
Sub semnul marii competiții naționale ,.Oaciada“

FINALELE CONCURSURILOR ' 
SPORTIVE MILITARE DE IARNĂ

Recent s-au desfășurat, în 
împrejurimile cunoscutei sta
țiuni turistice Borșa din Mara
mureș, întrecerile finale ale 
Concursurilor sportive militare 
de iarnă din cadrul competi
ției naționale „Daciada". La 
acestea au participat cei mai 
buni sportivi militari, cîștigă- 
tori ai etapelor de masă din 
unități, ai concursurilor pe 
mari unități militare, pe co
mandamente de arme și arma
te. Lupta pentru întîietate a 
oferit numeroșilor spectatori 
un agreabil spectacol sportiv, 
desfășurat sub semnul dîrze- 
niei și dorinței tinerești de a- 
firmare, cu o notă în plus de 
spectaculozitate dată de carac
terul aplicativ-militar pe care 
l-au avut toate probele.

S-au desfășurat întreceri se
parat pentru cadre și militari 
în termen, pe două categorii 
valorice, care au cuprins : 
triatlon militar (probă combi
nată constînd din slalom, co-

MÎINE, PALATUL SPORTURILOR VA fl AL HANDBALULUI!
într-adevăr. handbalul va 

pune — duminică — stăpînire 
pe Palatul sporturilor. 6 echi
pe feminine și 4 masculine își 
vor disputa întîietatea în com
petiții oficiale, fetele în ulti
ma etapă a turului Diviziei A, 
iar băieții în finalele „Cupei 
României".

Fără îndoială, vedeta pro
gramului este întîlnirea dintre 
DINAMO și STEAUA, prile
juită de finala celei de a doua 
ediții a „CUPEI ROMÂNIEI», 
Steaua încearcă pentru a doua 
oară să-și aproprie victoria (în 
finala primei ediții : 24—26 cu 
H. C. Minaur), în timp ce Di
namo este pentru prima oară 
în finală. Deși campionii țării 
au un lot peste care și-au lă
sat amprenta grelele partide

Fotoreporterul nostru Dragoș Neagu a fost prezent 
surprinse pe peliculă, săriturile-gigant ale lui
dreapta. La această ori pregătirile au fost

la ultimele antrenamente ale finalistelor. Iată, 
Mircea Bedivan — stingă ți Ștefan Birtalan — 
încheiate. Doar intrebarea : „cine va cîștiga ?» mai 

așteaptă răspuns...

ÎNAINTEA ULTIMELOR PROBE
In sala din parcul sportiv 

„23 August» din Capitală au 
continuat întrecerile de tenia 
dotate cu „Cupa Steaua". In
tr-unui din cele mai atractive 
meciuri, stelistul Laurențiu 
Țiței l-a învins în trei seturi 
pe Laurențiu Bucur (Dinamo 
București). Cîteva rezultate: 
M. Mîrza (Steaua) — R. Vintilă 
(Politehnica Cluj-Napoca) 6—0, 
6—2; Ș. Nisiparu (Poli Buc.) — 
D. Nemeș (Jiul) 2—6, 6—2, 6— 
M. Zacopceanu (Steaua) — I. 
Russen (Cuprom Baia Mare) 
6—3, 6—4j D. Stănescu (Steaua)
— A. Suto (Cuprom) 6—4, 6—3; 
L Kerekeș (Dinamo Brașov) — 
B. Almăjan (Jiul) 5—7, ’ 6—3, 
6—3; L. Țiței — L. Bucur 6—7, 
6—1, 6—4. „Sferturi» : Mîrza
— Nisiparu 6—0, 6—lj A. Le- 
onte (Steaua) — Stănescu 4—6, 
6—4, 7—6; T. Nowicky (Polo
nia) — A. Dărăban (Oradea) 
6—2, 6—0; A. Dîrzu (Dinamo 
București) — C. Popovicl 
(Steaua) 6—3, 7—6; FI. Niță 
(Steaua) — Kerekeș 6—2, 6—4; 
S. Wieczorek (Polonia) — Ți
ței 6—1, 6—3. întrecerile con
tinuă, (S. IONESCU, coresp.). 

borîre ' și fond cu executarea 
unei trageri în poligon), pa
trulă, ștafetă și proba de plu
ton. Ultimele trei au fost pro
be de echipă, ,în întregime cu 
caracter aplicativ-militar.

La triatlon s-au clasat pe 
primele locuri cei mai expe
rimentați — lt maj. ,Do™ 
Șuștreanu, lt. maj. Ion Birloiu 
—, dar proba a oferit în ace
lași timp prilejul să se afirme 
șl unor tineri care au mani
festat certe calități și cară au 
ocupat, de asemenea. locuri 
fruntașe. Printre aceștia au 
fost locotenentul Mihai Dinu, 
locotenentul loader Munteanu, 
fruntașul t.r. Cristian Enache 
— recordul pîrtiei la slalom —, 
soldații Sorin Irimie, Radu 
Buta, Petre Grigore, Constan
tin Clinciu. Deosebit de inte
resantă a fost coborirea, care

col. NICOLAE GHIORMA

(Continuare in pag. 2—3)

• 5 partide într-un program non-stop • In finala 
„CUPEI ROMÂNIEI-, DINAMO - STEAUA, derby al 

handbalului românesc
din acest sezon, finala va fi 
un meci mare. în pragul în
tîlnirilor lor. Steaua si Dinamo 
renasc, își amplifică din ambi
ții puterile. Dealtfel. In acest 
sens este edificatoare declara
ția antrenorului emerit Oprea 
Vlase : „Va fi fără discuție un 
meci frumos, pe care-1 dorim 
in limitele sportivității. ale 
fair-play-ului. Pretindem a- 
ceasta pentru că majoritatea 
jucătorilor de Ia Steaua și Di
namo sînt 'Componenți ai Iotu
lui, oameni pe care handbalul 
se bazează în prezent și o va 
face și in viitor. Echipa noas

Dispute dirze in „Turneul primăverii" la box

AZI, LA BRAIL A Șl GALAȚI, AU LOC FINALELE
...dar fârâ campionii Gh. Govici $1 N. Chiofcann, eliminați !

Vineri au avut loc la Brăila și Galați întrecerile semifinale 
din cadrul „Turneului primăverii” la box. Așa cum era de aștep
tat, s-a luptat cu deosebită dîrzenie pentru cucerirea dreptului 
de a evolua în finalele competiției, care vor avea loc astă-seară, 
începînd de la ora 18, in sălile

BRĂILA. Cine ar 
pretinde că nu este 
un turneu în care 
faze 
țării 
cum 
Sală 
viei ______ __ ___
V. Cicu. C. Hajnal, ori 0. Da- 
finoiu ? Asemenea împrejurări 
au făcut ca în semifinalele de 
vineri să apară multe nume 
noi. ale unor boxeri gata să 
se afirme, cum sînt: „pana“ 
L Roșea (B.C. Galați), „mijlocii 
mici" M. Ouatu (S. C. Bacău) 
sau N. Vișan (Metalul Bucu
rești), 
teaptă (demult) 
boxer capabil de mari perfor
manțe. Va fi acesta extrem de

sînt eliminați 
sau boxeri 

s-a întîmplat 
a sporturilor 
Si N. Chioveanu

putea 
atractiv 

din primele 
campioni ai 

consacrat!, 
aici în noua 
cu Gh. Go- 

sau cu

La „semigrei" se aș- 
să răsară un

WtOtETAI» DIN ROATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI
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Sîmbâtâ și duminica, 

în sala Floreasca 
din Capitală 

La startul intrecerilor
Astăzi și mîine. în sala de 

scrimă Floreasca din Capitală, 
se va disputa a doua ediție a 
campionatelor internaționale de 
floretă (masculin) ale Româ
niei. La această întrecere, ca
re își propune să se alăture 
marilor confruntări interna- 

tră are multi accidentați. Penu 
na va juca, iar Ștef si Licu 
sînt nerestabiliți. Mai avem și 
alți jucători cu probleme, dar 
sperăm că tinerii vor putea să 
facă față acestei finale, să-și 
onoreze palmaresul cu o victo
rie de prestigiu».

Cornel Oțelea și-a chemat 
jucătorii. în aceste zile pre
mergătoare finalei ..Cupei 
României», lîngă el. fixînd un 
„cartier" comun. Două antre-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

de sport din cele două orașe.

(B. C. Galați), care 
k.o. pe localnicul Da-
de a doua
Înregistrat

Ușoară : 
b.p. Gh.

reuniune de 
următoarele 
L Comeanu 
Pirvănescu

puternicul brăilean Alexandru 
Mircea sau tînărul rapidișt 
(acum la Steaua) Viorel Vasi- 
le ? Dacă nu cumva le va sta 
împotrivă tot bravul Costică 
Chiracu 
l-a făcut 
finoiu.

In cea i 
joi s-au i 
rezultate : 
(Farul)
(C.F.K. Tim), M. Mihalache (Fa
rul) b.p. I. Cheltulanu (C.S.M. 
Tulcea). Mijlocie mică : C. Cio
chină (B.C. Br.) b.p. C. Chltu 
(Dinamo), M. Ouatu (S.C. Bacău) 
b.p. Gh. Muraru (St. r. Bv.), C. 
Ionescu (Prahova PI.) b. neprez. 
FI. Ungureanu (Muscelul), N. 
Vișan (Met. Buc.) b.p. V. Cicu 
(Dinamo). Semigrea : Al. Mircea 
(B.C. Br.) b.ab. 1 D. Butnaru 
(CSM Sibiu). V. Va.sl.le (Steaua)

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE FLORETĂ (masculin) ALE ROMÂNIEI
- sportivi din opt țări

ționale ale sezonului, prevăzu
te în calendarul principalelor 
competiții ale scrimei mon
diale, sini reuzriți floreiiști 
din opt țări : Algeria. Bulgaria,

Floreta prilejuiește asalturi spectaculoase, o mărturie în acest 
„Internaționalele" de la sala Flo- 

Foto : I. MIHAICA
sens fiind imaginea de mai sus. 
reasca pot oferi o suită
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria și 
România.

Astăzi, începînd de la ora 
8, se va disputa proba indivi
duală, în care sînt înscriși a- 
proximativ 70 de concurenți. 
Programul, care se va desfă
șura non-stop, va debuta cu 
întrecerile pe grupe, în faza 
eliminărilor directe urmînd a 
rămîne 16 scrimeri. iar finala 
(de 6 concurenți) va avea loc

Dinamoviada internațională de iarnă

SCHIORII ROMANI AL DOMINAT
CATEGORIC RRODA DE CODORlRE

La fete, cele mai bune au
POIANA BRAȘOV, 23 (prin 

telefon). Vineri la prînz un 
soare strălucitor învelea Pos
tăvarul cu o pînză de raze ce 
nu atenuau însă duritatea ză
pezii pe Pirtia Lupului. Tra
seul coborîril se prezenta ca 
un adevărat patinoar, iar cele 
23 de porți direcționale, me
nite să reducă viteza schiori
lor, nu au putut împiedica pe

b-ab. 1 M. Mamu (C.S.M. Tul- 
cea), I. Cirlan (B.C. Gl.) b.p. Gh. 
Preda (Tohan), C. Chjracu (B.C. 
GL) b. neprez. D. Vâleanu (Mus
celul).

Cîteva din rezultatele semifina
lelor. Muscă : M. Vișan (Metalul 
Bocșa Română) b.p. Fr. Koszor 
(Voința S. Mare), D. Radu (Stea
ua) b.p. N. Schiopu (B.C. Br.). 
Pană : N. Neagu (Oțelul Tîrgo- 
viște) b.p. I. Guță (B.C. Br.), V. 
Zbuchin (Nicolina) b.p. V. Duchin 
(Rapid). Ușoară : M. Mihalache 
(Farul) b. neprez. I. Corneanu 
(Farul).

Victor BĂNCIULESCU

GALAȚI. Odată cu apropie
rea de finale. întrecerile pugi- 
listice desfășurate în Sala 
sporturilor din localitate au 
devenit tot mai interesante, 
valoarea întîlnirilor apropiin- 
du-se de nivelul pretins într-o 
astfel de competiție. Pînă a- 
cum, dintre sportivii care au

(Continuare in pag. a 4-a) 

începînd de la orele 18. Rea
mintim că prima ediție a „in
ternaționalelor" României a 
revenit. în proba individuală, 
reprezentantului tării noastre 
Petru Kuki.

Duminică (tot de la ora 8) 
va începe proba pe echipe, cîș- 

tigătoarele celor trei grupe pre
liminarii urmînd să se intîl- 
nească în turneul final care va 
stabili locurile pe podium. 
Țara noastră va prezenta In 
concurs trei echipe, din care 
nu vor lipsi titularii primei 
garnituri : P. Kukl, M. Țiu, 
P. Bunicea, FL Nicolae, T. Pe
trus, precum si componentil 
lotului de tineret : N. Iile, O. 
Gogoașe, G. Oancea S. Roca, 
Z. Huszti.

fost sportivele sovietice

diferență 
să trieze 
Spre sa- 
spectatorl 
traseului.

multiplul nostru campion Dan 
Cristea să înregistreze un nou 
record de viteză de peste 105 
km pe oră. Astăzi (n.r. — ieri) 
în cadrul celei de-a V-a edi
ții a Dinamoviadei internațio
nale de iarnă, fondiștii și 
biatloniștii au făcut ușoare 
antrenamente, singura probă 
oficială a zilei fiind cursa de 
coborîre. Cu o lungime de 2920 
metri, cu 750 metri 
de nivel, pîrtia avea 
sever pe concurenți. 
tisfacția numeroșilor 
înșirați de-a lungul 
elevii antrenorului dinamovist 
Kurt Gohn au înregistrat un 
succes categoric în această 
probă a adevărului — cum este 
denumită coborirea. Atît spor
tivii dinamoviști, cît și antre
norul lor merită sincere feli
citări pentru rezultatul înregis
trat.

La ora 12,30, de lingă caba
na Cristianul Mare, primul a 
pornit în cursă schiorul sovie
tic Nikolai Kedrin- El a înre
gistrat un timp bun. Cu nu
mărul 5 a pornit Dan Cris- 
tea- Dinamovistul, un perfect 
cunoscător al tainelor Pîr
tiei Lupului — pe care con
curează cu succes de aproape 
15 ani — a făcut o cursă fără 
greșeală, a speculat cu dezin
voltură porțiunea dificilă de la 
S-ul mare, nu a frînat aproa
pe nici un moment și, zburînd 
pur și simplu pe acest pati
noar, a reușit să doboare re
cordul de viteză, care-i apar
ținea, și să înregistreze timpul 
de 1:41,048, un succes de pres
tigiu pentru schiul nostru. în 
imediata lui apropiere s-au a-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)



La întrebarea: avem valori ?

VOLEIBALIȘTII AU RĂSPUNS: AVEM!
Lumea voleiului a trăit m acest început de an preolim- 

pic satisfacția bunei comportări a echipelor noastre de club 
in competițiile internaționale. Satisfacții mai mari sau mai 
mici, in funcție de rezultatele fiecărei echipe, dar și de 
conjunctura in care s-au desfășurat cupele europene (echi
pele sovietice nu s-au inserts la această ediție). Una peste 
alta, desigur, evoluțiile reprezentantelor noastre au fost mai 
bune ca altădată, in anii din urmă.

După desfășurarea meciurilor se poate afirma că echipa 
masculină a clubului Dinamo, in forma sportivă în care s-a 
aflat, ar fi ciștigat „Cupa cupelor" in orice companie. Și 
că, dacă ar fi participat la Cupa campionilor, cucerea tro
feul la fel de detașat. Dintre toate cele opt participante la 
turneele finale masculine ale celor două competiții conti
nentale, Dinamo a impresionat in mod cu totul deosebit pe 
specialiștii prezenți la Roeselare și Bruxelles. Steaua, pin- 
dită și de neșansă in finala C.C.E., a făcut și ea impresie 
bună, deși nu a părut in formă sportivă optimă.

Dar rezultatele pozitive ale voleibaliștilor noștri nu au 
oferit numai satisfacții, ci ți învățăminte. Nu mai departe 
de toamna trecută, după contraperformanța de la campio
natul mondial, mulți au acreditat ideea că nu avem jucă
tori de clasă internațională. Ei bine, li s-a dat acestora un 
răspuns cit se poate de convingător : avem destui voleiba
liști cu calități fizice, tehnice și tactice deosebite, capabili 
de orice performanță. Era nevoie de o dovadă in acest sens, 
ți echipele noastre au dat-o. Iată de ce socotim acest mo
ment pe care-l trăiește voleiul nostru un veritabil punct 
de relansare pe plan internațional, de revizuire a opiniilor 
tn legătură cu valorile de care dispunem, dar mai ales a 
concepției despre muncă. Dinamo, in special, a lucrat mai 
mult și mai cu folos in ultima vreme, iar rezultatul nu a 
intirziat. Echipele feminine lucrează în general mai puțin, 
poate ți mai slab calitativ. Și, de asemenea, se vede. Insă 
— repetăm o afirmație mai veche — elemente valoroase 
avem destule și în voleiul feminin...

In curind, după încheierea campionatelor interne, începe 
sezonul internațional la nivel de formații reprezentative, cu 
scop final pentru echipele noastre — in acest an preolimpic — 
calificarea la J.O. prin campionatele europene de la Paris. 
Succesele din competițiile la nivelul cluburilor trebuie să 
însemne un nou imbold în pregătire, o atitudine mai cute
zătoare a naționalelor noastre, urmînd pildele și învățămin
tele cupelor europene. Este nevoie mai tntii ți mai grabnic 
de limpezirea lucrurilor in privința alcătuirii loturilor și de
semnării tehnicienilor care se vor ocupa de ele. Ca să nu 
se spună ca anul trecut că s-a început pregătirea prea tir- 
ziu...

Aurelian BREBEANU

FINALELE CONCURSURILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

a beneficiat de o pîrtie cu ză
padă excelentă, permițînd a- 
tingerea unor viteze în jurul 
a 100 km pe oră.

Fondul, încercare dură a ca
lităților fizice și specific mi
litare ale triatloniștilor, a evi
dențiat foarte buna pregătire 
a concurenților — la trageri, 
aproape jumătate dintre ei au 
introdus precis toate loviturile 
tn ținte, deși condițiile în 
care au acționat au fost deose
bit de grele- Cîștigătorul deta
șat al probei — locotenentul 
major Ion Bîrloîu — a dovedit 
înalte calități atletice și de 
bun trăgător.

Participanții la proba de șta
fetă au oferit, de asemenea, 
o întrecere dîrză și palpitantă. 
Din rîndul lor s-a detașat ser
gentul major Gheorghe Boncu 
care, la a patra sa participare 
la întrecerile finale pe armată 
(prima dată ca militar în ter
men), a obținut al patrulea re
cord al traseului de ștafetă !

în încheiere, un cuvînt de 
mulțumire, din partea organi

zatorilor, echipei Salvamont 
din Borșa, condusă de to
varășul Paul Ionel-Timiș, 
permanent prezentă la da
torie pe pîrtiile și traseele 
concursurilor, echipă din care 
au mai făcut parte dr. Victor 
Mărcuș, Grigore Danciu, Con
stantin Bărbosu, loan Timiș 
Răituța, Grigore Timiș Hrișcă, 
Petre Boman și Gelu Scarlat.

lată și numele clștigătorilor pe 
probe și categorii :

L TRIATLON MILITAR. SLA
LOM : categ. I, cadre : It. maj. 
Doru Șuștreanu (Prahova) ; ca
teg. I, militari In termen : frun
taș t.r. Fekete Gyula (Oltul) ; ca
teg. a H-a, cadre : It. Toader 
Munteanu (Șiretul) ; categ. a n-a, 
militari în termen : sold. Constan
tin Clinciu (Ialomița). COBORlRE: 
categ. I, cadre : lt. maj. Doru 
Șuștreanu (Prahova) ; categ. I, 
militari în termen : cap. Gyorfl 
Levente (Dunărea) ; categ. a n-a, 
cadre : lt. Ovidiu Neamțu (Crișul) 
și It. Virgil Nastai (Ialomița) ; 
categ. a n-a, militari In termen : 
sold. Petre Grigore (Crișul). 
FOND : categ. I, cadre : lt. maj. 
Ion Bîrloiu (Dunărea) ; categ. I, 
militari în termen : sold. Teodor 
Pop (Carpați) ; categ. a n-a,-ca
dre : lt. Toader Munteanu (Șire
tul) ; categ. a n-a, militari tn

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAM
FINALA „CUPEI U.T.C.“ 

LA SCHI-FOND
După cîteva zile de viscol pu

ternic, Semenicul s-a prezentat 
cu un peisaj fermecător în tim
pul desfășurării celei de a X-a 
ediții jubiliare a „Cupei U.T.C.*4 
la schi fond. Marți s-au prezentat 
1a start elevii de 14—15 ani. și ti
nerii de peste 19 ani din mediul 
rural, calificați în urma etapelor 
de masă la care au fost cuprinși 
mil de participanți. Remarcabil 
este faptul că au luat startul re
prezentanții tuturor județelor și 
al municipiului București. Sporti
vii veniți din județele de cîmpie 
sau de pe malul mării au dat o 
ripostă plină de ambiție celor 
care au la îndemînă munții și 
zăpada șl care pot simți mai mult 
marea bucurie a Iernii.

Concursul s-a desfășurat într-un 
cadru de mare sărbătoare, iar 
concurenții au evoluat pe două 
trasee — 2 km pentru fete și 
5 km pentru băieți — marcate în 
așa fel ca evoluția lor să fie ur
mărită de spectatori, turiști aflațl 
pe Semenic. Festivitatea de pre
miere s-a desfășurat seara, la lu
mina torțelor și a unei salbe de 
rachete multicolore, cinstind ast
fel nu numai pe cei mai buni, ci 
și pe toți participanții.

Rezultate : eleve 14—19 ani : L 
Marilena Breban (Maramureș), 2. 
Violeta Mihăeasă (Hunedoara), 3. 
Ana Kutlak (Bihor) ; elevi 14—19 
ani : L Vasile Oneț (Alba), 2. Va- 
sile Magda (Bihor), 3. Alexandru 
Pop (Maramureș) ; fete peste 19 
ani : 1. iuliana Sekeli (Harghita), 
2. Elisabeta Koritar (Bihor), 3. 
Mari oara Pelin (Brașov) ; băieți 
peste 19 ani 1. Alexandru Morar 
(Vaslui), 2. Aurel Gaclu (Cluj), 3. 
Ion Oncloiu (Brașov).
Doru Dina GLAVAN, coresp.

IN DIVIZIA A DE VOLEI
Duminică este programată o 

nouă etapă în Divizia A de volei. 
Dintre întrecerile masculine se 
detașează două partide tn care 
sînt angrenate cele 4 formații a- 
Oate în subsolul clasamentului x 
„U“ Cluj-Napoca — C.S.U. Galați 
șl Universitatea Craiova — Sllva- 
nla Șimleu Silvaniel, precum șl 
meciul de la Timișoara, unde Po
litehnica (performera ultimelor 
două etape) primește vizita echi
pei Explorări Bala Mare. Celelalte 

MILITARE DE IARNĂ
termen : sold. Constantin Clinciu 
(Ialomița).

Clasament individual — triatlon 
militar : categ. I, cadre : it. maj. 
Doru Șuștreanu (Prahova) ; ca
teg. I, militari în termen ; sold. 
Sorin Irimie (Prahova) ; categ. a 
Il-a, cadre ; lt. Toader Munteanu 
(Șiretul) ; categ. a n-a, militari în 
termen : sold. Constantin Clinciu 
(Ialomița). Clasament pe echipe — 
triatlon militar : categoria I : 1. 
echipa lotului Prahova, 2. echipa 
lotului Mureșul, 3. echipa lotului 
Dunărea ; categoria a n-a : 1. e- 
chipa lotului Crișul, 2. echipa lo
tului Ialomița, 3. echipa lotului 
Șiretul.

n. ȘTAFETA : categoria I 5 e- 
chipa lotului Prahova ; categoria 
a n-a : echipa lotului Ialomița.

in. PROBA DE PATRULA : ca
tegoria I î patrula lotului Pra
hova, comandată de caporalul Ion 
Vintilă ; categoria a n-a : patrula 
lotului Șiretul, comandată de ca
poralul Constantin Mihăilă.

IV. PROBA DE PLUTON : ca
tegoria I : plutonul lotului Car
pați, comandat de locotenentul- 
major Hie Moldoveanu.

CLASAMENT GENERAL PE 
LOTURI : categoria I : 1. lotul
Prahova. 2/ lotul Dunărea, 3. lo
tul Mureșul ; categoria a H-a : 1. 
Iotul ialomița, 2. lotul Șiretul, 3. 
lotul Crișul.

partide : Viitorul Bacău — Di
namo, Tractorul Brașov — Delta 
Tulcea, Steaua — C.S.M. Suceava 
(sala Floreasca, ora 14).

La feminin, cele mai importante 
sînt meciurile Farul — Universi
tatea Craiova și Știința Bacău — 
Penicilina Iași. In alte întîlniri : 
Universitatea Timișoara — Rapid, 
Maratex Baia Mare — C.S.U. Ga
lați, C.S.M. Libertatea Sibiu — 
Chimpex Constanța și „U“ Cluj- 
Napoca —* Dinamo.

MÎINE ULTIMELE PARTIDE 
ALE TURULUI IN DIVIZIA 

A LA HANDBAL 
FEMININ

Campionatul Diviziei A la hand
bal feminin programează mîine, 
în Capitală, la Bacău și la Timi
șoara, ultima etapă, a ix-a, a tu
rului, competiția urmînd a fi re
luată în ziua de 8 aprilie. Desigur, 
„câpul de afiș*4 este deținut de 
tripla tntîlnire din București, Pa
latul sporturilor și culturii găz
duind meciuri de atracție. Dețină
toarea locului I Înaintea ultimei 
etape în clasamentul turului, Ști
ința Bacău, evoluează pe teren 
propriu și este de așteptat ca 
studentele băcăuance să lupte 
pentru a-și menține pînă la pri
măvară (dacă nu și în continua
re) șefia handbalului nostru fe
minin.

Programul meciurilor.
BUCUREȘTI. Palatul sporturilor 

și culturii : Rapid București — 
Rulmentul Brașov ; Progresul 
București — Constructorul Baia 
Mare ; Universitatea București — 
Mureșul Tg. Mureș.

BACĂU. Știința — Confecția 
București.

TIMIȘOARA. Universitatea — 
Hidrotehnica Constanța.

MÎINE LA PALATUL 
SPORTURILOR

(Urmare din pag. 1) '
namente pe zi si o ședință de 
„terapie psihică" vor asigura 
foștilor campioni premisele ne
cesare pentru susținerea dorin
ței de victorie". „Avem lotul 
complet și valid, ne-a, declarat 
antrenorul emerit Cornel Oțe
tea. Voi înscrie pe foaie jucă
torii Nicolae Munteanu. Ște
fan Orban, Gabriel Kicsid, 
Ștefan Birtalan, Werner Stockl, 
Radu Voina, Constantin Tudo- 
sie, Gh. Croitoru, Cristian Io- 
nescu, Cezar Drâgăniță, Grișa 
Cheli și Vasile Stingă. Vom 
lupta înainte de toate pentru a 
ne dovedi valoarea și sperăm 
că în acest fel ne vom apropria 
victoria".

Iată și lotul lui Dinamo : 
Claudiu Ionescu, Mircea Gra- 
bovschi, Ion Tase. Dumitru 
Paizan, Paul Matei, Mircea 
Bedivan, Cornel Durau, Mircea 
Ștef, Olimpiu Flangea, Adrian 
Cosma, Ghiță Lieu, Vasile O- 
prea. Eugen Andreescu. Cris
tian Becicheri si Petre Cosma.

Știința Bacău — Universita
tea Cluj-Napoca, „finala mică" 
pentru locurile 3—4, veritabil 
derby studențesc, va oferi, sîn- 
tem siguri, o dispută de înal
tă tinută. o aprigă întrecere 
pentru ..bronzul" „Cupei Româ
niei".
ETAPĂ CALMA IN CAM
PIONATELE DE BASCHET

Campionatele republicane de 
baschet programează astăzi șl 
mîine (la băieți etapa a »-a, la 
fete etapa a 14-a) jocuri aparent 
„calme", eu favorite mai mult 
sau mal puțin sigure cu puține po
sibilități de surprize. Dintre cele 
M meciuri se disting, totuși, două: 

Universitatea Timișoara — Poli
tehnica București la fete, Rapid
— I.C.E.D. La băieți, care se poate 
presupune că vor oferi întreceri 
echilibrate.

Iată programul partidelor : FE
MININ : Universitatea Timișoara 
(locul 3 in clasament) — Politeh
nica București (5) — în tur 68—60 
și 76—65, Universitatea Cluj-Na
poca (7) — Voința Brașov (8) — 
85—80 și 95—83, Crișul Oradea (1)
— Mobila Satu Mare (6) — 94—69 
șl 84—61, P.T.T. București (12) — 
Olimpia București (10) 59—66 șl 
42—68, Progresul București (9) — 
Voința București (4) — 60—65 și 
75—69, Rapid București (2) ■ — 
C.S.Ș. Ploiești (11) — 108—69 șl 
94—73 ; MASCULIN : Rapid (7) — 
LC.E.D. (4) — 70—65 și 76—80, Ur- 
bis (12) — Farul (3) — 73—108 șl 
83—121, Politehnica București (10)
— Dinamo București (1) — 75—120
șl_73—135, C.S.U. Sibiu (9) — Uni
versitatea Cluj-Napoca (6) —
72—118 și 79—100, C.S.U. Galați (8)
— Steaua (2) — 71—99 șl 61—94, 
C.S.U. Brașov (5) — Universitatea 
Timișoara (11) — 86—80 și 86—93.

NOI RECORDURI LA 
PATINAJ VITEZĂ

Confirmînd bunele aprecieri, 
juniorul Dezideriu Jenei (cat. 1) 
a continuat seria recordurilor re
publicane. stabilind, la un recent 
concurs internațional desfășurat 
pe pista de la Inzell, următoarele 
performanțe : 500 m — 40,98 (v.r. 
41,1) ; 1000 m — 1:23,36 (vj.
1:27,56), in prima zi, iar în a doua 
reuniune a încheiat cursa de 
1 000 m cu 1:22,98, îmbunătățin- 
du-și propriul record din ziua 
precedentă. în clasamentul gene
ral, el a totalizat la poliatlonul de 
«prinț 165,530 p (v.r. 175,106 p). Cu 
prilejul altei competiții, alergăto
rul brașovean Andrei Erdely a 
terminat cursa de 3 000 m cu un 
nou record de seniori : 4:30,55
(vr. 4:31,15).

Tînărul vitezist Dezideriu Jenei 
va participa, astăzi $i mîine, la 
campionatele mondiale de pollatlon 
ale juniorilor, programate pe 
pista de la Grenoble.

„CUPA DE IARNĂ" 
LA MOTOCROS

Ajunsă la cea de a 2-a ediție, 
„Cupa de iarnă- La motocros a 
Început pe traseul de la Ctmplna, 
In organizarea asociației sportive 
locale, Poiana. Iată Învingătorii : 
juniori mari — T. Dulea (Steagul 
roșu Brașov) ; tineret — Fr. Fo- 
dor (Electro Sf. Gheorghe) ; se
niori — E. Laub (Electro Sf. 
Gheorghe).

A doua etapă s-a desfășurat la 
Morenl, pe traseul de pe Dealul 
Sîngerlș, organizarea fiind asigu
rată de asociația Flacăra-Autome- 
canlca din localitate. întrecerile 
s-au încheiat cu victoria următo
rilor sportivi : juniori mari — V. 
Lepădatu (Steagul roșu Brașov) ; 
tineret — Fr. Fodor ; seniori — 
P. Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu). E- 
tapa a 3-a va avea loc la 4 mar
tie, la Z Urnești. (Gh. TLINCA — 
eoresD.l
PRIMA ETAPĂ DE IARNA 

A ALPINIADEI
în masivul Domogled, din apro

pierea Băilor HercuLane, s-a des
fășurat timp de patru zile prima 
etapă de iarnă a Alpiniadei repu
blicane pentru seniori. Au parti
cipat 11 echipe, formate din cite 
trei alpiniști : A.S.A. Brasov. 
Creația Brașoy, C.S.M. Iași. C.S.U. 
Brașov, Difîamo Brașov, Me
talul Hunedoara, Minerul Bă
lan, Universitatea Cluj-Napo
ca, Politehnica Timișoara, Ra
pid Oradea și Torpedo Zămești. 
Cu toate că zăpada și gheața au 
lipsit aproape în întregime, con
dițiile de escaladă au fost destul 
de grele, din cauza traseelor 
umede și alunecoase. Toți partici
panții s-au prezentat însă — atît 
la normele de control, cit șl tn 
concurs, care a constat din par- 
curgerea a două trasee eu grad

de dll 
pregăl 
fizic, I 
reali.J 
Iar 2 I 
sltateJ 
puneți 
pinlșt] 
Prin I 
tare, 
revela] 
rea el 
itfori 
12—17 
unde 
tntegr 
caban 
ceva 
bruaril 
Retez d 
etapă 
tru til

iii

In. I 
compJ 
pîrtia I 
mîine I 
tre cl 
cursun 
Feder] 
cei ml 
cestuil 
pionii] 
viei (1 
trc^dl 
VictoJ 
(A. S

Tcd 
Germ] 
întrec! 
persoa 
telor 
nia v| 
echipa 
torii q 
— PU 
Dorel 
Iofan 
gătorij
IN 
HALT!

SIBIB 
au inel 
din cac] 
natului! 
start sl 
seniorii 
A șl 71 
de 170]

Rezul 
după I 
bune efl 
petiția I 
cembril 
că, de I 
însemn] 
nu sînl 
fiind îl 
propiatl 
„Cupei I 
săptăml 
Un alt] 
apariții 
din rirl 
câți în | 
Gh. Cil 
nut fad 
unor el 
Divizia I 
șoara (I 
pectiv | 
vidiu îT 

iată J 
muscă 1 
(Electrq 
<82,5 +] 
Tg. Ml] 
Toader I 
90). Cal 
From ( 
+ 117, 51 
215 kg 
lectrom 
(97,5 + 
L V. H 
245 kg 1 
(C. S. < 
I. Fr. 1 
(107,5 j 
nuă. (îl

S1MBÂTĂ
ATLETISM. Sala „23 August*, 

de la ora 16 : campionatele muni
cipale pentru juniori I și ttt.

BASCHET Sala Floreasca, de 
la ora 15 ; URBIS — Farul (m.A) ; 
Progresul — Voința București 
(f.A) ; Politehnica — Dinamo 
(m.A); Rapid — I.C.E.D. (m.A) ; 
«ala Giulești, de la ora 17 : P.T.T. 
— Olimpia (f.A) ; Rapid — C.S.Ș. 
Ploiești (f.A).

LUPTE GRECO-ROMANE. Sala 
Dinamo, de la orele 10 șl 18 : eta
pa a Il-a a Diviziei A (participă 
echipe din seria a n-a).

LUPTE LIBERE. Sala Steaua, 
de la orele 10 și 16 : etapa a H-a 
a Diviziei A (participă echipe din 
seria a III-a).

POPICE Arena Giulești, de la 
ora 15 : Rapid București — Voința 
București (f.A).

SCRIMA. Sala Floreasca, de la 
ora 8 : campionatele internaționale 
de floretă ale României, proba in
dividuală (m).

VOLEI : Sala Institutului peda
gogic, de la ora 16 : Voința — 
I.T B. sl Confecția — Spartac 
(f.B) ; sala Flacăra roșie, de la 
ora 16 : Flacăra roșie — Calcula
ta tf.B) : sala Electra, de la 
ora 17 î Electra — Steaua H 
(m.B)

TENIS Sala „23 August*, de la 
ora 8,30 : „Cupa Steaua*.

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 August*, 

de la ora 9,30 : campionatele mu
nicipale pentru juniori I și m ; 
sala Steaua (Calea Plevnei), de la 
ora 9.30 : concurs de săritură tn 
înălțime ; parcul Dinamo, de la

ora 9,30, „Crosul Dinamo" pentru 
copil, juniori, seniori, veterani.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 8 : URBIS — Farul (m.A) ; 
Progresul — Voința București 
(f.A) ; Politehnica — Dlnamo 
(m.A) ; Rapid — LCJEJD. (m.A) ; 
sala Giulești, de la ora 8,15 : 
P.T.T. — Olimpia (i.A) : Rapid — 
C.S.Ș. Ploiești (LA).

HANDBAL. Palatul sporturilor 
șl culturii, de la ora 13 : Rapid 
București — Rulmentul Brașov 
(f.A) ; de la ora 14,05 : Progresul 
București — Constructorul Baia 
Mare (f^) ; de la ora 15,10 : U- 
nlversitatea București — Mureșul 
Tg. Mureș (f.A) ; de la ora 16,15 : 
Universitatea Cluj-Napoca — Ștl- 
mța Bacău („Cupa României14, 
mase, locuri 3—4) ; de la ora 17,45: 
Steaua — Dlnamo București (fi
nala „Cupei României", mase.).

LUPTE GRECO-ROMANE. Sala 
Dinamo, de la ora I : etapa a 
n-a a Diviziei A (participă echipe 
din seria a n-a).

LUPTE LIBERE. Sala Steaua, 
de la ora 9 : etapa a n-a a Divi
ziei A (participă echipe dta se
ria a m-a).

SCRIMA. Sala Floreasca, de la 
ora 8 : Campionatele internațio
nale de floretă ale României (m.) 
— proba pe echipe.

VOLEI., Sala Floreasca, de la 
ora M : Steaua — C.S.M. Suceava 
(m.A) ; sala Electronica, de la 
ora 10 : Calculatorul — „7 Noiem
brie" Sibiu (m.B) ; sala C-F.R. 
de la ora 10 : C-F.R. — Construc
torul Brăila (m.B) ; sala Giulești, 
de la ora 12 : Rapid — SARO 
Tirgoviște (m.B).

TENIS. Sala „33 August", de la 
ora 8,30 : „Cupa Steaua".

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 34 FEBRUARIE, 

ora 15,05 : „Stadion" — Maga
zin sportiv tn Imagini, realizat 
de Cornel Punrnea șl Sorin 
Satmari.

DUMINICA 25 FEBRUARIE, 
ora 15 : „Marea aventură, a 
schiului" — film documentar ; 
ora 17,45 : Finala „Cupei Ro
mâniei" la handbal masculin : 
Dlnamo — Steaua (transmisie 
directă de la Palatul sporturi
lor ; comentator Cristian To-

pescu) ; ora 15,35 (programul 
H) : „Telerama sport", emi
siune de Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI 28 FEBRUARIE, 
ora 15 : Fotbal : Steagul roșu 
Brașov — U.T.A. șl „U“ Cluj- 
Napoca — Sport club Bacău, 
tn „Cupa României" (transmi
siune directă, alternativ de la 
Brașov $1 Cluj-Napoca ; co
mentatori Radu Urziceanu și 
Bftimle Ionescu).

La 2 martie

O interesantă inițiativă tu
ristică — rod al colaborării 
dintre întreprinderea de turism 
hoteluri și restaurante Bucu
rești și Oficiul județean de 
turism Brașov — este ex
cursia combinată în care, du
pă im sejur de 4 zile la Pre
deal sau Poiana Brașov, urmă
toarele sânt petrecute în capi
tala Republicii Populare Un
gare — Budapesta.

Informații și înscrieri la 
toate filialele de turism din 
București : str. Mendeleev nr- 
14, Bd. Republicii nr. 68, Bd. 
1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu 
nr. 35 și Cal. Griviței nr. 140.

8

1979:

TRAGEREA
EXTRAORDINARĂ
A MĂRȚIȘORULUI

• Se efectuează 12 extrageri a cite U n|
• Ciștigurile fazei a m-a se acordă din 

mului Loto.
• Se atribuie, In număr nelimitat: AUTol 

sau „Skoda 120 L“, EXCURSn in U.R.S.S. 
garia — Grecia sau R. P. Polonă, CTȘTIgI 
valori fixe șl variabile.

• Biletele de 25 lei varianta participă La !

• Se poate participa șl pe bilete achitat

UN BILET LA ACEASTA TRAGERE — 
ȘI UTIL CU OCAZIA MĂRȚIȘORULUI 1 J

Rețineți ; biletele pot fi procurate plnă

MAI MULTE BILETE JUCATE — MAI 
CIȘTIGA 1

Agențiile Loto — Pronosport vă oferă j 
traordinare Loto din 2 martie, precum și
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PROGRESUL-VULCAN ÎNVAȚĂ 
(DIN NOU) SĂ JOACE...

Suporterii sc tem de Divizia C, Petre Moldoveanu
se gindește la

ității 
pe 

..?i din- 
con- 

Cupa 
parte 
ai a- 
cam- 
’opo- 
umi-
Ispas

I
I
I
I

k F. 
e loc

4 
iona- 
omâ- 
e un 
rmă- 
tescu

I
I
I

ivizia 
total

Casați, 
mal 

corn
ii de- 
toate 

iumăr 
intași 
5, ei 
ea a- 
jadrul 
amate 
(aria). 
sțituie 
tineri, 
emar-

I
I
I

Intre tarul și returul de cam
pionat, Progresul-Vulcan Bucu
rești se găsește cantonată ta 
seria a doua a Diviziei B, pe 
modestul loc 12, cu un golave
raj negativ, cu o zestre săracă 
de numai 15 p. Despărțită doar 
de două puncte de „lanterna ro
șie există posibilitatea teoreti
că ca Progresul-Vulcan să coboa
re, după prima etapă de la re
luare, chia-r pe ultimul loc. Situa
ție dramatică, asemănătoare cu 
aceea de la mijlocul sezonului 
1974/75, când la cârma echipei a 
fost instalat un antrenor tânăr, 
cu idei și chef de lucru (V. Ma- 
teianu), care a și* smuls echipa 
din coclaurile prin care se com
plăcea, propulsind-o, dealtfel, 
pînă in Divizia A. După patru 
ani, simetria situației impune o 
măsură asemănătoare : cârma e- 
chipei a fost predată. De data 
aceasta, însă, speranțele se leagă 
de un tehnician matur, rutinat, 
cu vechi state de serviciu. L-am 
numit pe Petre Moldoveana.

Mobilizăm, deunăzi, la sediul 
clubului, o grupare reprezentati
vă, implicată, orice s-ar spune, 
ta soarta Progresului-Vulcan : 
Constantin Dumitrescu, președin- 
tele clubului ; Marin Moraru, vi
cepreședintele secției de fotbal ; 
Petre Moldoveanu, antrenor prin
cipal ; Victor Mafteuță, antrenor 
secund ; Nicolae Năstase, supor
ter vechi și fidel.

Președintele clubului, Constan
tin Dumitrescu, justifică plasarea 
penibilă din clasament. Se scu
tură parcă de un vis urft. „Nu 
se putea ajunge prea departe, 
atit timp cît antrenorul Viorel 
Popescu venea ultimul la antre
namente șl pleca primul. Parti
san al jocului tare, de intimi
dare GJa-1 de la genunchi ta 
sus 1“ era indicația care domina 
vestiarul nostru), adept ai an
trenamentelor preponderent fizi
ce, lipsit de exigență și ta ge
neral un exemplu personal nega
tiv, el a reușit să dezorganizeze 
jocul unei echipe pe care a și 
scăpat-o din mină, haotică în te
ren, debusolată la niște antrena
mente onorate după bunul plac. 
Am avut discuții, infructuoase, 
cu antrenorul, am sesizat ta scris 
federația, cerindu-i sprijinul, 
dar.,.*»

Fostul jucător Marin Moraru 
nu este mai puțin vehement. 
„Poate că niciodată echipa nu a 
avut condițiile materi al -adminis-

A... Să vedem...
trative de astăzi. Tocmai de a- 
ceea istoria Progresului nu cu
noaște o prăpastie atit de mare 
între drepturile și obligațiile ju
cătorilor. Ca să nu mai vorbim 
că picajul echipei a coincis cu 
consolidarea bazei materiale, con
cretizată prin dublarea capacită
ții tribunelor, prin amenajarea 
unui cabinet medical propriu*.

Colaborator al iul V. Popescu, 
V. Mafteuță își recunoaște o a- 
nume lipsă de fermitate și de 
inițiativă. „Greu de impus vreun 
punct de vedere în fața lui Vio
rel Popescu, care replica invaria
bil : dacă mor, vreau să mor pe 
mina mea I Cit de repede se 
poate deteriora o formație 7 îna
intea turului am jucat un amical 
la Galați, învingând, după o 
prestație superioară, pe F.C.M., 
cu 3—2. După 17 etape ei se gân
desc la promovare, noi ne 
ta zona retrogradării*.

P. Moldoveanu pare optimist, 
Încrezător. Are și o liniște de 
om care deține parcă în buzunar 
cheia problemei. Spune, dealtfel, 
fără sfială : „Stat șapte jucători 
ta echipă mai buni decât tot ce 
are mai bun seria a Ul-a a Di
viziei B, pe care o cunosc bine, 
activând până acum la „U* Cluj- 
Napoca. Dacă ta primele șase e- 
tape luăm trei puncte afară, ne 
facem bagajele pentru • even
tuală mutare în Divizia A. După 
• pregătire centralizată la Slănic 
Moldova, unde disciplina a fost 
repusă ta drepturi, ne-am lansat 
ta meciuri amicale. Numai că 
pentru noi acestea nu au avut ca
racterul obișnuitelor partide de ve
rificare, ci unele de retavățare a jo
cului de fotbal. Din următorii 21 se 
va alege „11*-le de bază: Giron, Bu- 
tancea — portari ; Nignea, M. 
Florentin, G. Sandu, Grig ore, 
Popa, Gtafăleanu, Gh. Ștefan — 
fundași ; Dragu, Cristea, Turba
ta, Săndoi, M. Anghel — mijlo
cași ; Mari ca, frații lor dac he 
(Gabriel și Cristian), Apostol, 
Georgescu, Runceanu, Rămures- 
cu — înaintași*.

Reprezentantul suporterilar, Ni- 
eoflae Năstase : „Până și supor
terii, mîhniți, se dispersaseră. 
Dar îi observ adunîndu-se iarăși 
ta spatele gardului de sârmă al 
terenului. Din 500 de eotizanți, 
ajunsesem 27. Acum, cifra revine 
ia cotele normale*.
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REPETIȚII GENERALE, 
LA TOATE EȘALOANELE

Ultima duminică dinaintea des
chiderii sezonului oficial de pri
măvară. Iată motivul pentru care 
marea majoritate a echipelor di
vizionare au programate, astăzi ți 
miine, jocuri amicale cu caracter 
de verificare. Antrenorii vor căuta 
să elimine deficiențele semnalate 
pe parcursul pregătirilor, vor de
finitiva formația de bază. Cu alte 
cuvinte, își vor supune elevii unei 
repetiții generale. Iată programul 
tntîinirilor.

Astăzi : a RAPID BUCUREȘTI
— GWARDIA VARȘOVIA (stadio
nul Gluleștl. ora 15) a F.CJi. 
GIURGIU — STEAUA (ora 15,30) 
a ȘOIMH SIBIU — C.S. TÎRGO- 
VIȘTE (ora 16) a PROGRESUL- 
VULCAN BUCUREȘTI — PRA
HOVA PLOIEȘTI (stadion Progre
sul. ora 15).

Miine : a F.C. BIHOR — EIN
TRACHT FRANKFURT (ora 15) a 
S.C. BACAU — POLITEHNICA 
IAȘI (ora H) a A.S.A. TG. MU
REȘ — JIUL (ora 11) a CHIMIA 
RM. VILCEA — VIITORUL SCOR- 
NICEȘTI (ora U) a CORVINUL 
HUNEDOARA — F.C.M. REȘIȚA 
(ora 11) a mureșul DEVA — 
F.C. ARGEȘ (ora 11) a OLIMPIA 
SATU MARE — C.F.R. CLUJ-NA
POCA (ora 13) a VULTURII TEX
TILA LUGOJ — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (ora 11) a PROGRE
SUL-VULCAN BUCUREȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC (stadio
nul Progresul, ora 11) a ȘOIMII 
SIBIU — GAZ METAN MEDIAȘ 
(ora 11) a F C.M. GALATI — 
CONSTRUCTORUL IAȘI (ora 11) 
a INTER SIBIU - U.T.A. (ora 
11) a ELECTRONICA BUCUREȘTI
— Ș. N. OLTENIȚA (stadion E- 
leetronlca, ora 11)

„CUPEI ROMÂNIEI^
Chimia Brazi — F.C. Bala Mare : 

FL. CE NEA (Caracal) — Al. Drăguț 
(Zrmnicea) și C. Nițu (Tr. Măgurele);

Minerul Ghelar — F.C. Argeș : M. 
IVANCESCU - Gh. Racz și Gh. fo- 
nescu (toți din Brașov) ;

Dinamo Slatina •— Chimia Rm. Vil- 
cea s N. GEORGESCU - Gh. Manta 
și S. Marin (toți din București) ;

Universitatea Cluj-Napoca — S. C. 
Bacău : M. MORARU — F. Popescu 
Cambii din Ploiești) șl I. Va si Io! u 
(Cîmpina) ;

Constructorul lași - Jiul : A. MUS- 
TEȚEA — I. Chilibar (ambii din Pi
tești) și I. Mărgescu (București) ;

Steagul roșu Brașov — U.TJk. : C. 
SZH-AGHi (Baia Mare) - D. tordache 
și R. Platoș (ambii din București) ;

Metalul București - Corvinul Hu
nedoara : T. ANDREI (Sibiu) — S. 
Necșulescu șl L Tănase (ambii diw 
Tlrgoviște) ;

Laminorul Nădrag — Universitatea 
Craiova î M. ADAM - T. Goboș (am
bii din Ctuj-Napooo) și A. Hîrța 
(Gherla) J

F.C.M. Galați - F.C Bihor : OH. 
ISPAS — C Ghilâ (ambii din Constan
ța) Și *• Malciu (Tulcec) ;

Energia Gh. Gh. Dej — Politehnica 
Timișoara ; V. LANUL - T. Bolanov^ci 
șl I. Ciolan (toți din ksși) ;

Olimpia Satu Mare - Politehnica 
lași ! R. ST1NCAN - V. Măndescu și 
G Mateescu (toți din București) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Gloria Buzău : 
V. OOCILTEU - A. IRe șl D. Preo- 
țescu (toți dîr Craiova).

ȘTIRI... ȘTIRI...
a ARBITRI ROMANI PESTE 

HOTARE Brigada alcătuită din 
Nicolae Rainea, la centru, Marcel 
Buzea șl Cristian Teodorescu, la 
Baie, va conduce astăzi, la Mi
lano, partida amicală Italia — O- 
ianda. Medul Turcia — Algeria, 
care se va disputa miercuri 28 fe
bruarie, a tost încredințat trio
ului Constantia Ghiță, la centru, 
ajutat la ltale de George Drago- 
mlr și Victor Roșu. în aceeași zl, 
la Burgas, totCnlrea amicală Bul
garia — R. D. Germană va fl con
dusă de Francisc Coloși.

a CONSFĂTUIREA MEDICILOR. 
Luni 26 februarie va avea loc, ia 
București, consfătuirea anuală a

Aflată in turneu in țara noas
tră, echipa poloneză de tolba! 
Gwardia Varșovia a jucat ieri cu 
Gloria Buzău. Partida s-a Înche
iat cu scorul de 1—0 (1—0) in fa
voarea fotbaliștilor români, unicul 
gol fiind marcat de Negoescu to 
minutul 22.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
OCNE JOACA ASTAZI, MÎINE 

POATE CIȘTIGA !

a Concursul Pronosport de 
miine, 25 februarie 1D79, cuprin- 
ztnd in totalitate meciuri din pa
sionantul campionat Italian al di
viziei B, poate furniza surprize

ETAPA A 18-a (4 martie)
A.SA. Tg. Mure; - Sportul stud. (1-1}
Jiul Petro;ani - S. C. Bacău (0-1)
Univ. Craiova — Politehnica Tim. (1-1)
F.C. Corvinul - Politehnica lași (0—1)
Dinamo — F. C. Baia Mare (0—2)
F.C. Arge; — Chimia Rm. V. (2-1)
F.C. Bihor - U.TJt. (0-3)
GS. Tlrgoviște — Gloria Buzâu (1-0)
F.C. Olimpia — Steaua (1—3)

ETAPA A 19-a p martie)
Chimia Rm. Vîlcea — F. C. Olimpia (2-1)
Sportul studențesc - F. C. Corvinul (0-1)
F.C Baia Mare - Jiul (1—0)
Steaua — F. C. Bihor (4—2)
Gloria Buzău - A.S-A. Tg. Mure; (1—4)
U.T.A. - Dinamo (0—0)
SX. Bacău - F. C. Arge; (0—1)
Politehnica la;i — Univ. Craiova (Q->lj
Politehnica Tim. — G S. Tirgoviște (0-1)

ETAPA A 20-a (11 martie)
S.G Bacău — Gloria Buzău (0-1)
F.C. Arge; - Politehnica Iași (2-1)
Univ. Craiova — Sportul stud. (1—4)
Jiul Petroșani — F. C Corvinul (2-3)
F.C. Bihor ; - F. G Baia Mare (0-1)
GS. Tîrgoviște - Chimia Rm. Vîlcea (3—3)
Dinamo — A.S.A. Tg. Mure; (1—2)
Politehnica Tim. - Steaua . (0-2)
F.C. Olimpia - U.TJL (0-0)

ETAPA A 21-a (17-18 martie)
Steaua — U.T.A. (3-1)
GS. Tirgoviște — S. G Bacău (0—2)
Chimia Rm. Vîlcea — Jiul (0-3)
Sportul studențesc - Politehnica Tim. (1—2)
F.G Corvinul — F. C. Olimpia (1—3)
Politehnica lași - F. C. Bihor (1-1)
F.G Baia Mare - F. G Arge; (1-3)
Gloria Buzâu — Dinamo (0—4)
A3A. Tg. Mure; - Univ. Craiova (0-2)

ETAPA A 22-a (25 martie)
Univ. Craiova - F. G Arge; (2-2)
A^A. Tg. Mure; - Steaua (1-4)
F.G Bata Mare - F. C. Corvinul - (1—0)
S.C. Bacău - Chimia Rm. Vilcea (0—1)
Politehnica Tim. - Politehnica lași (0—0)
Gloria Buzâu — F. C. Olimpia (0—1)
Jiul Petroșani — F. C. Bihor (0—5)
U.T.A. - C. S. Tirgoviște (0-2)
Dinamo — Sportul stud. (1-1)

ETAPA A 23-a (28 martie)
Chimia Rm. Vilcea - F. C. Baia Mare (0-3)
Dinamo - G S. Tîrgoviște (2-1)
F.G Arge; - A.S.A. Tg. Mure; (0-1)
F.C. Bihor - Univ. Craiova (0-5)
Steaua - Gloria Buzâu (1-4)
S.C. Bacău — Politehnica Tim. (1—0)
U.T.A. - F. C. Corvinul (2—3)
Politehnica lași - Sportul stud. (0-0)
F.G Olimpia - Jiul (0-3)

ETAPA A 24-a (8 aprilie)
F.G Corvinul — Dinamo (0—4)
A^A. Tg. Mure; - F. C. Baia Mare (0—2)
Univ. Craiova — S. C. Bacău (0-0j
Jiul Petroșani - U.T.A. (0-3)
Sportul studențesc — Chimia Rm. Vîlcea (3—1)
F.C. Olimpia - Politehnica lași (1-2)
C.S. Tîrgoviște — Steaua (1—3)
Gloria Buzâu — Politehnica Tim. (2—0)
F.C. Arge; - F. C. Bihor (1-2)

ETAPA A 25-a (11 aprilie)
Politehnica Tim. — F. C. Argeș (1-3)
GS. Tîrgoviște — F. C. Bihor (0-2)
Dinamo — F. C. Olimpia (0-1)
Chimia Rm. Vîlcea - F. C. Corvinul (0—3)
U.TA. - A.SA. Tg. Mureș (2—3)
Sportul studențesc - Steaua (1-o)
Politehnica lași - S.C. Bacău (T—0)
Univ. Craiova — Jiul (0-1)
F.G Baia Mare - Gloria Buzău (0-0)

ETAPA A b-a (22 aprilie)
Gloria Buzâu — Univ. Craiova (1—4)
Steaua ■* Politehnica lași (0— 1)
A.SA. Tg. Mureș - Chimia Rm. Vîlcea (1-lj
F.G Bihor — Dinamo (0-1)
S.G Bacău - F.G Baia Mare (1—3)

ȘTIRI... ȘTIRI...
medicilor loturilor divizionare A. 
Vor participa șl cițiva dintre me
dicii echipelor fruntașe din eșalo
nul secund al fotbalului nostru.

a In „CUPA VOINȚA* s-au 
disputat jocurile etapei a n-a, to- 
reg±strtadu-se următoarele rezul
tate : Voința București — Voința 
Constanța l—Z fl—î). Metalul 
București — Voința București 
(juniori) 3—8 (3—0). Competiția se 
va încheia miine. cînd, pe stadio
nul Voința vor avea loc următoa
rele meclur- Voința București — 
Metalul București (pentru locu
rile 1—Z) — de la ora 11 — și Vo
ința Constanța — Voința Bucu
rești (Juniori) — de la ora 8.

deosebit de plăcute pentru ama
torii de pronosticuri sportive, cu 
atit mal mult cu cit beneficiază 
și de un substanțial report la ca
tegoria I (165-292). Așadar, pers
pective dintre cele mal atrăgătoa
re șl motive suficiente de a par
ticipa cu olt mal multe variante, 
astăzi fiind ultima zi pentru depu
nerea buletinelor.
• A doua tragere Loto 2 din a-

Intre paranteze, rezultatele din turul campionatului.

F.G Corvinul - C.S. Tirgoviște (0-2)
Jiul Petroșani — Sportul stud. (1-1)
F.C. Olimpia - Politehnica Tim. (2-1)
F.C. Argeș - U.T.A. (1-3)

ETAPA A 27-a (25 aprilie)
Dinamo - Jiul (1-1)
Politehnica Tim. - U.T.A. (0-1)
F.C. Olimpia - F.C. Bihor (0-1)
Sportul studențesc — S.C. Bacău (1-4)
F.G Corvinul - F.C. Argeș (0-2)
Gloria Buzâu — Politehnica lași (3-1)
Chimia Rm. Vilcea — Steaua (1-1)
C.S. Tirgoviște - A.SA Tg. Mureș (0-0)
Univ. Craiova — F.G Baia Mare (0-1)

ETAPA A 28-a (29 aprilie)
Politehnica lași — GS. Tirgoviște (0-1)
F.C. Baia Mare — F.C. Olimpia (0-3)
Steaua — Univ. Craiova (0-0)
Chimia Rm. Vilcea — Gloria Buzău (1-1)
F.C. Bihor - S.C. Bacău (1-3)
Politehnica Tim. — Dinamo (1-1)
A.SA Tg. Mures — F.C. Corvinul (0-5)
U.TA - Sportul stud. (1-D
F.G Argeș - Jiul (0-2)

ETAPA A 29-a (6 mai)
F.C. Bihor - Politehnica Tim. (1-2)
U.TJA. — Univ. Craiova (0-1)
Politehnica lași — F.G Baia Mare (1-0)
Sportul studențesc — F.C. Argeș (0-3)
F.G Corvinul — Gloria Buzău (0-2)
GS. Tirgoviște — F.G Olimpia (0-1)
Dinamo — Chimia Rm. Vilcea (0-0)
Jiul Petroșani — A.S.A. Tg. Mureș (1-D
S.C. Bacău - Steaua (1-2)

etapa A 30-a (20 mai) /
Steaua — F.C. Corvinul (1-D
Politehnica Tim. - Jiul (0-2)
A.S-A. Tg. Mureș — F.C. Bihor (0-0)
Chimia Rm. Vilcea — Politehnica lași (1-4)
F.C. Olimpia - S.C. Bacău (0-3)
Gloria Buzâu - Sportul stud. (1-4)
F.G Baia Mare - U.TA (1-4)
Univ. Craiova — Dinamo (0-1)
F.G Argeș — C.S. Tîrgoviște (0-1)

ETAPA A 31-a (23 mai)
Politehnica Tim. — F.C. Baia Mare (2-0)
A.SA. Tg. Mureș — F.C. Olimpia (0-D
Gloria Buzâu — F.C. Argeș (0-2)
Steaua — Dinamo (1-D
Univ. Craiova — F.C. Corvinul (1-D
S.C. Bacău - U.T.A. (1-D
Sportul studențesc — C.S. Tîrgoviște (0-3)
Jiul Petroșani - Politehnica lași (0-2)
F.C. Bihor - Chimia Rm. Vilcea (1-3)

ETAPA A 32-a (3 iunie)
U.T.A. — Gloria Buzău (1-2)
F.C. Baia Mare - Sportul stud. (1-0)
F.C. Corvinul — F.C. Bihor (1-D
Politehnica lași — A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
Dinamo - S.C. Bacău (0-1)
C.S. Tirgoviște - Jiul (1-2)
Chimia Rm. Vilcea - Politehnica Tim. (0-2)
F.C. Argeș - Steaua (2-1)
F.G Olimpia - Univ. Craiova (1-D

ETAPA A 33-a (10 iunie)
Sportul studențesc — F.C. Bihor (1-0)
F.C. Argeș — F.C. Olimpia (0-D
Politehnica lași — Dinamo (1-3)
Gloria Buzâu — Jiul (0-2)
Politehnica Tim. — A.S.A. Tg. Mureș (1-3)
Steaua — F.C. Baia Mare (0-1)
C.S. Tirgoviște — Univ. Craiova (0-0)
Chimia Rm. Vilcea - U.TA (0-3)
S.C. Bacău - F.C. Corvinul (0-2)

ETAPA A 34-a (17 iunie)
F.G Baia Mare — C.S. Tirgoviște (0-2)
Jiul Petroșani - Steaua (1-4)
F.C. Bihor — Gloria Buzău (0-Q
Dinamo — F.C. Argeș (0-D
A.S.A. Tg. Mureș - S.G Bacău (2-4)
U.TA — Politehnica lași (1-4)
F.G Corvinul — Politehnica Tim. (1-3)
F.G Olimpia — Sportul stud. (0-5)
Univ. Craiova - Chimia Rm. V. (0-D

CURS DE PERFECȚIONARE PENTRU ANTRENORII ȘI 
PROFESORII DIN ȘCOLILE CU CLASE SPECIALE

In primele zile ale lunii 
martie, la Brașov, tn organi
zarea Clubului sportiv școlar 
Brașovia, se va desfășura 
cursul de perfecționare a cu
noștințelor antrenorilor și pro
fesorilor din unitățile școlare 
cu clase de fotbal. Iată cîteva 
dintre temele care vor fi puse 
!n discuție: Locul clubului 
sportiv școlar în cadrul orga
nizatoric al fotbalului de per
formanță, Orientarea actuală 
privind jocul și antrenamen
tul, Modelul jocului și al jucă
torilor la nivelul juniorilor,

Aspecte metodice ale pregătirii 
copiilor și juniorilor, Mijloace 
pentru însușirea marcajului și a 
jocului fără minge etc. Cursul 
se va desfășura pe durata a 
trei zile, 1—3 martie. In ultima 
zi, cei 49 de profesori și antre
nori din școlile cu clase de 
fotbal vor trebui să susțină un 
examen prin care se vor testa 
cunoștințele cursanților. Acțiu
nea — extrem de binevenită — 
este organizată de Ministerul 
Educației și Invățămîntului, 
federația de fotbal și Centrul 
de perfectioaare al C.N.E.F.S.

ceastă lună vă oferă, miine, noi 
posibilități de a obține autoturis
me „Dacia 1300“ sau importante 
ciștiguri in numerar de valori fixe 
și variabile. Partlcipînd cu mai 
multe bilete, aveți mal multe 
șanse de a vă număra printre 
marii cîștlgători la Loto 2. Trage
rea va avea loc duminică 25 fe
bruarie W79, la ora 17, în sala clu
bului Progresul din București,

str. dr. Staicovicl nr. 42 ; panoul 
cu numerele cîștigătoare va fi tec 
levlzat ta cursul serii.

★
NUMERELE EXTRASE LA TRAt 

GEREA LOTO DIN 23 FEBRUA
RIE 1979. Extragerea I : 5 17 65 48 
3 66 82 20 90 ; extragerea a n-a : 
26 89 62 64 7 70 50 11 24. Fond total 
de ciștiguri : 965.437 lei.»



Concursul Prietenia1' la patinaj artistic CAMPIONATELE EUROPENE
FAVORIȚII ȘI-AU ONORAT

>r CĂRȚILE DE VIZITĂ"
Vineri dimineața Ia patinoa

rul „23 August** din Capitală 
a început concursul interna
țional „Prietenia** la patinaj 
artistic. A început cu proba 
figurilor obligatorii, băieți, la 
startul căreia s-au aliniat 14 
patinatori juniori, reprezen
tanți a sase țâri.

Așa după cum era de aștep
tat. s-au desprins de restul 
competitorilor patinatorii so
vietici. Aceștia, deși la vîrsta 
junioratului, 
execuții o 
impresionat 
Al. Fadeev, 
inaugurale, 
juniori 
U.R.S.S., iar al doilea clasat. 
L. Kaznakov. deține locul III 
în clasamentul aceluiași cam
pionat. Dintre concurenții ro
mâni. cea mai bună compor
tare a avut-o FI. Gafencu. cla
sat Ia obligatorii pe locul VL 
După prima figură, „contraco- 
titura înafară'*. Gafencu deți
nea locul IV. Iată clasamen
tul „obligatoriilor* : 1. Al. Fa
deev (U.R.S.S.) 7,0 — 30,88 p, 
2. L. Kaznakov (U.R.S.S.) 14,0 
— 29.76 p. 3. V. Egorov
(U.R.S.S.) 24,0 — 28,64 p. 4. G. 
Filipowschi (Polonia) 30,0 — 
27,48 p. 5. J. Senk (Ceho
slovacia) 40,0 — 26,64 p. 6. FI.

au demonstrat în 
maturitate care a 

plăcut. Dealtfel, 
cîștigătorul probei 

este campionul de 
din acest an al

Gafencu (România) 44,0 —
26,24 p.

Tot ieri, după-amiază, au pu
tut fi urmărite primele evolu
ții ale dansatorilor și ale pe
rechilor sportive. Dublurile de 
dans, 7 la număr, au executat 
primele două probe obligato
rii (vals stelar, tango argenti
nian). Conduce perechea sovie
tică Tatiana Durasova — Ser- 
ghei Ponomarenko, campioană 
mondială de juniori în anul 
1978, urmată de cuplurile E- 
lena Batanova — Andrei An
tonov (U.R.S.S.) și Iudith Pe- 
terffy — Csaba Balint (Un
garia).

Programul scurt al perechi
lor sportive a dat cîștig de 
cauză cuplului Veronika Per- 
sina — Marat Akbarov 
(U.R.S.S.) cu 6 — .20,08 p, ur
mat de Maria Gurieva — Vla
dimir Rodcenko (U.R.S.S.) cu 
9 — 19,52 p și Svetlana Poli- 
darova — Petr Pendicak (Ce
hoslovacia) cu 15 — 17,56 p.

Programul : sîmbătă, de la 
ora 8 — figuri obligatorii fete: 
ora 15 — program scurt băieți) 
ora IS — dans (obligatoriu și 
original) ț ora 17 — program 
Uber perechi | duminică, de la 
ora 
ora 
ora

A X-a ediție a campionate
lor europene de atletism in
door începe astăzi în capitala 
Austriei. Gazdă a întrecerilor 
va fi noua sală „Prater-sport- 
halle“, de 5000 de locuri, a- 
flată în vecinătatea marelui 
stadion din vechiul cartier vie- 
nez al Prater-ului. Pista cir
culară are o lungime de 200 
m.

Titlurile de campioni conti
nentali și le vor disputa atleți 
și atlete, aproape 400, din 27 
de țări europene. între aceștia 
se află 12 recordmani ai lumii

și 19 campioni europeni la di
ferite probe. Loturile cele mai 
numeroase Ie prezintă Uniunea 
Sovietică, R.D. Germană și 
R.F. Germania. Țara noastră 
va fi reprezentată de un lot 
format din Natalia Mărășes
cu, Fița Lovin, Gina Panait- 
Gbioroaie și Horia Toboc. Toți 
aceștia intră în concurs astăzi. 
Gina Panait va participa, de

„CUPA CELOR ȘAPTE MĂRI" LA FOTBAL, 
ACORDATĂ ECHIPAJULUI DE PE „FELDIOARA“

HELSINKI. 23 (Agerpres). — 
La palatul „Finlândia* din Hel
sinki, sub înaltul patronaj și 
în prezența președintelui Re
publicii Finlanda, dr. Urho 
Kekkonen, au fost decernate 
premiile pe anul 1978 ale Co
mitetului internațional al spor
turilor pentru marinarii de pe 
vasele comerciale.

de țări 
favorită

la startul întrecerilor
In proba de 1500 m

13 — program scurt fete | 
15 — program liber băieți) 
17 — program liber dans.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

„AM JUCAT 
r Reprezentativa de polo 
României s-a întors de

a 
la 

Camogli (Italia), unde a sus
ținut o serie de meciuri de 
antrenament în compania 
«squadrei azzurra". La sosire, 
antrenorul Faul Niculescu ne-a 
declarat : „această etapă din 
planul de pregătire a națio
nalei române pentru J.O. s-a 
dovedit extrem de utilă, deoa
rece am putut verifica ți o se
rie de jucători mai tineri, am 
putut experimenta — in fața 
unui adversar de certă valoare 

o serie de scheme tactice, 
atît pentru apărare, cit și pen
tru atac. Am jucat în 5 zile 
nu mai puțin de 54 de repri
ze (9 meciuri) cu campionii 
lumii și acest lucru este deose
bit de semnificativ. Cu aseme
nea ocazii nu te întîlnești ori- 
eînd și numai ele te pot aju
ta efectiv să progresezi, să-ți 
călești jucătorii**.

54 DE REPRIZE (in 5 zile) 
CU CAMPIONII LUMII LA POLO"
$1 echipa noaslrd reprezentami a mai ciștigai doi
tineri titulari — alirmt antrenorul Paul Mcuicscu

— Care a fost corni 
nența echipei adverse 
aceste partide ?

— Lonzi (n.r. antrenorul e- 
chipei italiene) a aliniat for
mația laureată cu medalii de 
aur la „mondialele* din Berli
nul Occidental, exceptîndu-i pe 
Alberani, Ghibellini și Simeoni, 
care s-au retras din activita
tea internațională. Deci, cam 
tot ce are mai valoros la a- 
ceastă oră polo-ul italian.

— Cum s-au descurcat 
jucătorii noștri 7

— Destul de bine. Am cițti- 
gat la două-trei goluri dife
rență 7 din cele 9 meciuri.

tu

DINAMOVIADA INTERNAȚIONALĂ DE IARNA
(Urmare din pag. 1)

flat alți doi dinamoviști brașo
veni, loan Cavași și Nicolae 
Barbu, care au făcut tot ce 
le-a stat în puteri pentru a-și 
trece în palmares un succes 
de răsunet. Amîndoi s-au avîn- 
tat curajos din vîrful Postăva
rului, au trecut ca o vijelie 
printre porți. dar nu au putut 
să înregistreze un timp mai 
bun ca al lui Dan Cristea.

Schiorii cehoslovaci, clasați 
de la locul 6 în jos, au mers 
bine, dar dificultățile pîrtiei 
i-au determinat la un grad 
sporit de prudență, ceea ce a 
făcut ca la timpul lor să se 
adauge multe secunde în plus. 
Proba fetelor, mai scurtă cu 
1000 de metri, și doar cu 12 
porți, a fost dominată net de 
schioarele sovietice, clasate pe 
primele trei locuri. Sportivele 
din U.R.S.S-, f 
bună pregătire 
curaj ieșit din 
acomodat 
dificila 
timpi la 
schioarele 
acces. . .. _
ele, Maria Balasz, a sosit toc
mai pe locul 7, la peste 4 se
cunde de prima clasată.

REZULTATE TEHNICE: 
Coborîre bărbați : 1. Dan Cris
tea (R) 1:41,048 ; 2. I. Cavași 
(R) 1:42.504 ; 3. N. Barbu (R) 
1:43,219; 4. N. Kedrin (U.R.S.S.) 
1:43,562 ; " “ -— —
1:46,675 ; 
1:48,421 ; 
1:48,639 ;
1:50,127. Coborîre fete 
.liana Perciatkina ( 
51,126; 2. Svetlana i

Dana Lopusna (Ceh.) 53.241 ; 
5. Tatiana Pivovacik (U R SE.) 
53,696 ; 6. Tatiana Velikored- 
cianinova (U.R.S.S.) 53.893 ; 7. 
Maria Balasz (R) 55.277 ; 8. Ka
tarina Zibrinova (Ceh-) 55,542.

Sîmbătă se va desfășura sla
lomul uriaș (bărbați — două 
manșe ; femei — o manșă) pe 
Pîrtia Lupului, la Fundata fon- 
diștii se vor întrece pe 15 km 
(bărbați) și 5 km (femei), în 
timp_ ce la Predeal biatloniștil 
își vor disputa cursa de vite
ză pe 10 km.

deși nu i-am avut pe D. Po
pescu și A. Schervan. Dar a- 
cest lucru contează mai puțin, 
mai ales in această perioadă 
tind, ca și noi, italienii sînt 
in căutarea unor noi formule 
și isi rodează tinerele speran
țe. In atac s-au marcat foarte 
multe goluri din acțiune și a- 
cesta este un lucru pozitiv; în 
defensivă se mai mențin o se
rie de lipsuri — mai ales a- 
tacul decis asupra jucătorului 
advers pornit 
asupra cărora 
sistăm serios 
mătoare. -

— Ce a ____ _
chips in acest turneu ?

— In primul rînd, doi tineri, 
Eugen Ionescu și portarul Mi
hai Tudor, care s-au încadrat 
perfect in jocul echipei și 
i-am folosit foarte des. Exem
plul lor va folosi, cred, 
lorlalți jucători din lot, 
că peste puțin timp s-ar 
să avem .greutăți1* tot 
mari in stabilirea celor 
tulari. Dintre cei cxxisacrați, 
i-aș remarca pe Adrian Nasta- 
siu, care a evoluat promițător 
în postul de centru fix, pe 
Ilie Slavei. Livia Răducana și 
Claudia Rusa, unul dintre gol- 
geteri, singurul jucător român 
care la ultima ediție a C.M. 
a pătruns în .Top 12*.

TURNEUL PRIMĂVERII**Jf
(Urmare din pag. 1)

pe contraatac 
va trebui să 
în perioada
mai ciștigat

I 
in- 
ur-

e-

ți ce
as tfel 
putea 

mai
11 ti-

Adrion VASIUU

BOX

Echipajului vasului românesc 
„Feldioara” i^a fost înmînată 
„Cupa celor șapte mări** la 
fotbal, pentru locul 5 ocupat 
intr-un campionat la care au 
participat 16 echipe.

la ora 
gime, . _ __
în preliminarii. Toboc, Ia 400 
m, are programate serii de di
mineață și semifinale după-a- 
miază, iar Natalia Mărășescu 
la 1500 m și Fița Lovin la 800 
m evoluează în cadrul seriilor 
eliminatorii. Pentru aceștia trei 
— în mod normal — finalele 
vor avea loc duminică după- 
amiază: ora 15,30 — 800 m, 
ora 16,00 — 1500 m si ora 
17,15 — 400 m.

înaintea plecării, campioana 
noastră Natalia Mărășescu ne-a 
declarat: „Recentul meu re
cord pe 1500 m îmi conferi, 
teoretic, prima șansă în între
cerea de la Viena. In mod 
practic, însă, voi avea de în
fruntat cîteva adversare puter
nice, capabile de surprize**, j

15.10, la săritura în lun- 
ceilalți trei concurează

O evoluție slaba a bochciștilor noștri

SELECJIONATA DIVIZIONARA-DIZELIST PENZA 1-6!
GALAȚI, 23 (prin telefon). 

Selecționata divizionară a țării 
noastre, care se pregătește în ve
derea apropiatului turneu al 
grupei B a Campionatului mon
dial, a susținut astăzi (n.r. — 
ieri) o întîlnire de verificare 
cu puternica formație sovietică ^ 
Dizelist Penza, din prima ligă' 
a campionatului U.R.S.S. Pres
tația hocheiștilor noștri la de
butul lor pe patinoarul acope
rit din localitate a fost slabă. 
Deși au dominat primele 10 
minute, jucătorii români au 
ratat numeroase ocazii favora
bile, atît datorită impreciziei, 
cît și prin evoluția excepțio
nală a portarului V. Gherasi- 
mov. Primind ușor două go
luri, jucătorii români și-au 
pierdut busola, evoluînd în 
continuare dezorientați, cu nu
meroase pase greșite, fără o-

mogenitate, ceea ce a permis 
oaspeților să-și mărească a-, 
vantajul în repriza a doua. E- 
chipa română a început bine 
ultima treime a jocului, reu- 
Îind să reducă din handicap, 
n continuare, însă, ea n-a mal 

avut putere să insiste și, pri
mind alte două goluri, în ulti
mele două minute, a pierdu» 
acest meci la un scor sever : 
1—6 (6—2, 0—2, 1—2).

Autorii punctelor: Tregubov, 
Cerneaev, Kneazev, F. Ghe- 
rasimov, Kosaurov și Peria- 
ghin, respectiv Tureanu.

A arbitrat O. Barbu — la 
centru —, ajutat de Gh. Mu- 
reșanu și I. Becze, la cele 
două linii (toți din România).

Mîine (n.r. — azi), de la ora 
17, are loc partida revanșă.

Călin ANTONESCU

PROGRAM „NON-STOP- PENTRU JUNIORI
Lotul hocheiștilor noștri ju

niori s-a deplasat, ieri, la 
Miercurea Ciuc, unde vor în
cepe peste o săptămînă între
cerile grupei Ba' Campionatu
lui european.

Pînâ la C.E., programul de 
pregătire a echipei române va 
fi intens. Astfel, astăzi și inli
ne, ea va întîlni echipa de ju
niori a Bulgariei, care evolu
ează In grupa C a acestei com
petiții. Oaspeții au sosit ieri, la

prinz, cu avionul în București, 
de unde și-au continuat dru
mul spre Miercurea Ciuc. Am
bele partide vor începe la ora 
17 ți vor fi conduse de trei ar
bitri din localitate.

După cum am mai anunțat, 
pe agenda formației noastre 
de juniori figurează în continu
are jocuri de verificare cu 
C.S.Ș. Liceul nr. 1 și Sport 
club (ambele din M. Ciuc) și 
Unirea Sf. Gheorghe.

FLORIN GHEORGHIU
PE LOCUL 3 LA SAO PAULO
RIO DE JANEIRO, 23 (Ager- 

prea). — Cu două runde înainte 
de terminarea turneului Interna
țional de șah de la Sao Paulo 
(Brazilia) In clasament conduce 
marele maestru Viktor Korcinoi 
cu 9.5 puncte, urmat de Liubomir 
Llubojevtd — 8 puncte, Florin
Gheorghiu, Ulf Andersson șl Ml-

ehael Stean — cîte 7 puncte. In 
runda a 10-a marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu l-a Învins 
in 34 de mutări într-o spectacu
loasă partidă de atac pe argenti
nianul Oscar Panno, iar tn runda 
a 11-a a remizat în 19 mutări cu 
marele maestru american Robert 
Byrne.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

temerare, cu o 
s fizică, cu un 

comun, s-au 
de repede cu 

înregistrînd 
din păcate.

extrem
pîrtie, 

care, 
noastre nu au avut 

Dealtfel, prima dintre

5. D. Frătilă (R)
6. J. Pavur (Ceh.)
7. L. Fabian (Ceh.)
8. I. Smekal (Ceh-)
’ ' ' • s: 1. Ta-

(U.R.S.S.) 
_ ,__ , _   Lebedeva 
-<U.R S.S.) 52,102 ;__3. Galinur
■Sungatova (U.R.S.S.) 52,894 » 4.

privit cu seriozitate întreceri
le, pregătindu-se conștiincios, 
o impresie deosebită au făcut 
..semiușorii** Ilie Dragomir 
(Dinamo) și învinsul său, Ni- 
colae Toth (C.S.M. Reșița), dar 
surpriza plăcută a categoriei 
rămîne craioveanul Paul Că- 
priceanu, o adevărată revelație 
pentru toți cei prezenți. 
ceptînd 
„mijlocii” 
de 19 ani 
Pop. Deși 
calități și 
pot ajuta 
performante 
prezență de asemenea plăcută 
— campionul „greilor* Ion 
Cernat (Steaua). Cu un vizibil 
plus de tehnică fată de ulti
mele evoluții și cu o eviden
tă creștere a forței de lovire, 
Cernat i-a învins relativ ușor, 
prin k.o.. pe N. Ungureanu și 
T. Pîrjol. doi dintre principalii 
săi adversari.

Iată rezultatele celei de a doua

Ex- 
printre 
tînărul 

Leontin 
dovedit 

care îl

consacratii. 
s-a remarcat 
din Oradea, 
învins, el a 
cunoștințe 
să obțină în viitor 

remarcabile. O

reuniuni desfășurate Joi. Seml- 
ușoară : N. Stoenescu (B.C. GL) 
b.p. FI. Stan (Dinamo), L Dragomir 
(Dinamo) b.p. N. Toth (C.S.M. 
Reșița), M. Glogojan (B.C. GL) 
b.p. Gh. Roșea (B.C. Br.), P.
Căpriceanu (Kectroputere) b.p. 
Șt. Ștefan (Met Buc.). Mijlocie: 
P. Istrate (B.C. GL) b.p. L 
Tbrok (Voința S. Mare), V. Dor- 
cu (A.S.A. Bacău) b.p. L. Pop 
(Crișul), S. Tirnă (B.C. Gl.) 
b.ab. 1 A. Stana (CFR Tim.), 
V. Silaghi (Dinamo) b. ab. 2 Gh. 
Constantin (Met. Cugir). Grea s 
V. Vrinceanu (Dinamo) b-ab. 1 
I. Leanca (Nicotină), D. Mica 
(B C. Gl.) b.ab. 1 N. Roșa (Pra
hova Pl.). G. Axente (B.C. GL) 
b.p. N. Grigore (Steaua) — de
cizie discutabilă. I. Cernat 
(Steaua) b.k.o. 2 T. Pîrjol (Di
namo) .

Cîteva din rezultatele semifina
lelor Semimuscă : R. Cozma (Di
namo) b.p. S. Petrescu (B.C. Gl.), 
L Ștefănescu (Cîmpulung Muscel) 
b.p. D. Șchlopu (Steaua). Cocoș : 
F. Ibraim (Farul) b.p. N. Bumb 
(C.S. Zalău), L Panait (Dunărea 
Gl.) b.p. T. Dinu (Dinamo) — de
cizie eronată. Ușoară : I. Drago
mir (Dinamo) b.p. N. stoenescu 
(B.C. Gl.)

ATLETISM a La Saratoga, a- 
merscaniM Bai Rodgers (31 de 
ani) a stab-Jtu cea mai bună per
formantă mondială In proba de 
25 006 m cu timpul de lhl4 UI.I 
• In dubla totftnine dintre se
lecționatele de Juniori ale R.D. 
Germane șl U.R-S.S., desfășura
tă ia Bertin. la masculin au clî- 
tigat oaspeții (65—56), iar la fe
minin gazdele (45—43). Cele mal 
buna rezultate aparțin sovietici
lor V. Poliakov - 53» m la 
prăjină șl L Sevcenko — 2.21 m 
la înălțime. a Crosul de la 
Strasbourg a reveni* atletului 
francez Jacky Boxberger — 9,506 
km tn 31:01. L-au urmat englezU 
Simmons — 3133 șl Black — 
31:38.

AUTO » „Raliul Suediei" s-a 
încheiat cu victoria pllotuteil 
suedez Stig Blomqvist („Saab”), 
urma* de Bjorn Waidegaard 
(„Ford Escort*). în clasamentul 
general al C.M. de raliuri con
tinuă să se mențină lider Bjarn 
Waidegaard (Suedia) — 30 p„ ur
mat de Markka Alen (Finlanda) 

Damiche— 22 p și Bernard
(Franța) —20 p.

FOTBAL a &LtHn±ri

Mihai TRANCA

FOTBAL « mtnntri amicale I 
la Stax (Tunisia), Polonia — Set 
orașului Stax 3—• ; la Sombor 
(Iugoslavia), UJLS^. (tin.) — 
Radnickt 3—1 ; la Blagoevgrad 
(Bulgaria), Pirin — Legla 
Gdansk 1—8; la Bogota (Colum
bia), UJpestl Dozsa — Deportivo 
Cali 3—6 ; la San Diego (Califor
nia), San Diego — Dinamo Mos
cova 5—2

HANDBAL « In mal multe o- 
rașe din Spania au început în
trecerile grupei B a campiona
tului mondial masculin. Surpriza 
primei zile a fost furnizată da 

\ selecționata Elveției, care a în
vins ou 19—n (7—8) formația Ua- 
gariei. Alte rezultate din grupele 
preliminare : Spania — Austria 
23—11 (10—5) ; Suedia — Norve
gia 20—17 (11—3) ; Cehoslovaci*
— Israel 23—15 (11—7).

NATAȚTB • in campionatele 
Australiei, care se desfășoară la 
Perth, Lisa Forest a câștigai 
proba feminină de 100 m spat» 
cu 1:05,79, iar Trevor Drackndtt 
pe cea masculină de 200 m flu
ture, cu 2:07,89. Aite rezultate s 
200 m mixt — Paul Moortout 
1-.1L8S; 1 500 m liber — Max
Metzker 15:48.81 ; 800 m liber (f)
— Tracy Wickham 8:44,74.

SCHI a O probă feminină de 
coborîre disputată pe plrtia o- 
llmplcă de la Lake Placul 
(S.U-A.) a fost câștigată de schi
oare vest-germană Irene Epple- 
Pe locurile următoare s-au clasa* 
americancele _L_2_ ' "*
Holly Flanders. » Proba 
mlnlnă de 5 * “
concursului 
■ revenit
Slezjak ______ _ __
Suzana Mabousova (Cehoslovacia)
— 17:16,47. In cursa masculină 
de 15 km, primul s-a clasat 
schiorul cehoslovac Mikhal Sjar- 
nik — 51:17.73.

Cindy Nelson ?i 
_ “ * T fe-

km ” din cadrul' 
de la Zakopane 
polonezei Urszula 

17:09,06, secondată de
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