor probe practice, 
ca de pildă, recunoașterea u- 
nor urme de animale sălba
tice. prim ajutor, tir eu pușcă 
cu aer comprimat etc. Primii 
s-au clasat concurențll din 
Miercurea Ciuc, urmați de cel 
din Gheorghenl șl Toplița.
• 190 DE PIONIERI și-au 
disputat întâietatea la etapa

REZULTATELE SEMIETAPEI DE
Meciurile de baschet mascu

lin desfășurate, ieri, în cadrul 
etapei a 19-a — intermediară

DINAMO BUCUREȘTI —
I.C.E.D. — POLITEHNICA
STEAUA — C.S.U. BRASOV 105—56 (59—24) 
UNIVERSITATEA TIMISOARA — RAPID 75—67 (40—37) 
„U“ CLUJ-NAPOCA — C.S.U. GALAȚI 76—72 (48—35) 
FARUL — C.S.U. SIBIU 119—88 (58—40)

Jocurile retur au loc astăzi ; 
cele din Capitală se desfășoa-

IERI A DIVIZIEI MASCULINE A
— a Diviziei A, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate :

URBIS 114—50 (59—16)
BUCUREȘTI 88—80 (46—45)

ră, de la ora 9, în sala Flo- 
reasca, în ordinea de mai sus.

HANDBAL DE MARE ATRACȚIE LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII
(Urmare din pan. 1)

Campioana țării, deși marcată 
de un șir neîntrerupt de acci
dentări, va încerca să-și asigu
re primul dintre cele două tro
fee ale sezonului. Favorizată 
de un program relaxat, Steaua 
și-a putut pregăti îrf tihnă re
intrarea în arena performeri
lor, antrenorul Cornel Oțelea 
fiind hotărît să refacă terenul 
pierdut. Oricînd, un meci Di
namo — Steaua nu poate fi 
decît un meci de mare atrac
ție. Pentru că — spre onoarea 
lor — aceste cluburi dau și as
tăzi, ca și ieri, majoritatea 
componențelor echipei naționa-

a
le, pe .umerii lor aflîndu-se 
sarcina ’ revenirii handbalului 
nostru în vîrful ierarhiei mon
diale.

Alte 14 formații — divizio
nare A și B — vor fi prezen-

te în sălile din București, Foc
șani și Tg. Jiu pentru a-și de
termina, în cadrul diferitelor 
finale, pozițiile în cea de a 
Il-a ediție a „Cupei Komâniei**.

IN CUPELE EUROPENE, FINALELE
TUR-RETUR

Antrenorul Lascăr Pană, pre
zent la tragerea la sorti a seml- 
finalelot cupelor europene, ne-a 
declarat

„Am propus datele de 21 mar
tie — la Magdeburg și 31 martie 
— la Baia Mare pentru jocurile 
noastre cu S.C. Magdeburg 
Cupa cupelor. Sperăm să fie 
ceptate de adversarii noștri. 
Basel am aflat că, tnceptnd 
aces an, finalele, attt ta

DUMINICĂ, ULTIMA ETAPĂ A TURULUI 
DIVIZIEI FEMININE A

Duminică se Încheie prima parte 
a campionatului Diviziei A de 
handbal feminin, știința Bacău, 
liderul dinaintea finalului, are 
toate șansele să cucerească titlul 
de- „campioană a turului" fiind 
singura dintre cele trei de pe po
dium care evoluează acasă (e 
drept, într-un meci dificil, cu 
Confecția București). Celelalte 
două echipe care forțează zona 
locurilor fruntașe, Hidrotehnica 
Constanța șl Constructorul Baia 
Mare, vor juca la Timișoara (cu 
Universitatea) și — respectiv — la 
București (cu Progresul). O dis
tanțare la 4 puncte a băcăuance- 
lor ar face dificilă cursa din retur 
pentru urmăritoare.

Capitala are din nou privilegiul 
de a găzdu. trei meciuri. Ele sînt 
programate la Palatul sporturilor 
șl culturii Progresul (cu Consruc- 
torul Bala Mare), Universitatea (cu 
Mureșul Tg. Mureș) șl Rapid (cu 
Rulmentul Brașov) vor încerca să

pe județul Brașov a „Dacia- 
dei" la tenis de masă șl șah. 
Iată și învingătorii : Brindușa 
Aldea (Șc. gen. 11 
Nicolae Urșut (Șc. 
cele) — ' ’
Gabriela 
Făgăraș) și Călin 
gen. 6

Brașov) și 
gen. 4 Să- 
de masâ, 

(Șc. gen. 5 
Hogea (Șc. 

Brașov) — la șah.
• MAESTRA INTERNAȚIO
NALA Margareta Teodorescu 
a susținut la Liceul „Ion Ne- 
culce" din Capitală un simul
tan la 34 de mese, ciștigtnd 
29 de partide șl remlzind 5. 
Performanța de a obține un 
egal la Margareta Teodorescu 
au reușit elevii Carmen To- 
muța, Valeriu Btalc, Bogdan 
Feliu, Lucian Teodorescu $1 
Valeriu Crăciun. • LA ASO
CIAȚIA SPORTIVA A.E.M. 
Timișoara, de pe lingă între
prinderea de aparate electri
ce de măsură, a luat ființă 
recent o secție de box. An
trenorul noului nucleu pugi
listic este Mihai Ambruș.
• 26 DE ECHIPE de popice 
au fost prezente la „Cupa 16 
Februarie" organizată de 
C.F R. Sibiu. Cel mai preciși 
popicari au fost V. Costea 
(Electrica Sibiu) — 177 p.d. — 
(60 lovituri mixte) — la se
niori și S. Verza. (C.F-R. Si
biu) — 150 pd — la juniori. 
Trofeul a revenit echipei 
C F.R. Sibiu 899 p, urmată ta 
clasament de Erogeam Me
diaș 898 p și Construcții Si
biu 867 p. • PE MUNTELE 
MIC, ta organizarea C.O.E.FJS. 
Caransebeș, a avut loc un 
reușit concurs de schi la

la tenis 
Csotlos

MECIURI

tn 
în 

nu 
pînă 

Dinamo 
(R.D. Ger-

din 
ac-
La 

din 
Cupa

mal repare — ce se poate — din 
situafia mai mult decît precară a 
handbalului feminin de perfor
manță din primul oraș al tării.

După acest ultim act al turului, 
echipele vor lua o vacantă de o 
lună și jumătate, pentru ca la 8 
aprilie să se prezinte — ca și for
mațiile masculine — la startul re
turului Diviziei A. Cum vor folosi 
oare antrenorii și sportivele acest 
răgaz ?

Clasamentul campionatului 
vlzlel A — feminin înaintea 
mei etape a turului :
1. ȘTIINȚA BC.
2. Constr B. M.
3. Hidroteh. C-ța
4. Confecția Buc.
5. Univ Tim.
6. Rulmentu. Bv.
7. Progresul Buc.
8. Mureșul Tg. M.
9. Univ. Buc.

10. Rapid Buc.

o
2
2
3
3
3
4
4

Dl- 
ulti-

90114-
113- 10-2 
109-114 
107-101
114- 102
87- 89
92- 89 

123-132

campionilor europeni cît $1 
Cupa cupelor, se vor disputa 
duble partide (tur-retur) și 
într-o singură întîlnire ca 
acum. Meciurile echipei 
cu Empor Rostock f 
mană) din C.C.E. vor fi conduse 
de cuplurile Nielsen — Lundin 
(Suedia) — Ia Rostock și Fulop — 
Marki (Ungaria) — la București. 
Partida VfL Gummersbach — 
Tatabanyai Banyasz va fi arbi
trată de cuplul Pantelie Cîrligeanu 
— Romeo lamandi. Noi sîntem tn 
curs de perfectare a unui turneu 
tn Ungaria sau Iugoslavia, me
ciurile urmînd să ne pună în for
mă pentru dificila dublă întîlnire 
cu redutabila formație S.C. Mag
deburg"

De la clubul Dinamo București 
am aflat că nu s-a realizat o în
țelegere cu Empor Rostock asu
pra datelor de desfășurare a me
ciurilor de a Rostock și Bucu
rești. în această situație, forul in
ternațional va obliga cele două 
echipe să joace la datele limită : 
25 martie la Rostock și 1 aprilie 
la București.

Seriozitatea cu care privesc me
ciurile semifinale din cupele eu
ropene — atît federația cît și clu
burile Dinamo și H.C. Minaur — 
este evidentă și în faptul că un 
grup de tehnicieni (operatori șl 
metodiști) va pleca în R. D. Ger
mană pentru a urmări și filma 
meciurile de sîmbătă și duminică 
ale echipelor Empor Rostok și 
S.C. Magdeburg. Nu este exclus, 
desigur, ca la finala „Cupei Ro
mâniei" de la București să asiste 
tehnicieni din R. D. Germană 
(pentru Dinamo București), Iar 
alții din aceeași țară, să plece la 
Focșani, pe urmele lui... H.C. 
Minaur.

Funkenhauser 
Oradea, Camelia 
— Voința Bra- 
Fotescu (1,76), 

(1,80) — Politeh- 
Camelia Hagiu 

București, 
C.S.Ș. 2- 

Politehnica București, Bodica 
Pană (1,77), Mariana Oprescu 
(1,86) — P.T.T. București, Mălina 
Froiter (1,77) — Clubul școlar de 
baschet București, 
(1,76), ” 
C.S.Ș.
(1,83) 
Kloss 
ginia 
diaș.
M. Fleșeriu.

Csilla Hoszu 
Suzana Keresztesi (1,78) — 
Satu Mare, Sanda lonescu 

— C.S.Ș. Galați, Dietlinde 
(1,34) — C.S.Ș. Sibiu, Vir- 
Popa (1,75) — C.S.Ș. Me- 
Antrenori : Gh. Roșu și

C. c 
a u 
sînt 
nu, 
cest 
litat 
sldii 
cu J 
fă n 
șit 
grup 
rină 
gene 
nești 
pent 
Șl r 
să c 
lor 
deos 
care 
care, 
rugb 
surp 
telor 
Anul

cadr

In Divizia A de volei O RUNDĂ
In Divizia A de volei s-au des

fășurat ieri partidele etapei in
termediare. Iată amănunte :

FEMiNIN
C.S.U. GALAȚI — 

1—3 (—15, —9, 5, —4). 
au jucat multă vreme_ _ ____
la egal cu campioanele, dar au 
trebuit să se recunoască învinse. 
Remarcări : Lia Catarig, Crina 
Georgescu, Florentina Itu de la 
gazde, respectiv Victoria Banciu, 
Alexandrina Constantinescu și I- 
rina Petculeț. Arbitri : Gh. Fe- 
rariu din Brașov și I. Stoica din 
Bacău (Gh. Arsenie — coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — FARUL
CONSTANȚA 2—3 (8, —9, 11, —3, 
—9). Joc viu disputat, studen
tele avînd 8—3 în setul decisiv, 
dar au cedat în final. Remarcări: 
Marilena Grigoraș (S), Maria E- 
nache, Carmen Marinescu, Gul- 
niza Gelil (F). Arbitri : Em. Cos- 
toiu și V. Ranghel, 
București. (I. Iancu

„U“ TIMIȘOARA — 
NAPOCA 3—0 (5, 11, 
setul 2 dujencele au 
zistențâ mai 
dele s-au i_„^_
Arbitr. : C. Pitaru 
din Sibiu CP. Arcan -

MARATEX B. MARE 
SIBIU 3—0 (11. 9, 14). O 
torie dificilă, dar care 
chează. se pare, momentul_
venire al garniturii băimărene. 
Remarcări : Petruța Tache, Eli-

DINAMO 
Studentele 
de la egal

sabeta : 
de la in 
cela Pr 
din Bu< 
Cluj-Na 
coresp.) 

penk
PEX Ci 
—14, 12) 
tehnică,i 
ție ne« 
realizat, 
Remarci 
Doina 5 
(C) ă 
Bucureș 
Suceava 
resp.)

a Azi 
Giulești 
Univers

ambii din 
— coresp.) 
„U" CLUJ- 
9). Doar ta 
opus o re- 

1 mare, în rest gaz- 
impus fără eforturi, 

și E. Mendel 
coresp.) 

C.S.M.
vlc- 

mar- 
de re-

SILVA 
VIITORI 
Doar 50 
©esare ? 
pune. I 
cășan, 1 
gători 
tri : V. 
și V. Ci 
(M. ștel

DELT; 
SITATE. 
11). Pa< 
fășurare 
sindu-le 
hzare. I 
Spînu ( 
M. Nico

„TURNEUL PRIMĂVERI
(Urmare din pag. 1)

D. Siucă (Electroputere), Șt. Imbre 
(Voința Br.) b.p. C. Bujor (Mo
torul), tatr-unul din cele mal 
frumoase meciuri ale galei ; 
grea : T. Pîrjol (Din. Buc.) b. ab. 

3. șt. Burleanu (Sticla Turda).
Mihai TRANCĂ

care au participat 80 de ti
neri din întreprinderi meta
lurgice, forestiere, precum șl 
din unitățile C.F.R. și coope
rative meșteșugărești. Au ter
minat victorioși : Aurica Jur- 
cu — fond 3 km, C. Gore — 
fond 5 km. P. Ovint — slalom 
avansați și A. Băcilă — sla
lom Începători. PE STA
DIONUL Olimpia din Bucu
rești s-au efectuat în ultimul 
timp o serie de noi amena- 
j ări : un turn de c ontrol 
pentru întrecerile de călărie 
(pentatlon), o pistă de zgură 
de 2000 m pentru cros, pre
cum și un traseu necesar 
probei de călărie din. cadrul 
pentatlonului modem șl au 
fost plantați peste 500 de ar
buști. Toate aceste lucrări 
s-au efectuat prin muncă pa
triotică de către sportivii clu
bului șl tineri din sectorul 
4. • LA MECIUL feminin de 
popice Aurul Baia Mare — 
Minerul Nistru, din campio
natul județean, instructorul 
formației băimărene, Ion Bi- 
chișcă (component al echipei 
campioane naționale. 
Baia Mare), 
comportarea 
care-l antrenează, deoarece a 
pierdut jocul, a adresat cu
vinte jignitoare arbitrilor și 
jucătoarelor. Dar vinovat 
principal pentru înfrîngere 
era chiaT instructorul Biciuș
ca. care în timpul partidei, 
în loc să îndrume pe spor
tivele respective, a preferat 
să stea citeva reprize la... 
bufetul din apropiere !

RELATĂRI DE LA î T. Sî- 
riopol, 1. Mîndrescu, V. Paș
canii, C. Gruia, O. Gutu, C. 
Crețu, I. lonescu, D. Glăvan, 
N. Tokacck și L. Chlra.

Aurul
nemulțumit de 
sextetului pe

Rubrică realizată de 
Hristache NAUM

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele de Intrare pentru fi

nala Cupei României La hand- 
ba' masculin (Steaua — Di
namo duminică, ic Palatul 
sporturilor și culturii) s-au 
pus în vânzare la Agenția 
Io to-Pronosport din pasajul 
de ta Universitate, ta sediul 
C.N.E.FS (str. Vasile Conta 
nr. 16) șl a Palatul sporturi
lor șl culturii.

BRAILA. în gala de marți 
seara au fost înregistrate cîte- 
va mari surprize, dintre care 
le amintim pe cele furnizate 
de D- Ștefan .(BC Br.), care l-a 
eliminat pe campionul mijlo
ciilor mici, N. Chioveanu (Li
toral), ca și victoria extrem de 
rapidă (abandon 1) înregistra
tă de AL Mircea (BC Br.) asu
pra lui I. Captari (Steaua).

CELELALTE REZULTATE :
mijlocie mică : C. Ghlțu (Din. 
Buc.) b.p. 1. Vîrlan (Voința S. Ma
re) c. Ciochină (B.C. Br.) b.p. 
V Burde (A.S. A. Cluj-Napoca), 
C. Lehznic Unirea Focșani) b.p. 
O Cîmpeanu (Voința Cluj-Napo
ca). N. Marian (Semănăt. Buc.) 
b.p. V Bu naru (Ceahlăul), M. 
Oatu (S.C. Bacău) b.k.o. 1 V. Sirca 
(A.S.A Cluj-Napoca), I. Gurgu 
(Tulcea) b.p Fl. Mattel (Met. Boc
șa) ; semigrea : D. Butnaru (Si
biu) b.p Al. Toth (Voința S. 
Mare) m Marcu (Tulcea) b.p.

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

CONTINUA ȘIRUL COM 
PETIȚIILOR ATLETICE 

DE SALA
Două concursuri 

București, la 
nil : sîmbătă 
„23 August", 
campionatele 
tru juniorii I 
la ora 16. '
9,30), iar duminică, 
Steaua (cal. Plevnel), la ora 
9„30, un concurs aî săritorilor în 
înălțime. De fapt, este vorba de 
un „show la ștachetă", cu mu
zică, la care au fost invitați să 
participe săritorii ta înălțime 
care au reușit rezultate de pes
te 2,10 m. între aceștia, record
manul tării. Adrian Proteasa, și 
ultimii membri ai „clubului 
2,10 m“. juniorii II, Ion Buligă 
și Eugen Popescu.
• La Focșani are loc, la 24 și 

25 februarie, primul dintre con
cursurile dotate cu „Cupa Vran- 
cea", pentru juniorii II

de sală la 
sfirșitul săptămî- 
si duminică, la 
sint programate 

municipale pen- 
șl III (simbătă, de 

duminică de la ora 
tn sala 
la

i

a

a

D. Gher; 
sile (St. 
(URBIS) 
Tohan) 
Buc.) I. 
M. Crist 
(Musceli 
(Farul), 
b.k.o.i ( 

în r< 
Brăila a 
de cate; 
eare.-^-a 
țin d£ 
limită.
A. Sire. 
Gh. ibn 
(Met. B 
(Motoru: 
re) b. p 
Gh. Nițî 
(Rapid), 
3 Gh. G 
pu (BC 
(Medgid: 
b.p. N. ; 
pană: N 
2 M. A 
Zbuchin 
(St. roșu 
b.p. I. Cc 
(Prahova 
V. Duch 
mitrache 
(Progres 
tru (VuJ 
Gal.) b. 
rul). v. 
I. Motr?

I

" PINA LA 31 M
SUBSTANȚIALE REDUCERI

LA EXCURSIILE IN R. D.
La Agenția de .excursii cu turiști român 

oficiile județene de turism sau filialele aces 
se pot face înscrieri pentru excursii Interes 
următoarele itinerare :

« ^■inoreșt! — Berlin — Dresda — Karl I 
Magdeburg — Berlin — București (avion - 
matlv 3.011 lei.
• București — Praga — Rostock — Schwer 

Malbork — Varșovia — București (avion + 
intormativ 4.016 lei.

«■ B-v-urești — Berlin — Leipzig — Karl -î 
— Berlin — București (avion — 7 zile) ; prt
• București — Praga — Berlin - Potsdam 

higerode — Leipzig — Weimar — Dresda - 
re«»i 'tren — 13 zile) ; preț informativ 3.493 1

Tnserlerile se fac pînă la 15 aprilie 1979 în 
Agenției de excursii cu turiști români ta 
copiei nr. 2, telefon 16.44.31, precum și la 
turism sau filialele acestora din toată tara.

^\\\\\\\\\\\\\^^
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secunde orașul dunărean este 
prezent cu două echipe : Ra- 
pid-c.F.R. și Automobilul, 
prima aspirină chiar la pro
movarea in primul eșalon.

în ciuda acestor frumoase 
reușite, rugbyștii de la sec
țiile de performanță amintite 
mai sus nu au asigurate însă 
nici un fel de condiții. Cu 
toate promisiunile — mai 
vechi și mai noi — în mu

nicipiu nu există 
decît un singur 
teren de antrena- 
ment (și acesta 

improvizat, fără împrejmuire, 
vestiare sau grup social), Iar 
jocurile oficiale se desfășoară 
pe uncie... se poate.

Este limpede că organele cu 
atribuții pe linie de sport din 
Galați nu par deloc interesate 
de activitatea rugbystică. Dar, 
de ce această Indiferentă 
fată de un sport cu recunos
cute și apreciate virtuți ca 
și fată de munca și efortu
rile unor oameni care vor să 
aducă orașului noi afirmări 
In această disciplină ?

.iei T. SIRIOPOL — coresp.

TATE NORMALE
►rga 
[ar- 
Ibuț 
din

, 8, 
tură 
piu

au 
ală. 
(P>. 
păru 
din 
din 
co

paia

bii din București. (P. Comșa — 
coresp.)

C.S.U. GALATI — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 2—3 (13, 5,
—14, —9, —12). După ce au con
dus cu 2—0 la seturi și 12—8 în 
cel de al treilea, studenții gălă- 
țenj au cedat inițiativa, timișo
renii reușind o victorie contura
tă cu dificultate. Remarcări : 
Teodorov de la gazde, respectiv 
Bugarschi și Lucaci. Arbitri : I. 
Stoica din Bacău și Gh. Ferariu 
din Brașov. (T. Siriopoj — co
res”).)

C.S.M. SUCEAVA — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—1 (12, 14, —10,

‘. T'< de factură mediocră, su
cevenii reușind, totuși, să-și a- 
proprie Succesul la capătul unui 

k? mai precis în finalurile de 
set.
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selecționata l.E.r.A. Ia startul sezonului de primăvară

COSMIC: „AU APĂRUT ClȚIVA JUCĂTORI. 
ACUM E RlNDUL NOSTRU 

SĂ FACEM 0 ECHIPĂ"

DURITĂȚILE TREBUIE CURMATE 
(NU DOAR DISCUTA TE)
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esp.

IN CAMPIONATUL DIVIZIEI 
B s-au desfășurat partidele eta- 

•i a XiV-a. Iată rezultatele : 
c.tlin : Steaua II Buc. — 

PEC’O Ploiești 0—3. Petrolul Plo- 
.■cșd — Metalul Suceava 3—0, 
Progresul Buc. —Farul Constan
ța 3—0. Metalul Hunedoara — 
Vo.ma Alba Iulia 1—3, C.P.L. 
An-1 — Didactica Zalău 3—0, 
E.cctroputere Craiova — Calcu
latorul Buc 1—3, SARO Tirgo- 
vi-te — C.S.U. Pitești 2—3, „7
Noiembrie" Sibiu — Rapid 0—3, 
Progresul Brăila — C.F.R. Buc. 
3—o. Motorul Baia Mare — Oțe
lul Or. Dr. Petru Groza 3—0, 
Constructorul Brăila — Relonul 
Săvinești 3—1, Dinamo Brăila — 
Electra Buc. 3—0. Feminin : O- 
limpia Oradea — Corvinul Deva 
3—0, Metaloțehnica Tg. Mureș — 
Constructorul Arad 3—0, C.S. Rm. 
Vîlcea — Dacia Pitești 3—0, 
C.S.Ș. Suceava — Ceahlăul P. 
Neamț 2—3, Prahova Ploiești — 
Voința Buc. 2—3, Calculatorul 
Buc. — G.I.G.C.L. Brașov 0—3, 
Universitatea Buc. — Confecția 
Buc. 3—0, I.T.B. — Penicilina II 
Iași 3—0, C.P.B. — Braiconf Bră
ila 2—3. Albatros Constanța — 
Flacăra roșie Buc, 0—3, Sparta c 
Buc. — Voința Craiova 3—1, 
Voința M. Ciuc — C.S. Zalău 
0—3. (Corespondenți ; N. Matees- 
cu, Gh. Lazăr, C. Toadcr, V. 
Săndulescu, A." Cristea, I. Vlad. 
N. Strejan. Șt. Gurgui, M. Ava- 
nu, I ionescu. Tr. Enache, V. 
Săsăranu, I. Baltag, P. Ldrincz, 
C. Albu, P. Giomoiu, I. M5n- 
drescu, Gh Tamaș).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTAZl — ULTIMA ZI LA 

LOTO. Autoturismele „Dada 
1300" și dștigurile substanțiale tn 
numerar atribuite la tragerile 
obișnuite Loto din acest an au 
răsplătit din plin perseverența 
unul foarte mare număr de par
ticipant!. Tragerea de mîlne o- 
feră, de asemenea, posibilitatea 
înregistrării de noi si numeroase 
dștiguri in autoturisme și bani, 
bineînțeles cu condiția de a 
juca CINE JOACA ASTAZl — 
MtINE POATE . CÎȘTIGA ! MAI 
MULTE BILETE — MAI MULTE 
ȘANSE DE A VA NUMĂRĂ 
PRINTRE MARII CÎȘTIGĂTORI I 

începe vînzarea biletelor la 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI. Agen
țiile Loto-Pronosport din întrea
ga tară vă oferă, tncepind de 
mîtne. bilete de partldpare la 
atractiva tragere extraordinară 
Loto a Mărțișorului, care va 
avea loc la 2 martie 1979. Ca și 
ia recenta tragere extraordinară 
a Revelionului, care s-a bucurat 
de un succes fără precedent, se 
efectuează 12 extrageri a dte 10 
numere ! Se atribuie, în număr 
ne’imitat, autoturisme „Dada 
1300" si „Skoda 120 L“, dștiguri 
in numerar de valori fixe și va
riabile. excursii în U.R.S.S. — 
Ftnianda. R.P. Bulgaria — Gre
cia sau R.P. Polonă. Alte amă
nunte — în „Programul Loto- 
Pm- -.snort" si în prospedul tra- 
g

NUMERELF EXTRASE LATRA- 
... * PRONOEXPRES DIN 21 

fl nu ARIE 1979. Extragerea I : 
41 -2 6 2 18 11; extragerea a H-a: 
i n 43 8 25 10. Fond total de dș- 
t ° ' 1.134.685 lei, din care
127 j iei report la categoria 1.
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Timp de 11 zile, un lot lăr
git de juniori s-a pregătit la 
Stîna dg Vale, antrenorii Ro
bert Cosmoc și Gheorghe Cos- 
ma (numit secund al selecțio
natei U.E.F.A., în locul lui Mi
hai Ciornoavă) urmărind dez
voltarea rezistenței generale a 
jucătorilor. După aceste prime 
zile de antrenamente în pito
reasca stațiune din Apuseni, 
la 11 din cei 35 de juniori s-a 
renunțat, ei nefăcind fată e- 
fortului impus. Cei 24 menți
nuți au coborît la Felix, pe
rioada de nouă zile petrecută 
acolo fiind axată pe rezisten
ța specifică, lotul — împărțit 
în două echipe — jucînd și 
sase meciuri de verificare, 
dintre care n-a cîștigat decît 
unul. în fața unei formații din 
campionatul județului Bihor 1?

— N-am urmărit rezultatele, 
ne-a spus recent Robert Cos- 
moc. antrenorul principal al 
selecționatei U.E.F.A. In aceste 
meciuri am vrut să ne con
vingem de posibilitățile unui 
grup nou de jucători, care 
n-au mai făcut parte din na
ționala de juniori. Și trebuie 
s-o spun din capul locului eă 
am avut cîteva surprize, plă
cute. ele numindu-se Lăcătuș 
(F. C. Corvinul). Păunescu 
(F. C. M. Giurgiu), Ralea (F. C. 
Argeș). Costescu (C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin). Nicolae 
(U. M. Timișoara). Mărginean 
(Metalurgistul Cugir). Lăcătuș 
este un fundaș dîrz, puternic. 
Păunescu si Costescu — doi 
mijlocași de mare travaliu, cu 
pasă precisă. Ralea — un vîrf 
cu reale calități pentru acest 
post atît de deficitar în fotba
lul nostim... Acum e rîndul 
nostru să facem o echipă...

— Dacă sînt atît de buni, 
de ce n-au fost selecționați 
pentru clubul Luceafărul ?

— Ei, ca și alții, trebuiau să 
facă parte din clubul echipei 
naționale de juniori. Pentru 
că. nu trebuie să ne mai as
cundem după degete. Lucea
fărul s-a născut din necesita
tea de a concentra toate vîr- 
furile eșalonului juniori. Acest 
club trebuie să devină în cel 
mai scurt timp posibil ceea ce 
a fost Viitorul anilor ’62—’63, 
să joace cu cine juca Viitorul, 
nu ea noi. cu Abatorul sau 
Bere Rahova. O spun cu toată 
convingerea și sinceritatea că 
de cîte ori juniorii de la Lu
ceafărul au evoluat în compa
nia unor echipe de valoare, 
pe terenuri bune. în fața unor 
tribune pline, ei au avut pres
tații mult apreciate. Numai 
așa, într-un cadru cu astfel de 
parametri, pot crește cu ade
vărat acești juniori talentați. 
Luceafărul poate și trebuie să 
devină un club de elită numai 
dacă forurile tn drept îi vor 
crea condițiile optime de lucru 
(încă nu avem un teren bun de 
antrenament la „23 August"), 
dacă i se va acorda prioritate

în fața unor interese de club 
mărunte, meschine. Atita timp 
cit unul sau altul dintre jucă
tori se va eschiva, invocînd 
motive puerile de a nu veni 
la București, nu se va putea 
ajunge Ia rezultatele dorite în 
întîlnirile internaționale. Eu 
unul sînt foarte supărat pen
tru ce s-a întimplat cu Iovan 
și Mărgineanțu...

— Ce s-a întimplat ?
— După multe intervenții 

din partea clubului F.C.M. Re
șița. lui Iovan i s-a permis să 
meargă acasă. El fiind și că
sătorit si avînd și un copil, să 
zicem că a invocat motive ac
ceptabile. De ce să se proce

Credem câ nu întimplâtor Co
legiul centra1 al arbitrilor a hotă- 
rit ca la '■ecenta consfătuire a ca
valerilor f uterului tema „Cum au 
fost rezolvate în teren situațiile 
de joc brutal și cazurile de in
disciplină- să fie susținută de 
către C. Dinuleseu. Acest arbitru 
s-a remarcat mereu prin corecti
tudinea imparțialitatea și obiec
tivitatea cu care sancționează 
orice abatere de pe gazon (indi
ferent de numele jucătorului care 
o comite, de echipa la care joa
că ce în cauză), a dovedit câ 
este la fel de imparțial cu gaz
dele (și ce greu suportă gazdele 
acest tratament) ca și 
ții. C. Dinulescu este 
un exemplu în < 
sens. Moi avem 
olți arbitri 
procedee zâ la
momentj deciziei ior, rac 
abstracție de locul unde se dis- 
Ktă jocul șî de scorul de pe ta

la de marcaj, cum sînt N. Hai
nea sau I. Igna, ca sâ ne referim 
door la alte două exemple care 
ne-au venit imediat la îndemînă. 
.Dar,,chiar in consfătuirea de 

simbătă și duminică s-a recunos
cut că s-au închis ochii la unele 
iregularități, câ nu s-au dat car
tonașe galbene cînd trebuia, și 
câ, în >oc de avertisment, unii 
jucători ar fi meritat cartonașul 
roșu. Au fost asemenea cazuri la 
F.C. Baia Mere - Universitatea 
Craiova, Olimpia So tu Mare — Di
namo, Sportul studențesc — Di- 

Universitatea Craiova - 
U.T.A. — Steaua 
doar cîteva me-

acest 
> $i 

care 
fel.

cu oaspe-

care, în 
lor, fac

ne mo, 
Politehnica lași, 
(ca să amintim 
dur').

Discuțiile din 
bitrilor ou fost, __ , ___
Instructive. TREBUIE INSA TRANS
PUSE IN PRACTICA. La începutul 
turului de campionat arbitrii noș
tri cunoșteau aceste lucruri, știau 
ce cu de făcut, cum sâ rezolve 
situațiile de joc brutal, sâ deose
bească ..jocul periculos- de faul
tul gRMolon. Și. totuși, lucrurile au 
stat cu totu< citfel.

Discuți nd despre 
nostru, prof. Angelo 
spunea, nu de mult, __ __ 
greu să evoluezi in deplasare căci 
unii arbitri lasă jocul liber, treeînd 
In mod greșit cu vederea faulturi,

consfătuirea ar- 
desigur, utile.

comp’oncrtul 
N icul eseu ne 
că Me foarte

deze la fel. insă, și cu Mărgi
neanțu. celălalt jucător reși- 
țean ? Noi i-am cerut suspen
darea. Să stea pe tușă, ca și 
Moțoc. fugit de la club în 
toamnă. Trebuie să fini intran
sigenți. dacă vrem să facem 
ceva.

— Lotul, cu noutățile... des
coperite la Stina de Vale și 
Felix se va reuni luni, pentru 
perioada meciurilor interna
ționale. premergătoare returu
lui cu Ungaria. Cum vede Ro
bert Cosmoc acest meci ?

— Tot ce-am făcut si vom 
face pînă la 29 martie nu vi
zează decît partida cu Unga
ria. Am pierdut meciul tur la 
Brașov, așa că nu ne rămîne 
decît să-1 cîstigăm pe cel de 
la Hodmezovasarheli. Este 
singura noastră sansă. Geol- 
gău. Zamfir. Turcu, Pa
vel, Pop, Iovan, Suciu sînt 
hotărîți să spele rușinea ace
lui 0—3 de Ia Brașov. Sper să 
reușească în tentativa lor. a- 
iutați de noii veniți în lot. că
rora le vom acorda toată în
crederea. Pînă atunci însă, ei 
vor trebui să confirme în a- 
propiatele partide amicale cu 
selecționatele Republicii De
mocrate Germane și Bulga
riei...

Laurențiu DUMITRESCU

„ASTRAND4*, 
PUNCT DE

Există in arsenalul modern de 
testare a potențialului fiziologic 
«1 jucătorilor, o metodă — cunos
cută sub numele de proba As
trand — cu ajutorul căreia se 
determină consumul total de oxi
gen al organismului șl consumul 
de oxigen pe kg /corp. Pe această 
bază, medicul apreciază, din timp 
In timp, puterea maximă aero
bă, cu calificative și. totodată, 
comportamentul funcțional tn . 
stare de repaus șl de efort al 
fiecărui jucător.

Așa ceva au făcut, desigur. în 
această perioadă de iarnă, toate 
cele 18 divizionare A. Din rin- 
dul acestora am ales, pentru e- 
xemplificare, acum, pe cel, oare
cum inedit, al Gloriei Buzău, 
convinși fiind că multe din ob
servațiile și concluziile oferite 
de efectuarea probei Astrand la 
această echipă sint valabile și 
pentru restul formațiilor din 
primul eșalon.

Să ne tntoarcem, deci. în urmă 
cu șase săptămîni. la 9 ianua
rie. dnd Gloria făcea contro
lul medical in vederea reluării 
pregătirilor. Atunci, după zilele 
de vacantă. In care s-au mai 
pus, pe ici pe colo, dte un 
kilogram peste greutatea opti
mă, mai bine de jumătate din 
efectivul echipei se înscria tn 
limitele unui calificativ „slab- 
la proba Astrand. Restul erau 
la „mediocru- șl cîțlva doar

TRIALUL LOTULUI REPREZENTATIV DE TINERET
De ieri, a început preparati

vele și lotul reprezentativ de ti
neret al țării noastre, care — 
după cum se știe — în apropia
tul sezon este angajat in cîteva 
acțiuni internaționale (amicale 
și oficiale). încă din startul 
primei convocări de conturare a 
lotului, un semn de responsa
bilitate din partea jucătorilor 
convocați la trialul desfășurat 
pe stadionul Republicii : or
dine. punctualitate, participare 
efectivă la program (doar un 
singur absent motivat, Dobrotă 
de la „U“ Cluj-Napoca), ceea 
ce a lăsat o bună impresie cor
pului de tehnicieni, format din 
Viorel Mateianu — antrenor 
principal a! lotului reprezenta
tiv, C. Frățilă și Șt. Dumitru — 
„secunzi", C. Drăgușin — coordo
nator din partea F.R.F. Obiective 
urmărite : evaluarea posibilități
lor celor convocați pentru for
marea unui lot oarecum res- 
trîns, în vederea viitoarei parti
turi de joc pe care VIoral Mate
ianu vrea s-o compună „cadețl- 
lor tricolori". Au jucat „galbe
nii- : Ducadam — Borz, Con-
druc. (Bubela), Koller (C. So
lomon), I. Gheorghe (Kiss) — 
Mureșan (Bălan), Vamanu (Bo- 
zeșan) — Lupău, Terheș, Antohi 
(Vldlcan), Chitaru (Coraș), con
tra „roșii" : Bordeanu (Sai) — 
AndrcicuțI, Zare (Utiu), Bum- 
bescu, Telescu (Gali) — Țicleanu 
(Florean), Irimescu (Șt.'Popa) —

I. Marin, Ad. Ionescu, Oancea 
(Biro), Coman. Prima garnitură 
a înscris de cinci ori (Chitaru, 
Terheș, Vidican, Bălan și Coraș), 
In timp ce secunda numai de 
două ori (Coman și I. Marin). 
Evident, responsabililor lotului
— mulțumiți de reușita acțiunii
— le-a fost dificil să aleagă pe 
cel 21 care vor continua acțiu
nea testării azi la Plopenl, în
tr-un amica] mai solicitant în 
compania divizionarei B Metalul 
din localitate, rată aleșii : Duca
dam (U.T.A.), Sai (Met. Cugir)

— portari ; Condruc, Koller (am
bii de la F. C. Baia Mare), 
Bubela (U.T.A.), Kiss, Zare 
(ambii de la F.C. Bihor), Tclescu 
(F.C.M. Reșița), I. Gheorghe 
(Steaua) — fundași ; Mureșan 
(F. C. Baia Mare), Vamanu 
(S. C. Bacău), Irimescu, Ticlea- 
nu (Univ. Craiova), Vidican („U" 
Cluj-Napoca) — mijlocași ; L 
Marin, Ad. Ionescu (ambii de la 
Steaua). Lupău (F. C. Bihor), 
Terheș (F.C. Bala Mare), Antohi 
(S. C. Bacău) Coman (C.F.R. 
Cluj-Napoca), Coraș (U.T.A.).

. MECIURI
• VIITORUL VASLUI—GWAR- 

DIA VARȘOVIA 0—1 (0—1). Med 
frumos în fața a aproximativ 
3.000 spectatori. A marcat : Ba
ran (min. 10). (M. Florea — co
resp.)
• C.F.R. PAȘCANI — GWAB- 

D1A VARȘOVIA 0—4 (0—3). Par
tida a avut loc marți. Au mar
cat : Kowalszik (2), Baran șl 
Klerno. (C. Enea — coresp.)
• OLIMPIA SATU MARE — 

F.C. BIHOR 2—1 (2—0). Golurile 
au fost înscrise de Both I (min. 
15) șl Marcu (mln. 43) pentru 
Olimpia : Georgescu (mln. 58) 
pentru F.C. Bihor. Formațiile ce
lor două echipe : OLIMPIA :

AMICALE
Haralambie — Mureșan, Smaran- 
dache Matei, Pop — Sabou, 
Kaiser, Marcu — Hațegan, Both 
I, Helvei. Au mai jucat : Stetka, 
Pataki, Popa. Bathori II, Pinter ; 
F.C BIHOR ; Albu — Z. Naghi, 
Bigan, David, Pato — Mureșan. 
M. Marian, Damian — Georgescu, 
Florescu, Ghergheli. Au mai ju
cat : Sebestien, Horvath, Naom, 
Kalovitz. Scripet. (Z. Covaci — 
coresp.)
• F.C. BRAILA — STEAUA 

o—l (0-0).
• F.CJM GALAȚI — DINA

MO 2—0 (0—0).
• ACRUL BRAD — A.S.A, TG. 

MUREȘ 3—1 (1—1).

obstrucții ale gazdelor, ceea ce 
duc®.. jnevjtabil, la degenerarea 
întilnirif și impietează asupra 
calității fotbalului practicat. Și, 
ma» mult o sumedenie de iucă- 
tori aj frst accidentați, ceea ce 
a creat probleme deosebite".

Parcă ma: mult decît în aiți ani, 
în sezony de toamnă, numeroși 
Jucâto- au fost accidentați, fapt 
ce a Influențat direct randamen
tul uno' formații, ai căror antre
nor cu g eu cj putut să alinieze 
cel mo tun .,11“ pe parcursul 
ceiO'_ 17 etape. Din cauza acci
dentării. Lucescu — unul dintre ceî 
ma’ corpeți jucători — a stat pe 
tazșc 6 Ato-pe, Kun II n-a putut fi 

folosit 7 etape, Săt- 
mărea nu II a li psit 6 
etape, 
lungă 

Stat în spital, 
cu piciorul în 
ritâ unei fracturi 
Nadu (ce paradox ___
ol echiaei core a avut cel __
mult de suferit de pe urma acci
dentării unor jucători. (Dacă ne 
onvntim b;ne, Politehnica Timișoa
ra a avu* probleme deosebite în 
alcătuirea formației chiar in preaj
ma mec;urîlor cu M.T.K. și Hon
ied Budapesta).

Steaua. Dinamo, F.C. Bihor, 
Sportul studențesc, Olimpia, Uni
versitatea Craiova, A.S.A. Ts. 
Mureș au putut alinia cu greu — 
și eie — cele mai bune garnituri. 
Dar care echipă n-a avut jubători 
accidental' ? In asemenea condi
ții e și «ormcl ca jocul sâ su
fere, ia- calitatea fotbalului prac- 

de dorit. Mai ales 
efectivele loturilor 

sînt deștul de re

după care o 
perioada a 
sau ocasâ, 

ghips, dato- 
provocate de 
I), component 

mal

ții e 
fere, 
ticot sâ lase 
cînd, se știe, 
divizionare A 
duse.

Pentru ca în _____ _____
peste citew zile să nu se 
petreacă asemenea lucruri, 

munca educativa pe care 
ie s-o desfășoare antrenorii 

și conducerile echipelor, arbitrii, 
așa cum s-a spus și in recenta 

■consfătuire, trebuie sâ intervină 
prompt și râ-i scoată din teren 
pe ce‘ ce recurg la durități pen
tru a obține o victorie fără glo
rie.

sezonul care începe 
mai

Constantin ALEXE

UN SEVER 
CONTROL

(Sîmion, Neculce, Gh. Radu șl 
C. Mircea) cu ,,bine“ și „foarte 
bine**. Medicul echipei, dr. Mir
cea Pătrașcu, aprecia că în 
ansamblu lotul Gloriei se pre
zenta ia startul pregătirilor cu 
aproximativ 60 la sută din po
tențialul maxim. sub raportul 
capacității de efort. Situație in 
care antrenorul ion ionescu a 
împărțit efectivul de jucători 
în trei grupe pentru a lucra 
diferențiat în ceea ce privește 
volumul și intensitatea, în ideea 
de a-i aduce pe toți componen
ța lotului la un nivel superior 
de pregătire corespunzător ne
voilor competiției în perspectiva.

Zilele trecute, la 17 februarie, 
Gloria a repetat proba Astrand. 
Rezultatul ? 8 jucători cu „bine* 
și „foarte bine“ : Nicolae, Gh. 
Radu, Negoescu, Dobre, Toma, 
Neculce, Petreanu și C. Mircea ; 
7 cu „mediocru-, dintre care 
Ghizdeanu, Simion și Vlad, cu 
posibilități reale de îmbunătățire 
a calificativului, alți doi — 
Stan și Oprișan — puțind com
pensa totuși unele insuficiențe 
pe planul pregătirii fizice prin- 
tr-un mai mare aport tehnico- 
tactic și doi portari — Cristian 
șî Tănase ; 3 cu „foarte slab** : 
Ivan a (care s-a pregătit la lotul 
național de juniori), Petrache 
(insuficient restabilit după he
patită) și N. Marin. Pe ansam
blul lotului, capacitatea de efort 
a crescut, după aprecierea dr. 
M Pătrașcu, de la 60 la 80 la 
sută.

Concluziile care se desprind 
de aid ? 1. eforturile susținute 
ale conducerii tehnice și ale ju
cătorilor. au dus. firesc la un 
plus evident pe planul capaci
tății de efort ; 2. practic, așa
cum spunea și antrenorul ion 
Ionescu, în timpul rămas pînă 
la primul meci oficial din 28 fe
bruarie, echipa ar mai putea 
dștiga încă aproximativ 3—6 
procente pentru a ajunge la 
85—86 ia sută din potențialul 
ideal. Aceasta, bineînțeles, lu- 
crînd în continuare diferențiat 
sub raportul volumului si inten
sității, în condițiile în care șl 
complexitatea antrenamentelor a 
crescut, iar jocul a devenit pre
dominant ca mijloc de pregătire 
șl preocupare ; 3. problema men
ținerii la un nivel ridicat a ca
pacității de efort depinde, de 
acum înainte, pe de o parte, de 
asigurarea unui cadru material 
corespunzător refacerii după so
licitările din joc și antrenament, 
iar pe de altă parte, de atitudi
nea jucătorilor față de obligații
le ce le revin, înțelegînd prin 
acestea. înainte de orice, sim
bioza deplină dintre antrenamen
tul invizibil si antrenamentul 
propriu-zis.

$1 nu ne îndoim că jucătorii 
Gloriei. în cazul de față, ca de
altfel toți componenții celorlalte 
echipe divizionare A, îndeo
sebi membrii loturilor reprezen
tative vor ține seama de acest 
lucru în viitorul sezon compe- 
tițional, în' interesul lor și al 
fotbalului nostru în general

Mihai IONESCU



Azi. la Predeal, fundata și Poiana Brașov

START IN CEA DE A V-a EDIȚIE A 
. DINAMOVIADEI INTERNAȚIONALE DE IARNĂu

„ —............. ...................
Aseară, în fața

,Sport" din Poiana
hotelului 

„opu.. «... .Brașov, a 
avut loc deschiderea festivă a 
celei de-a 5-a ediții a „Dina- 
moviadeî internaționale de iar
nă", la care sînt prezenți spor
tivi și sportive din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, K. D. 
Germană, Uniunea Sovietică și 
România. După defilarea dele
gațiilor, gazdele le-au adresat 
un călduros bun venit la a- 
ceastă competiție, urîndu-le 
succes în disputele ce vor în
cepe astăzi. Miercuri diminea
ța, schiorii ,și schioarele oaspe
te au făcut primele antrena-

DANIELA UNCROP

mente și au luat contact cu vi
itoarele pîrtii de concurs.

Azi, fondiștii și fondistele 
vor fi prezenți la Fundata, un
de își vor măsura forțele pe 
distanțele de 10 km (f) și 30 
km (m). La Predeal, biatloniș- 
tii se vor întrece în clasica 
cursă individuală pe 20 km. Pe 
Pîrtia Lupului, alpinii vor lua 
parte la antrenamentul contro
lat din proba de coborîre, ur- 
mînd ca această spectaculoasă 
cursă să inaugureze întreceri
le schiorilor alpini, vineri di
mineața. cu începere 
ora 11.

Printre protagoniștii 
prime zile de concurs 
afla M. Lobakov, T.
(U.R.S.S.)' A. Krij (Cehoslova
cia), Gh. Gîrniță — la biatlon, 
A. Jurasov (U.R.S.S.), T. Die
trich (R.D.G.), Valentina Tropak 
(Cehoslovacia), A. Perciog, P. 
Ceobanu, Elena Ceposu — la 
fond.

de la

acestei 
se vor 

Hasanov

ȘAHIȘTI ROMÂNI 
‘ ÎN ‘ÎNTRECERI 
INTERNAȚIONALE 
RIO DE JANEIRO, 21 (Ager- 

pres) — în turneul internațional 
de șah de la Sao Paulo, după 8 
runde conduc marii maeștri Liu- 
bomir Liubojevici și Viktor Kor- 
cinoi, cu cîte 6 puncte, urmați de 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu, cu 5 puncte și o par
tidă amînată, suedezul Andersson 
șl argentinianul Panno — cîte 5 
puncte. In runda a 8-a Florin 
Gheorghiu a remizat cu Filguth, 
rezultat consemnat și In partidele 
Liubojevici — Andersson și Stean 
— Panno. Korcinoi a ciștigat la 
Rocha, iar Segal l-a învins 
Braga La turneu participă 14 ju
cători.

MOSCOVA, 21 (Agcrpres). — în 
prima rundă a turneului interna
țional de șah de la Dubna, turneu 
organizat de revista ,.Nauka 1 
jlm», maestrul român Emil Un- 
gureanu l-a învins în 32 de mu
tări pe marele maestru maghiar 
Jozsef Farago, Aleksei Suetin a 
ciștigat la Iuri Gusev, în timp ce 
lori Razuvaev a obținut victoria 
în partida cu Dragutin Șahovici. 
A fost consemnată remiza în par
tidele Gheorghiev — Rașkovski, 
Plahetka — Lukaks și Forintos — 
Zaițev.

Bilanțul tinerilor boxeri români:

la 
pe

TROFEUL POLUS" Șl 9 VICTORII
ÎNAINTE DE LIMITĂ!

S-a înapoiat mica delegație de 
tineri pugiliști români care, sub 
conducerea antrenorului Gh. 
Flat, au participat — alături de 
sportivi din 9 țări — la cea de 
a 5-a ediție a turneului memo
rial „Centura de aur — AI. 
Polus“, In orașul polonez Gniez- 
no. Cei 5 pugiliști români au 
ocupat de două ori primul loc. 
(FI. Țîrcomnicu ' ■
lescu), de două 
(Hie Moise șl 
șl o dată locul 
realizînd. astfel 
performanță, 
valoarea __
faptul că din 16 meciuri dispu
tate ei au ciștigat 9 înainte de 
limită !

Trofeul memorial — evocînd 
pe primul campion european al 
Poloniei, Aleksander Polus (pa
nă), bine cunoscut șl în Româ
nia — a revenit tot unuia dintre

tinerii noștri boxeri : pana Flo
rian Țîrcomnicu, elev 
lui „T. Arghezi* din 
originar din corn.
(Dolj), în vîrstă de 17 
pion național de juniori în 1978, 
elev al antrenorului Ilie Dondoi, 
șl acum candidat la titlul bal
canic de juniori

al liceu- 
Craiova, 

Ostroveni 
ani, cam-

Aflată într-o pauză competițională

FLORENȚA MIHAI PREGĂTEȘTE EXAMENE
7

SI COMENTEAZĂ
In apartamentul său din blo

cul ALMO 4, Florența Mihai 
este înconjurată de vrafuri de 
cărți și cursuri universitare, 
fapt explicabil dacă avem în 
vedere că își pregătește ulti
mele examene în vederea ab
solvirii studiilor la I.E.F.S. In 
pauzele pe care și le îngăduie 
de la studiu, termină de citit 
primul volum, în versiune en
glezească, al romanului „Om 
bogat, om sărac", tomul al doi
lea fiind încă Împachetat și 
așteptînd să-i vină rîndul. A- 
cest program de lectură și l-a 
alcătuit doar de 
pentru că timpul 
planificat. ,,Ar fi 
mă aflu acum la 
turnee «Avon*
fosta campioană a țării și fina
lista de la Roland Garros de 
acum doi ani — dar un acci
dent stupid (n.n. — al treilea 
în decurs de numai 12 luni) 
m-a scos în afara terenurilor 
de tenis pentru cel' puțin două 
luni". La Boise-Texas, cobo- 
rînd scările pe care era o poj
ghiță de gheață, iar deasupra 
zăpadă, a alunecat 
du-și două coaste.

LUMEA TENISULUI

cîteva zile, 
îi era altfel 
trebuit să 
circuitul de 

- ne spune

și Mihai Nicu- 
ori — al doilea 
Vasile Gîrgavu) 
3 (Gigei Didiță), 
o foarte bună 

Ceea ce sporește 
rezultatelor lor este

ÎNCEPE grupa b a c. m. de handbal masculin
Astăzi, în mai multe orașe din 

Spania, 
caline 
tre ele 
vidiat, 
pildă, 
mondiale, 
cia !) își încep 
drul grupei B 
mondial. Evenimentul atrage 
tenția și suscită un mare interes 
nu numai prin valoarea echipe
lor prezente la start (la argu
mentul anterior mai adăugăm 
și pe acela că în Spania va evo
lua și selecționata Elveției, care, 
anul trecut, a întrecut aproape 
toate marile echipe ale lumii) ci 
și pentru faptul că primele două 
clasate obțin calificarea pentru 
turneul olimpic de handbal de 
ia Moscova. La J.O. vor fi pre
zente 12 reprezentative (7 fiind 
deja calificate : R. F. Germania,

12 reprezentative masr 
de handbal (unele din

eu un palmares de in- 
printre care se află, de 
ș» două ex-campioane 

Suedia și Celioslova- 
disputa în ca- 

a campionatului 
a-

U.R.S.S., R. D. Germană. Dane
marca, Iugoslavia, Polonia și 
România de la C.M. din 1978). 
Mai urmează, deci, să aflăm pe 
primele două clasate de la gru
pa B a C.M. și apoi pe cele trei 
campioane ale Africii, Americii 
și Asiei.

iată acum și cîteva succinte 
informații despre grupa B a 
C.M. de handbal masculin. Cele 
12 echipe sînt împărțite in patru 
serii, astfel : SERIA A : Suedia, 
Bulgaria, Norvegia 
SERIA B : Ungaria, . .
veția (la Murcia șl Cartagina), 
SERIA C : Spania, Olanda, Aus
tria (la SaragosSa) și SERIA D : 
Cehoslovacia, ' ~ "
Sevilla și Malaga). 
mănunt : ultimele 
retrogradează în 
C.M., programată 
Insulele Feroe !

FLORIAN ȚÎRCOMNICU

fracturîn- 
Florența 

Mihai așteaptă vindecarea, dar 
cu gîndul este la tenis. Ne 
spune : „Cred că la sfîrșitul 
lunii aprilie voi fi aptă pen
tru a juca în echipa României 
care evoluează în ..Cupa Fe
derației*. Apoi, voi fi prezentă 
la turneele europene de la Ro- 

Viena, Berlinul Occiden- 
Paris, Chichester, East

bourne și Londra, deși la une
le dintre acestea va trebui, 
probabil, să pornesc din cali
ficării ____*
ficient de puncte pentru a fi 
situată 
mari".

— Știm că ați fost prezentă 
la meciul de anul acesta din
tre Virginia Ruzici și 
Navratilova. Vă rugăm 
mentați pe scurt.

— Vă mărturisesc 
trăit și eu aproape aceleași e- 
moții ca și .,Virgi“ în meciul 
ei de la Houston. Ea a fost pe 
punctul de a produce o mare 
surpriză. Cîștigase un set, con
ducea cu 4—3 în cel de-al doi
lea, backhandul funcționa foar
te bine. Eram sigură -*s 
toria va fi de partea 
pierdut, după cum 
știți, dar la sfîrșit a 
multe felicitări.

— în lumea tenisului

neavînd un număr su-

direct pe tablourile

Martina 
să-1 co-

că am

că vic- 
ei. . A 

probabil 
primit

feminin

(la Madrid), 
Franța, El-

Islanda, Israel (la 
Un ultim a- 
patru clasate 
grupa C a 

in 1981 în

CASSIUS CLAY, LAUREAȚII TROFEULUI
IN NOUA ZEELANDA „SULLIVAN1

PE TERENURILE DE TENIS

se afirmă o generație tînără 
și extrem de... furioasă. Tracy 
Austin, Pamela Shriver încep 
să devină „pericole" chiar ș> 
pentru Ev&rt 
Cum joacă ?

— Ați spus 
dar mai sînt 
Betina Bunge, surorile 
și Barbara Jordan, toate pose- 
dînd o lovitură de serviciu de
osebit de puternică și avînd 
lovitura de voie necruțătoare, 
chiar de lingă fileu. Păstrînd 
proporțiile, tenisul feminin se 
apropie de cel al băieților.

— Probabil pentru fiecare 
lovitură se exersează ore în 
șir...

— Se muncește, intr-adevăr, 
foarte mult, azi, în tenis. Am 
vizitat unul din multele colegii 
în care fetele studiază și în
vață și tenis. La cel din Los 
Angeles, de exemplu, în afara 
orelor dedicate învățăturii, te
nisului îi sînt rezervate șase 
ore pe zi.

— V-ați făcut o idee și des
pre vîrstă cea mai potrivită 
cînd o fată trebuie să învețe 
tenis ?

— După opinia mea, o tînără 
trebuie să înceapă tenisul 
vîrstă de 7 ani, la 12 ani 
știe aproape totul, la 
ani să joace turnee puternice 
pentru acomodare, între 
ani să nu i se pretindă 
tate mari. în sfirșii, la 
să înceapă să „scoată" 
tate, pentru ca Ia 20 de 
ajungă la apogeu.

Dorindu-i o cit mai grabnică 
însănătoșire, am lăsat-o pe 
Florența Mihai să-și pregăteas
că examenele și —Nn mod si
gur o va face — să .mai adau
ge, pe caietul de pe acum plin, 
încă o poezie...

Ion GAVRiLESCU

„pericole" chiar 
și Navratilova.

doar două nume, 
Nancy White, 

Kathy

la 
să 

13—14

15—16 
rezul- 

17 ani 
rezul- 
ani să

se află în Noua 
campionul mondial de _____  ___ Cassius 

sale aici, 
patru în- 
compania 

_____________ .------o--- , șl Jimmy 
Ellis (S.U.A.) Intr-o declarație fă
cută reprezentanților presei inter
naționale. Cassius Clay a spus, 
printre altele: „Tn decurs de o 
lună mă voi pronunța definitiv 
dacă voi mai continua activitatea 
oficială*. Clay este în vîrstă de 
37 de ani. După cum se știe, el 
și-a recucerit anul trecut centu
ra mondială, învingîndu-1 la 
puncte pe Leon Spinks.

De cîteva zile 
Zeelandă 
box la categoria grea, 
Clay. In timpul șederii 
Cassius Clay va susține 
tîlniri demonstrative în 
lui Joe Bugner (Anglia)

• In această săptămină. cir
cuitul internațional feminin de 
turnee face escală la Detroit 
(Michigan). în prima partidă sus
ținută, Virginia Ruzici a învin
s-o pe jucătoarea cehoslovacă 
Iva Budarova cu 7—6, 6—1. Alte 
rezultate : Mima Jausovec —
Nina Bohm 6—1, 3—6, 6—2 ; Dia
nne Fromholtz — Renata Toma
nova 6—2, 6—4 ; Marcie Louie — 
Betty Stove 3—6, 6—4, 6—4.
• Start și în noi turnee mas

culine. La San Juan (Porto 
Rico) : Gerulaitis — Năstase 6—3, 
6—2 ; Fleming — Panatta 6—3, 
2—6, 6—4 ; Connors — Orantes 
6—3, 6—1. La Denver (Colorado) : 
Okker — Ramirez 6—4, 7—6 ;

Dibbs — Wilkinson 6—2, 7—6 ;
Lutz — Tim Gullikson 4—6, 6—3, 
6—0 ; Riessen — Fillol 6—2, 6—2 ; 
Stewart — Teltscher 6—2. 6—3
• Clasamentul Marelui Premiu 

(masculin) : J. Connors 510 p, 
R. Tanner 425 p, B. Gottfried 
317 p, G. Vilas 269 p. A. Ashe 
262 p. H. Solomon 250 p, V. Ge
rulaitis 230 p, B. Borg 175 D 
E. Dibbs 149 p. etc.
• Federația internațională de 

tenis (F.I.T.) a decernat primele 
titluri mondiale de juniori, pe 
baza rezultatelor acumulate în 
diferite turnee din ultimul sezon. 
Ambele distincții au revenit re
prezentanților Cehoslovaciei, Ivan 
Lendl șl Hanna Mandlikova.

TELEX e TELEX

FUMATUL

Trofeul „Sullivan", care răsplă
tește în fiecare an pe cel mai 
bun sportiv amator din S.U.A., 
a fost atribuit pe anul 1978 Îno
tătoarei Tracy Caulkins, în 
vîrstă de 16 ani, care a stabilit 
în cursul anului trecut trei re
corduri mondiale și 13 recor
duri naționale.

Pe locurile următoare au fost 
clasați atletul Bill Rodgers, 
gimnastul Kurt Thomas și pa
tinatorul artistic Charles Trick- 
ner.

UN CAZ FARA PRECEDENT

INCOMPATIBIL CU PERFORMANȚA
FUMATUL ESTE UNUL DIN 

CEI MAI MARI DUȘMANI AI 
PERFORMANȚEI SPORTIVE, con
chide cercetătorul vest-german 
E. D. Lubs din Stuttgart, care a 
ajuns la această concluzie la ca
pătul unui amplu studiu.

în acest sens, el probează obiectiv 
că hemoglobina care transportă 
oxigenul, atît de necesar sporti
vilor, în organism, 
ză de 200—300 de ori mai 
oxidul de carbon decît 1 
gen, ceea ce face ca 
hemoglobina să rămînă 
timp îndelungat și să nu ____
porte oxigenul, s-a ajuns și la 
date precise, stabilite în mod ri
guros, exact, derhonstrîndu-se 
clar că un consum de 10—12 ți
gări pe zi duce la o creștere de 
pină la 4,3 la sută a motioxidu-

reacționea- 
ușor la 
Ia oxi- 
această 
blocată 

i trans-

lui 
la 
carbon crește la 
dreptul periculoasă de 6,3 la sută. 
La toate aceste cifre, cercetăto
rul vest-german adaugă alte re
zultate prețioase ale studiilor sa
le. Astfel, fumul de tutun deter
mină o îngustare a bronhiilor pe 
timp de 20—30 de minute, o astfel 
de constricție a căilor respira
torii, asemănătoare astmului, di- 
minuind evident (cu 5.6 la sută) 
capacitatea respiratorie a sporti
vului și facilitînd apariția unor 
bronșite tabagice. Ar mai fi de 
adăugat faptul că •oboseala muș
chilor Ia fumători apare cu 9 Ia 
sută mai rapid și mai acut decît 
Ia nefumători, ajungînd pină la 
15 la sută la 5 minute după tu
rnarea unei țigări.

de carbon în hemoglobina, iar
15—25 de țigări monoxidul de 

o cotă de-a

Fapt fără precedent în istoria campionatelor mondiale de scrimă : 
după 7 luni de la încheierea ediției ’78, de la Hamburg, federația fran
ceză de specialitate a hotărît să conteste ierarhia finală a probei in
dividuale de spadă I

Ce s-a întîmplat la Hamburg ? Eram în sală cînd spadasinul francez 
Philippe Riboud, într-un asalt decisiv din finală, cu polonezul Piotr Jabl- 
kowski, a dat tușa victorioasă care — indiferent de rezultatul ultimului 
asalt, dintre vest-germanul Alexander Pusch șl elvețianul Christian Kau- 
ter — îi asigura titlul mondial. Tușă acordată de arbitrul sovietic Oudras 
dar care, la puțin timp după aceasta, cînd Riboud își manifesta bucu
ria, a fost anulată pe baza afirmației cronometrorulul că timpul asaltu
lui se epuizase deja cînd francezul dăduse tușa, semnalul sonor al cea
sului nefuncțîonînd... tocmai atunci. In confuzia generală creată (afir
mația arbitru Iu i-cronometror nici n-a mai fost verificată I), contestația 
delegației franceze a fost respinsa de directoratul tehnic al federației in
ternaționale, rezultatul asaltului Riboud — Jablkowski fiind consemnat în 
foaie ca „dublă înfrîngere“ și în loc de 4 victorii și titlul de campion 
mondial, spadasinul francez a rămas doar cu 3 asalturi cîștigate, fiind 
astfel nevoit să intre într-un baraj de patru trăgători. Marcat psihic, 
tînărul scrimer n-a mai putut obține apoi decît locui secund, medalia 
de aur revenindu-i experimentatului Alexander Pusch, care nu se „vă
zuse" tot sezonul dinaintea „mondialelor". Și o coincidență demnă de 
relevat : arbitrul-cronometror în cauză este coleg de club cu actualul 
campion mondial...

„Dosarul Riboud", care va fi depus la F.I.E. în luna martie — după 
cum a declarat ziarului „L'Equipe" directorul tehnic național, Donna- 
dieu — va cere federației internaționale anularea deciziei directoratului 
tehnic de la Hamburg („chiar dacă există o șansă din zece") la con
gresul anual al F.I.E., de la Paris (10—11 mai) șl, mai ales, va încerca 
să determine măsuri ca asemenea denaturări ale întrecerii sportive să 
nu mai poată avea loc.

Și dacă se vor lua masuri pentru ca intr-adevăr arbitrajul să, fie pe 
deplin obiectiv în scrima internațională, va fi al doilea aspect fără pre
cedent al cazului...

Paul SLĂVESCU

BOX • La Varșovia, în meciul din
tre echipele Poloniei și Ugand-ei pu- 
giliștii echipei gazdă au obținut vic
toria cu 7—4. Din echipa poloneză 
s-au remarcat Srednicky (muscă), Mi- 
halich (cocoș) și Gotfryd (pană). La 
categoria ^,grea“, ugandezul Owiny 
l-a învins la puncte pe Grzegorz 
Skrecz.

CICLISM • „Marele premiu al o 
rașului Antibes" a revenit la această 
ediție rutierului francez Jacques Esclas- 
san (138,500 km în 3h 36:23). 'El a 
dispus la sprintul final de olandezii 
Jan Raa-s și Joss 'Schipper, cronome
trați în același timp cu învingătorul 
• „Premiul Peugeot" desfășurat la 
Draguignan, pe circuit, a revenit 
francezului Pascal Simon care a par
curs 88 km în 2 h 49:12.

FOTBAL • In turneul pentru ju
nior de la Viarregio : Vicenza - Mi
lan 1—0 ; Atletico Ma-drid - Celtic 
Glasgow 3—0 ; Rjeka — Hoepi (Chile) 
4—2. • Nereo Rocco, unul dintre cei 
mai cunoscuți și populari antrenori 
din Italia, a încetat din viață în vîrstă 
de 67 de ani. In cursul carierei sale 
Rocco a antrenat o serie de echipe 
din Triest, Milano, Torino. In ultimul 
timp a activat la Fiorentina.

HOCHEI • In campionatul U.R.S.S., 
la Moscova echipa Ț.S.K.A. a învins 
cu 8-3 pe Himik Voskresensk. Alte 
rezultate : Sokol Kiev — Dinamo Riga 
3-2, Salavat Ufa — S.K.A. Leningrad 
7-2.

SCHI • Campionatele de schi al
pin ale Austriei au continuat în lo
calitatea de sporturi de iarnă de la 
Badgastein. Proba masculină de co
borîre a fost cîștigată de Harți Wei- 
rather, urmat de Uli Spiess și Werner 
Grissmann • In localitatea Salen au 
continuat campionatele de schi alpin 
ale Suediei, Proba de slalom special 
a revenit cunoscutului campion lr*- 
gem-ar Sten mark.

ȘAH • Dupâ desfășurarea a 9 
runde, în campionatul masculin al 
Iugoslaviei, care are loc la Bje’ovar, 
pe primul 
Nikollci și 
urmați de 
cîte 
kolici 
Cel __  ___
lin al Bulgariei s-a încheiat cu victo
ria marelui maestru Nino Kircjy, care 
l-a întrecut în meci de baraj cu 
2’/2“Va pe maestrul Internațional Petko 
Velikov.

loc în clasament se 
Rogulj cu cîte 7 p. Ei 
Nemeth și Janosevici 

în runda a 9-a 
remizat cu Rogulj.

află 
sînt 

cu 
Ni-6 p.

a _____  __ __ __
de-a-l 32-lea campionat mcscu-
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