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! Astăzi, la Harghita-Băi
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în pitorescul cadru die la 
Harghita-Băi, unde pădurile 
de brazi sînt încă încărcate 
cu zăpadă, se dă startul azi 
în finala pe tară a tradi
ționalei competiții de masă 
dotate cu trofeul „Săniuța ■ 
de argint". Gazdele acestui 
concurs de amploare, orga
nizat de C.C. al U.T.C., au

pregătit cu multă grijă e- 
venimentul, pîrtiile sînt 
bune, astfel că întrecerile 
se anunță deosebit de inte
resante. Sînt prezenti în fi
nală cite trei reprezentanți 
din toate județele tării, cîș- 
tigători ai fazelor prelimi
nare.I---------- --- - g
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întreceri in cadrul ,,Daciadei“
_ - ■ — - ■  ----------------------------- n

NOUA GENERAȚIE DIN „CUPA DRUMARILOR" 
SE ÎNDREAPTĂ SPRE PERFORMANȚĂ!...
Duminică, la Predeal, a fost 

mult soare, care a atras, fi
resc, mulți schiori. Au fost și 
multe concursuri. Dar dintre 
..toate întrecerile s-a distins 
„Cupa Drumarilor", organiza
tă, în cadrul „Daciadei“, de 
către asociația sportivă Pro
iectantul I.S.L.G.C., cu spriji
nul Consiliului municipal al 
sindicatelor București. De fapt, 
această frumoasă confrunta
re pe schiuri s-a distins 
încă de la prima ediție. Adi
că, din 1952. Pe atunci „dru- 
marii“ erau un colectiv mic 
de specialiști bucureșteni, de
tașați la Sinaia, care lucrau 
la proiectarea drumului alpin 
Sinaia — Cota 1400 — Vîrful 
cu Dor. Iarna, în lungile de
plasări pe teren, ei foloseau 
schiurile și într-o duminică 
și-au propus să le folosească 
și în cadrul unui concurs. 
Pentru aceasta au invitat la 
„Cotă" pe toți colegii din in
stitut — au răspuns 33 de bă
ieți și 9 fete — iar întrecerea 
s-a chemat „Cupa Drumuri
lor". Nota de distincție a aces
tei prime ediții la schi rezer
vată celor care „fac" drumuri

de munte, ori „calcă" pe res
pectivele drumuri, a fost se
riozitatea. Ea s-a transmis, 
împreună cu dragostea pentru 
alunecare pe schiuri, de la an 
la an, de la ediție la ediție.

Acum, la a 28-a ediție a 
„Cupei Drumarilor", au luat 
startul aproape 500 de iubitori 
ai schiului din 39 de asociații 
sportive aparținînd diferitelor 
institute bucureștene de cer
cetări, de proiectări, de calcul 
etc. Aceeași notă de seriozi
tate ! Pregătirile pentru „Cu
pa Drumarilor* încep încă din 
luna decembrie. încep cu lan
sarea invitațiilor, cu... lan
sarea săptămînală pe schiuri 
în vederea obținerii formei 
maxime pentru acest concurs 
din februarie. Cînd totul a fost 
amănunțit pus la punct, acti
viștii sportivi voluntari încarcă 
în rucsacuri cupele, diplomele, 
foile de concurs, aparatele de 
cronometrat, ciocolată pentru 
copii etc. și urcă pe Clăbucet. 
Aici, slalom special, slalom

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

REZULTATUL NATALIEI MĂRĂSESCU APRECIAT
DREPT CEL MAI BUN LA C.E. DE LA VIENA

Tradiționala fotografie la sosire, 
atletismului nostru, Horia Toboc,

Cei mai recenfi medaliați ai 
Natalia Mărășescu și Fița Lovin 

Foto : Vasile BAGEAC

Dintre performanțele care au 
onorat eforturile campionilor 
europeni la recentele întreceri 
de la Viena. dl. Adriaan Pau- 
len, președintele Federației in
ternaționale de atletism, o a- 
preciază ca cea mal bună pe 
cea înregislrată de alergătoa- 
rca noastră Natalia Mărășescu,

„CUPA ROMÂNIEI" SE DOVEDEȘTE 0 PUTERNICĂ PÎRGHIE

cîștigătoarea titlului continental 
la 1500 m. Dealtfel, președin
tele I.A.A.F. a și ținut s-o fe
licite pe Natalia pentru admi
rabila ei reușită. Și. după cum 
ne-a fost dat să aflăm, o pă
rere identică au avut încă 
multi alții dintre cei prezenți 
în tribunele lui „Prater-sport- 
halle" din capitala Austriei.

— N-a fost deloc ușor dru
mul spre podium, ne-a declarat 
ieri, la reîntoarcerea în Capi
tală. valoroasa noastră atletă. 
Ba, pot spune, că o bună par

te din cursă am avut emoții 
puternice. Aceasta s-a întîm- 
plat pe prima parte a probei, 
cînd cele două alergătoare so
vietice, Zaițeva și Gușkova, au 
dus trena pe rînd. nelăsîn- 
du-mi loc pe unde să pot tre
ce. O tactică identică celei de 
la Praga ! în acest timp am 
auzit timpul înregistrat la 800 
m (2:13,5), cu 3 secunde mai 
slab decît cel de la recordul 
mondial. Dar am găsit un mo
ment prielnic, am trecut în 
frunte și am accelerat puter
nic. La 1200 m am fost crono
metrată în 3:18,8 (3:16,0 la cursa 
record), după care m-am putut 
manifesta în voie. Am avut un 
finiș bun (44,7 pe 300 m. 29.6 
s pe 200 m) care m-a scutit do 
emoții. deși în ultima tură 
Zaițeva a încercat să mă atace, 
dar știam lecția „europenelor* 
de la Praga !"...

★
Pentru a înțelege mai bine 

valoarea acestei mare atlete 
care este Natalia Mărășescu, 
bilanțul de mai jos este, cre
dem, edificator. El cuprinde cele 
mai bune performanțe mondia
le la 1500 m în concursurile pe 
teren acoperit :

4:03,0 NATALIA MĂRĂȘES- 
CU (ROMANIA) 1979 — Buda
pesta (lungimea pistei — 180 
m), 4:03,5 Mărășescu 1979 — 
Viena (200 m). 4:03,9 ZAMIRA

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN ACȚIUNEA DE REDRESARE A HANDBALULUI NOSTRU
® Știința Bacău — ascensiune spectaculoasă

Băcăuanul Nicolac Vasilca il învinge fi de această dată pe clu
jeanul Bela Szasz Foto : Dragoș NEAGU

Ecourile reuniunii de excep
ție a handbalului românesc 
găzduită duminică de Palatul

mare risipă de energie, la nu
meroase faze de handbal au
tentic. Cele patru echipe au

dat totul, numeroși fiind ju
cătorii a căror dăruire a im
presionat. Dinamo Bucureșii, 
de pildă, ne-a oferit un Clau- 
diu Ionescu hotărît să facă to
tul pentru a nu se simți ab
senta lui Cornel Penu și, tre
buie să spunem, a reușit, ne-a 
oferit un Ghiță Licu nere
făcut complet care a luptat 
ca în anii tinereții, un Mircea 
Ștef cu glezna incă umflată, 
strîngînd din dinți și jucînd 
eu maximum de abnegație. 
Steaua ni l-a arătat pe Gabriel 
Kicsid dezlănțuit, gata să-și 
poarte colegii spre victorie, si 
pe Vasile Stingă, minute în șir 
imposibil de blocat.

Ar fi multe, foarte multe lu
cruri de spus in această di
recție și în altele, dar — îna- 
nite de toate — sîntem datori 
cititorilor cu o relatare a me
ciului din „finala mică" Ști
ința Bacău și Universitatea 
Cluj-Napoca s-au bătut pină Ia

Hristochs NAUM

final iu Concursul Prietenia la patinaj artistic

IERI, O REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE
A LAUREAȚILOR COMPETIȚIEI

sporturilor se vor auzi, pro
babil. multă vreme. Electri
zanta încleștare dintre cele 
două echipe-fanion. Dinamo 
București și Steaua, la capă
tul căreia echipa pregătită de 
antrenorul emerit Oprea Vlase 
avea să cîstige și cel de al 
doilea trofeu al handbalului 
nostru. „Cupa României", n-a 
fost singura care i-a entuzias
mat Pe cei peste 5 000 de spec
tatori. Trei meciuri feminine, 
si ele peste nivelul obișnuit, a- 
veau să devină prologul unor 
dispute masculine aprige care 
au ridicat tribunele în pi
cioare.

Am asistat la două partide 
cu adevărat bărbătești, la o

(Continuare în pag 2—3)

Ieri după-amiază. la patinoa
rul „23 August" din Capitală, 
au luat sfirșit întrecerile Con
cursului Prietenia la patinaj 
artistic juniori, cu o reu
șită demonstrație a laurea- 
ților. Am văzut din nou 
evoluînd perechea campioană 
mondială la dans, Tatiana 
Durasova — Serghei Po- 
nomorenko. pe talentații „dan
satori" din Ungaria. Iudith Pe- 
terffi—Csaba Balint. pe campio
nul de juniori al U.R.S.S.. Al. 
Fadeev, pe colegul de promoție 
al acestuia, spiridușul G. Fili- 
powski (Polonia), și am revâ- 
zut-o pe Svetlana Franțuzova 
(U.R.JLS). ultima laureată a 
competiției, sportiva care doar 
cu puțin timp în urmă reusise 
să cucerească cea de-a ireia 
medalie de aur, de astă-dată 
pentru performanța sa la pro
gramul „liberelor".

La concursul international 
Prietenia, desfășurat anul tre
cut în Polonia. Franțuzova s-a 
situat pe locul trei. Acum, 
Svetlana se află intr-un evi
dent progres. Este la fel de 
bună în execuțiile figurilor de 
școală cît și a celor de libere 
cu care, ieri după-amiază. s-a 
distins prin grația pașilor de 
legătură și prin siguranța ma
nifestată la sărituri și piruete.

Dintre celelalte sportive o 
impresie plăcută a produs-o re
prezentanta R.P.D. Coreene, 
Kim Myo Sil. marea surpriză 
a actualei ediții a concursului. 
Recenta întrecere desfășurată 
pe patinoarul „23 August" din

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Concursurile de la Brăila și Galați au demonstrat:

BOXUL NOSTRU ARE NEVOIE - ÎNAINTE DE TOATE- 
DE CÎT MAI MULTE GATE AIRACTIVE

* Miine, start 1979 

in „Cupa României14 ;

fotbal
In 

mele 
cele

la
pag. 2-3, uiți- 
noutăți de la 
32 de formații.

Timp de o săptămînă, în două porturi 
dunărene — cunoscute și tradiționale 
centre pugilistice — s-au consumat în-, 
trecerile unei importante competiții de 
box, care poartă denumirea „Turneul 
primăverii". La Brăila și Galați au tre
cut prin ring aproape 300 de boxeri, 
potrivit unui program încărcat care a 
prevăzut 20 reuniuni.

Una din constatările cele mai impor
tante prilejuite de această competiție 
este extraordinara disponibilitate a pu
blicului față de manifestările pugilistice. 
în decursul a patru zile, 3—4 000 de 
spectatori din cele două orașe au găsit 
suficient interes, destule puncte de a- 
tracție pe afiș, pentru a frecventa nu 
una, ci două gale consecutive, de după- 
amiază și de seară I Afluența de public 
trebuie apreciată aici nu numai din

punct de vedere economic, ci și ca o 
excelentă modalitate de atragere a ti
neretului spre box, ca o condiție indis
pensabilă progresului unui sport strici 
legat de ambianță, de atmosferă. Dacă 
jucătorul de șah sau trăgătorul la tir, 
fără a mai vorbi do alpinist, se poate 
dispensa de priviri pe traseul spre per
formanță, boxerul, în drumul său spre 
victorie, este cel mai adesea condițio
nat de asistență, „ieșirea publică" — 
după ostenitoarele ore de antrenament 
— fiind proba de foc cea mai conclu
dentă.

Iată de ce, considerăm că „turneul pe 
categorii de greutate" de la Brăila și 
Galați subliniază încă o dată necesitatea 
înmulțirii simțitoare a galelor pugilis
tice, în tot mai multa centre și în pe
rioade tot mai largi (cu eliminarea ho-

tărîtă a „sezonului mort"). Chiar „Tur
neul primăverii", prin amploarea listei 
de concurenți și prin unele tendințe de 
parțialitate locală, sugerează fie o dis
persare a fazelor preliminare a compe
tiției, fie o rotație mai variată a loca
lităților care găzduiesc galele finale.. De 
multă vreme, publicul din Timișoara, 
Cluj-Napoca. Brașov, Craiova. Ploiești 
sau lași își dorește o mare competiție I

Peste două săptămîni, la București, 
incinta Palatului sporturilor, cu prilejul 
turneului internațional „Centura de 
aur", va cunoaște noi afluxuri de spec
tatori iubitori de box. Aici vor fi pre- 
zenți cei mai buni pugiliști din țară. 
Dar numărul celor selecționați nu epui
zează nici pe departe rezervorul de bo
xeri consacrați pe care-i avem: așadar, 
acesta nu-i un motiv să sistăm activita
tea pugilistică în țară. Dincolo de pro
gramul central, toate secțiile de box din 
fiecare județ au posibilitatea și tre
buie să organizeze gale, fructuoase și 
ca mijloace de propagandă sportivă, dar 
și ca mijloace de încurajare a progre
sului intr-un sport care are nevoie, 
înainte de toate, de activitate curentă I

Victor BANCIULESCU



...FOSTUL CAMPION MONDIAL NICU GINGA
I

Campionatele (Ic orientare pc sell! ale Juniorilor și Cupa F. P. T. A.

BĂiMÂRENII - IMBATABILI PE TEREN PROPRIU
• PREZENȚE SIMBOLICE ȘI ABSENTE DE NEÎNȚELES • 
COMPLEXĂ • BUCUREȘTENI1 AU REALIZAT „BREȘĂ*

ELEMENTUL HOTĂRÎTOR - PREGĂTIREA 
DOAR ÎN CUPA F.R.T.A.

Sistemul de desfășurare a în
trecerilor divizionare de lupte 
(greco-romane și libere) consti
tuie un bun prilej de verificare 
a com pețitorilor din aproape 
toate punctele de vedere. Cum 
„europenele4* la ambele stiluri 
se apropie in etapa a Il-a a Di
viziei, desfășurată sîmbătă și du
minică, ne-am îndreptat **
îndeosebi 
loturilor 
mică ne a 
dnd I-am ------- ---------
luptător dinamovist Nicu Gingă 
p-rins în „pod" și condus cu 
3—0 de mai puțin cunoscutul 
sportiv Ion Sima de la Metalul 
București. După meci, pe care, 
firește, fostul campion mondial 
avea să-1 încheie înaiinte de li
mită, i-am cerut lui Gingă ex
plicație. „Din noiembrie, * 
susțin primele întîlniri 
(tn.n. la prima etapă n-a 
rat). Și — ne spunea în 
nuare valorosul nostru 
tor — m-am convins încă o dată că 
la Divizie trebuie să vii bine 
pregătit, chiar dacă ești poseso
rul multor medalii prețioase". 
In final, Gingă s-a situat, cum 
era de așteptat, pe primul loc.

Un alt titular al lotului repre
zentativ, Gheorghe Ciobotaru 
(Dinamo Buc.), evoiuînd în ca
drul categoriei sale, 74 kg — 
spre deosebire de marea majori
tate a colegilor săi de lot, care 
au concurat la categorii de 
greutate superioare — s-a zbă
tut realmente pentru a-1 depăși 
pe tînărul Mihai Balaur (Steaua). 
Cam o ionul mondial și european, 
marea noastră speranță la vii
toarei e confruntări de anvergură, 
constănțeanul Ion Draica, s-a 
afla.t pe punctul de a fi 
„Urcat" la cat. 90 kg.
l-a Întîlnit într-unul din cele 6 
meciuri susținute pe

atenția 
spre componenții 

reprezentative. Nu 
fost surprinderea 

văzut pe cunoscutul

cele din urmă, ambii luptători 
au primit avertismentul desca
lificării. „Am fost mult prea 
sigur de posibilitățile mele —
ne-a mărturisit apoi Draica —
ceea ce nu va trebui să se mai 
întimple". Intr-adevăr, după 

des- 
pe 

le-a 
cîte-

"acum 
oficiale 
concu- 
con.t-1- 
luptă-

Draica, 
învins ! 
Draica

________ t-- Adrian 
Popa (Dinamo Buc.), un luptă
tor care niu mai face parte de 
mult timp din lot. Spre surprin
derea tuturor celor prezenți, Ion 
Draica era condus cu 7—4 ! în

Intr-adevăr, 
partida respectivă, a cărei 
fășurare l-a afectat vizibil 
Draica, pe toate celelalte el 
câștigat prin tuș in numai 
va secunde.

in fine, trebuie să mai 
liniem că etapele 
constituie șl reale 
de afirmare a tinerilor talentați- 
între mulți alții, i-am remarcat 
pe juniorii Tudorel Olariu (Di
namo Buc.) la cat. 62 kg și pe 
Ion Stignei (Steaua) la +100 kg. 
Olariu nu s-a clasat in final pe 
un loc fruntaș, 
dinamic de 
procedeelor 
(deocamdată nu prea multe la 
număr) și dirzenia cu care și-a 
încercat șansele sînt motive su
ficiente pentru a ne pune 
speranțe în posibilitățile 
progres ale acestui junior, 
„greul" I. Stignei a reușit 
depășească In clasamentul 
al categoriei doar rut!
Victor Dolipschi (Dinamo Buc.), 
tînănul de la Steaua dovedind
frumoase calități și cunoștințe 
apreciabile.

înainte de a 
rânduri, o 
arbitrii prezenți la etapele 
gramate 
nesc în 
țiile, în 
rile din 
cum ne ____
ții noștri — ei sînt supuși unor 
presiuni vizibile din partea unor 
antrenori. Nu de puține ori se 
asistă Ia tîrguieli în toată re
gula privind punctele' tehnice ce 
trebuie să se acorde unui lup
tător sau altuia, situație care 
creează o atmosferă nepermisă 
într-o întrecere sportivă.

Costin CHIRIAC

sub
divizionare 
trambuline

dar stilul său 
luptă, acuratețea 
tehnice executate

reale 
de

"• l final 
rutinatul

Ineheia aceste 
ultimă constatare : 

_____ . . i pro- 
in Capitală ișl tadepli- 
deplină „liniște" atribu- 
tirnp ce la confruntă- 
alte localități — după 
relatează coresponden-

Vineri și sîmbătă, la Izvoarele 
(Maramureș), s-au desfășurat 
Campionatele republicane pentru 
juniori la orientare turistică pe 
schiuri și Cupa F.K.T.A, — eta
pa de iarnă, pentru seniori.

Zăpada înghețată, traseele di
ficile și amplasarea posturilor 
de control au creai probleme 
nu numai celor mal puțin an
trenați în alergarea pe schiuri 
— ne referim, îndeosebi, la com
petitorii din județele de dro
pie —, ci și celor considerați, pe 
drept, buni schiori de fond.

La startul întrecerilor s-au 
aliniat concurenți din 12 județe 
și din Municipiul București. 
Numărul județelor reprezentate 
ar fi fost mai mare, dacă toți 
competitorii s-ar fi prezentat 
timp pentru a fi înscriși 
concurs (cel din Vaslui 
Neamț, de pildă). Unele județe 
au avut doar o prezență simbo
lică (Bihor, Dolj și Hunedoara 
au trimis doar dte un concu
rent, iar lașul — doi). De neîn
țeles apare însă absența de la 
start a sibienilor, care repetă 
astfel „performanța" de anul 
trecut, precum șl a timișorenilor 
și arădenilor, altădată protago
niști In orientarea turistică.

încă din prima zi de concurs, 
reprezentanții ‘ '
s-au instalat în frunte la cinci 
din cele șase 
virstă. Ziua a doua 
dat pozițiile acestora; ____ ___
numele câștigătorilor s-au schim
bat la unele probe, cd din pri
mele locuri au fost tot băimă- 
renll de la „Chemarea 
lor", de la Voința sau 
In cumpăna .acestor victorii 
stat, desigur, 
renului", dar, 
festivitatea de 
rul -federației 
prof. Mircea . __ „
mentul hotăritor a fost excelen
ta pregătire complexă pentru 
concurs a maramureșenilor, atît 
in alergarea pe schiuri cit și 
ta tehnica orientării". Localnicii

la 
In 
Și

Maramureșului

categorii de 
a consoli- 
chiar dacă

munți- 
Știința. 

a 
și „avantajul te- 
așa cum arăta la 
premiere secreta- 
de specialitate, 

Mihăilescu, „ele-

ediția 
nu i-a 
bistri-

cunoșteau terenul și la 
de anul trecut, dar asta 
împiedicat, în 1978, pe 
țeni să plece de la Izvoarele cu 
două titluri de campioni, iar 
băimărenii să cucerească doar 
unul.

Crusta zăpezii și gheața de pe 
unele porțiuni ale traseului l-au 
obligat pe unii concurenți să 
renunțe uneori la schiuri șl să 
alerge cu ele în spate — fapt 
admis de regulament. Dar, după 
părerea noastră, unii au abuzat 
de această înlesnire chiar cind

zentanții C.S.U.) care în Cupa 
F.R.T.A. la seniori, au cucerit 
primul loc, iar pe total (juniori 
și seniori) au ocupat locul II.

Rezultate tehnice : Junioare 15 
ani : 1. Edith Chiș (Baia Mare), 
2. Mariana Tender (B. Mare), 3. 
Elisabeta Reves („Someșul" Satu 
Mare) ; Junioare 17 ani : 1. Bo
dies Pop (B. Mare), 2. Christel 
Danek (Brașov), 3. Irma Cala- 
mar (Harghita). Juniori 15 ani : 
I. Alexandru Pop (B. Mare), 2. 
Vasile Bota (B. Mare), 3. Marius 
Groza (B. Mare) ; Juniori 18

Ultimele clipe înainte de pornirea in cursă
Foto : S. NORAN

DIN NOU, PE ARENELE DE POPICE
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Noul sezon competițioaial la 
popice a debutat cu disputarea 
etapei a X-a a campionatului di
viziei A. prima confruntare din 
returul competiției, iată 
tele :

FEMININ : a RAPID 
REȘTI - VOINȚA 
REȘTI 2381—2313 pd (scor 
dual 4—2). Derby ui seriei 
totodată aJ Capitalei a prilejuit 
o partidă frumoasă în care vic
toria a revenit fruntașei seriei, 
Rapid, care pe arena ei este 
imbatabilă in acest campionat. 
Deschizătorul de „pîrtie" al Ra
pidului, Alexandrina Navon, care 
de regulă obține punctaje in jur 
de 400, a „mers" slab în acest 
joc și a fost întrecută categoric 
de Elena Andreescu (390—363). 
Avantajul Voinței, după primul 
schimb, a fost anulat de juni
oara Ioana Dogaru, învingătoare 
asupra junioarei echipei Voința, 
Maria Luca, cu 416—369. In ur
mătoarele trei schimburi, rapi- 
distele Mariana lo-rdăchescu, 
Elena Stan și Vasiliea Pințea 
cîștigă meciurile lor, ceea ce 
mărește diferența de puncte a 
Rapidului la 1996—1887. In ulti
mul schimb. Georgeta Ungurea- 
nu, cea de a reia junioară din 
formația Rapidului, este întrecu
tă clar de către una din ce 
mai bună jucă.oare a Voinței, 
Elena Pană (385—426 pd), dar 
rezultatul final rămîne favorabil

giuleștencelor. Performerele celor 
două sexteturi au fost Elena 

și Elena Pană

rezulta-

BUCU- 
BUCU- 
indivi- 
Sud și

ACTUALITĂȚI
e După 17 etape, în Divizia A 

de volei clasamentele 
rea configurație ;

au următoa-

FEMININ

1. DINAMO 17 17 0 51:11 34
z* Penicilina lași 17 12 5 40:21 29
3. „U" Timișoara 17 11 6 42:25 28
4. „U“ C.aiova 17 11 6 36:26 28
5. C.S.U Ga'ați 17 11 6 39:31 28
6. Știința Bacâu 17 10 7 35:33 27
7. Farul C-|a 17 8 9 38:34 25
8. Chimpex C-ța 17 7 10 30:34 25
9. Rapid 17 7 10 25:40 24

10. C.S.M. Sibiu 17 4 13 23:41 21
11. Marctet B. M. 17 4 13 20:41 21
12. „U* Cluj-Napoca 17 0 17 9:51 17

MASCULIN
1. STEAUA 17 16 1 49: 7 33
2. Dinamo 15 14 1 43: 9 29
3. Expiorăr’ B. M. 17 12 5 41:25 29
4. Tractoru’ Bv. 17 9 8 34:36 26
5. Politehnica T:miș. 17 8 9 35:32 25
6. Delta T ulcea 17 8 9 31:36 25
7. C.S.M. Sv. 17 8 9 29:34 25
8. Viitoru' B<. 17 6 11 24:39 23
9. Si'vania Ș.S. 16 6 10 27:31 22

10. Univ. Craiova 17 5 12 26:40 22
11. C.S.U. Galați 17 5 12 23:44 22
12. „U- Cj.-Napoca 16 3 13 15:44 19

disputat• în Divizia B 
partidele etapei a 
turul III (turul IV _ . _______„___
începînd de duminică 4 martie, și 
nu după c pauză de două săptă- 
mîni, cum 71 ra prevăzut inițial). 
Iată rezultatele :

Feminin î Voința Buc. — I.T.B. 
3—1. Confecția Buc. — Spartac 
Buc. 3—2, Dacia Pitești — Univer
sitatea Bun 2—3, Constructorul A- 
rad — Olimpia Oradea 0—3, Fla
căra roșie Buc. — Calculatorul 
Buc. 3—0. Penicilina II iași — 
C.S.ș. Suceava “ ~ -------------
Brașov - C.P.B. 3—6, C.S. Zalău 
— Metalotehnica Tg. Mureș 3—0, 
Braiconf Brăila — Albatros Con
stanța 3—2.

Masculin : Oțelul Or. dr. P. 
Groza — C.P.L. Arad 3—0. Didac
tica Zalău Metalul Hunedoara

s-au ... __
15-a, ultima din 
se va desfășura

3—2, G.I.G.C.L.

Stan (R) — 424 
(V) — 426.

T. RÂBȘAN
MUREȘ — VO- 

2410—2359 (3—3).
• VOINȚA TG. 

INȚA CRÂIOVA 
Fruntașa seriei Nord a obținut o 
victorie dificilă, echipa craiovea- 
nă evoluind peste așteptări. Cel 
mai mare punctaj l-a realizat 
craioveanca Florica Chiuia — 
428 p.d De la gazde s-a remarcat 
Minodora Chețan — 422 p.d. (I. 
Păuș — coresp.).
A VOINȚA PLOIEȘTI — GLO
RIA BUCUREȘTI 2339 — 2255
(4—2) • a VOINȚA GALAȚI — 
PETROLUL BÂICOI 2635 — 2450 
(6—0). Gălățeanca Elleina Radu a 
stabilit un dublu record, perso
nal și al arenei, cu cele 472 de 
popice doborâte. De la Petrolul 
s-a detașat Magda Rusu — 422.
(T. Siriopol — coresp.) a VOIN
ȚA TIMIȘOARA — U.T. ARAD 
2447—2237 (4—2) A HIDROMECA
NICA BRAȘOV — ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ 2626—2513 (4—2). 
O partidă cu rezultate mari, 
toate concurentele cu peste 400 
pd. Performerele echipelor : Ma
riana Constantin (H) 472 și Erica 
Oros (E) 445. (C. Gruia —
coresn.) a METROM BRASOV — 
DACIA PLOIEȘTI 2556—2359 
(6—0) a RECORD CLUJ-NAPO- 
CA — VOINȚA CLUJ-NAPOCA

VOLEIBALISTICE
3—0, Faru. Constanța — Dinamo 
Brăila 1—3, Voința Alba lulia — 
Motorul Baia Mare 3—2, ‘ ~
Pitești — Electroputere Craiova 
1—3, PECO Ploiești — Progresul 
Buc. 3—1. Electaa Buc. — Steaua 
II Buc. 3—0. Calculatorul Buc. — 
7 Noiembrie Sibiu 3—0, Rapid — 
SARO Tîrgoviște 3—0, C.F.R. Buc. 
— Constructorul Brăila 2—3.

(Corespondenți: N. Mateescu, Gh. 
Lazăr, C Toader, A. Cristea, I. 
Fețeanu, I. Fllipescu, C. Popa, L 
Domuța, I Ghlșa, N. Strejan, L 
Țifrea, V. Secăreanu, L Baltag).

A.S.U.

2414—2993 (2—4) s CETATEA
GIURGIU — LAROMET BUCU
REȘTI 0—2350 (neprezentarea e- 
chipei locale !) a C.S.M, REȘIȚA
— VOINȚA ORADEA 2547—2521 
(4-2).

MASCULIN a METALUL RO
MAN — OLIMPIA BUCUREȘTI 
5307—5467 (2—1). Formația bucu- 
reșteană, penultima în clasamen
tul seriei Sud., a reușit o preți
oasă victorie ta fața sextetului 
romașcan, nou promovat în di
vizie. Foarte bine au jucat de la 
bucureșteni frații Marin, Grigore
— 977, iar Constantin — 920. De 
la gazde cel mai precis popicar 
a fost Bilei cu 912 p d. (M. Chi- 
riac — coresp.) a RAFINORUL 
PLOIEȘTI — PETROLUL TE- 
LEAJEN PLOIEȘTI 5593—5669 
(2—4). Meci disputat, victoria s-a 
decis după jocul ultimelor două 
perechi. Cei mai buni : Schuler 
(R) — 1015 și Gh. Silvestru (P)
— 1007, rezultate foarte mari da
torită pistelor ușoare. (I. Tănă- 
sescu — coresp.) • RULMEN
TUL BRAȘOV — CARPAȚI SI
NAIA 5292—5028 (5—1). R. Pavei 
941, I. Tismănar — 940 de la 
gazde (!), respectiv Șindrilaru — 
877. (C. Lorac — coresp.) • CON
STRUCTORUL GALAȚI — GLO
RIA BUCUREȘTI 5347—5062 (4—2)
• VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
TEHNOUTILAJ ODORHEI 5294— 
5211 (4—2) o PROGRESUL ORADEA
— AURUL BAIA MARE 5192—5022
(3,5—2,5). Orădenii, cu toate că 
au avut patru juniori ta forma
ție, au reușit să învingă echipa 
campioană. Principalii realiza
tori : Gallo (P) — 927 și Biciuș
ca (A) — 902. G. Ghișa —
coresp.) a ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — C.F.R. TIMIȘOARA 
5758—5307 (6—0). Gazdele au sta
bilit un nou record al arenei, in 
general, toți jucătorii au reușit 
punctaje mari, în frunte cu Mar
tina — 994. de la gazde, respec
tiv Vida — 963. (P. Ion —
coresp.) a PETROLISTUL 
BAICOI-CIMPINA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 5254—5004 (4—2).
• VOINȚA TG. MUREȘ — UNIO 
SATU MARE 4983—4867 a JIUL PE- 
TRILA — METALUL HUNEDOARA 
5084—4792 (5—1).

zăpada a fost bună. De aceea, 
poate că pentru viitor federația 
va renunța la această facilitate, 
obligind competitorii să alerge 
numai pe schiuri. Nu de alta, 
dar titlul de campion al țării se 
acordă la orientarea pe schiuri.

Deși n-au cucerit titluri de 
campioni, reprezentanții județe
lor Biistrița-Năsăud, Brașov, Sa- 
tu Mare și, îndeosebi, cd din 
Sălaj merită felicitări pentru 
combativitatea și dlrzenia cu 
care „s-au bătut" pentru victo
rie. Pregătirea lor de concurs a 
demonstrat încă o dată că in 
aceste județe există o frumoasă 
preocupare 
orientării 
odor mid. 
evidențiată 
bucureșteni

pentru dezvoltarea 
turistice în rindul 
Merită, de asemenea, 
„breșa" realizată de 
(mal precis repre-

963.

NOUA GENERAȚIE DIN
(Urmare din pag. I)

zile

Petru Lupșe (B. Mare), 
Vereș (Sălaj), 3. Ion 
(București). Ocupanții 

I au fost declarați cam- 
țării la orientare pe

ani : 1.
2. Mihai 
Alexan 
locurilor 
pioni ai 
schiuri.

Cupa F.R.T.A. — etapa de iar
nă, senioare : 1. Maria Oros (Ba
ia Mare), 2. Silvia ~ 
(Bistrița), 3. Maria
(București). Seniori : 
trișor (București), 
Ichim (București), ‘ 
tona (, .Someșul “ 
Trofeul oferit de 
turism-alpinlsm a 
țului Maramureș.
au urmat : Municipiul București, 
județele Sălaj, Bistrița-Năsăud 
și Satu Mare.

2.
3.

Tomoroga 
Popescu

1. C. Pe-
2. Adrian 

3. ștefan Ca- 
Satu Mare).

Federația de 
revenit jude- 
In clasament

Sever NORAN

BOGATA ACTIVITATE
„INDOOR" LA ATLETISM

a LA FOCȘANI au avut 
Întrecerile juniorilor de cat. 
n-a din cadrul competiției 
tată cu „Cupa Vrancea". FETE : 
50 m : Lenuța Istrate (Adjud) 
6,8 ; 50 mg : Rodlca Costandache 
(Focșani) 8,0 ; lungime : Carmen 
Ciortan (Fcș.) 5,27 m ; Înălțime : 
Katalin Kiss (Tg. Secuiesc) 1,68 
m ; BĂIEȚI : 50 m ; M. Căpăți- 
nă (Fcș) 5,8 ; 50 mg : C. Dragu
(Fcș.) 6,5 ; lungime : P. Ivan 
(Tîrgoviște) 6,07 m ; Înălțime :
l. Nicutiță (Adjud) 1,80 m. (V. 
NEGOIȚA — coresp.).

• CAMPIONATELE MUNICI
PALE de sală pentru Juniori I șl 
IU ale Bucureștiului au avut loc 
la sala de la „23 August". Cîteva 
rezultate remarcabile : Liliana 
Isac 13,72 m la greutate — nou 
record. Doina Nedelcu 5,56 m la 
lungime. Eugen Popescu 2,05 m 
la înălțime. JUNIORI I : 60 m : 
D. Petrescu (Din.) 6,9 ; 60 mg :
D. Silișteanu (CSSA) 8,2 ; lungi
me : I. Bulac (CSSA) 6,88, C. 
Brâtucu (Rapid) 6,88 m, N. Po
pescu (Rapid) 6,88 m ; Înălțime :
E. Popescu (lie. 2) 2,05 m ; 
triplu : M. Toma (CSSA) 14,36 m, 
M. Stănescu (tic. 2) 14,30 m : 
prăjină : A. Sallay (Steaua) 4,20
m, R. Stănescu (Lie. 2)
greutate : S. Tirichiță 
16,43 m, V. Savu (Met.) 
FETE : 60 mg : M.
(CSSA) 9,7, L 
(CSSA) 9,8 ; lungime : M. Ber-

loc 
a 

do-

4,10 m ; 
(CSSA) 

16,00 m ; 
Deaconu 

Dumitrescu

In J 
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becaru (Lie. 2) 5,73 m ; înălțime: 
M. Matei (Lie. 2) 1,73 m, C. ivaș- 
cu (Viit.) 1,70 m ; greutate ; L. 
Issac (CSSA) 13,72 m — nou re
cord ; JUNIORI in : 50 m : ”
AUonte (Viit.) 6,3 ; înălțime 
Sîrbu (CSSA) 1,70 m ; lungime : 
C. Lăcraru (CSSA) 5,86 m, V. 
Dăscăliță (Viit.) 5,86 m ; prăjină; 
V. AJiomte (Viit.) 3,10 m ; FETE: 
50 mg : M. Voica (Lie. 2) 7,8, A. 
Grecu (Lie. 2) 7,8 : ’ ~
Nedelcu (Șc. g-rală 
înălțime : O. Niff 
190) 1,61 m ; cioca-n 
afară de concurs) :
(Din.) 22,40 m, P. Lenghel (CAU) 
20,82 m, M. Roman (Viit.) 19,19 
m. (Andi VILARA — coresp.)

a IN SALA „STEAUA" s-a 
desfășurat un reușit concurs de 
săritură in înălțime al atleților, 
la activ, cu 2,10 m. Rezultate : 
1. Daniel Albu 2,16 m, 2. Z. 
Mathe 2,11 m, 3. Ad. Proteasa 
2,11 m, 4. M. Onciu 2.06 m, 5. 
A. Oșlobeanu 2,06 m etc. O ini
țiativă frumoasă care ar trebui 
repetată !

V. 
A.

lungime : D. 
190) 5,56 m ; 
(Șc. g-rală 
— 16 kg (în
N. Bindar
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TRAGEREA EXTRA'

A MARȚIȘOR1

uriaș, combinată — două 
de ambițioase întreceri.

In „Cupa Drumarilor", 
de seriozitate înseamnă 
cări și sosiri cu fotoceiulă 
(Jucru rar întîlnit chiar și în 
concursurile noastre de an
vergură), înseamnă comunicări 
prin interfon cu arbitrii (apa
rate proiectate și construite 
de sportivii de Ia Alfa), în
seamnă stații portabile de ra
dio, înseamnă preocupare. în 
„Cupa Drumarilor11 echipele 
mai puțin pregătite retrogra
dează ! Retrogradează în seria 
a doua, la elită fiind menți
nute doar performerele. în 
„Cupa Drumarilor11 Iau startul 
trei generații: inginerii arhi- 
tecții și tehnicienii 
(cei care au inițiat 
competiție), părinții (copiii de 
acum 20—28 de ani aduși pe

nota 
ple-

*** ,bunici" 
această

„CUPA
„bunici") și nepoții 
fetițele de astăzi ai 

din generația a doua 
Drumarilor"). în 

„Cupa Drumarilor" 
în-

DRUMARILOR"

în cadrul a 12 extrageri de 
cite 10 numere, participan- 
ții au posibilitatea de a 
obține :

pîrtie de 
(băieții și 
schiorilor 
a „Cupei 
sfîrșit, la 
festivitatea de, premiere 
seamnă reunirea a absolut tu
turor concurenților (nici vor
bă, precum la alte întreceri 
să lipsească chiar... premian- 
ții). înseamnă sobrietate, lau
de adresate învingătorilor și 
îndemnul ca viitoarea între
cere să depășească în perfor
manță ultima ediție.

S-a lăudat, bunăoară, victo
ria în trei concursuri a tine
rei Cristina Dumitrescu — 
conductor arhitect la I.P.A. 
De asemenea, locurile 1 ocu
pate de Cornel Mureșan 
(I.P.B. — slalom special), Ha
rold Esterka (I.S.L.G.C. — sla
lom uriaș), Ion Green (Alfa 
— combinată). S-au lăudat e- 
chipele cele mai bune: 1. Pro-

lectantul I, 2. Alfa, 3.
4. IPROLAM, 5. I.P.A., 6.
Carpați etc. In sfîrșit, s-au a- 
plaudat cîștigătorii categoriei 
copii pînă la 7 ani — Andrei 
Gheție (I.C.P.T.T., desigur pă
rinții, concurenții din genera
ția a doua lucrează la institu- 

. tele respective), cat. 8—14 ani
(b) — Călin Ionescu (IPRO- 
MET), cat. 8—14 ani (f) —
Cristina Comănescu (I.S.L.G.C., 
ceilalți patru membri ai fami
liei au ocupat, de asemenea, 
locuri onorabile). Președintele 
de onoare al „Cupei Drumari
lor11, ing. Mircea Gheorghiu 
(pensionar, 70 de ani, unul 
din inițiatorii acestui concurs) 
a oferit diploma de merit pen
tru performanța elevei Oana 
Popovăț (locul trei la seni
oare!) de la LS.L.G.C. ... după 
tată, ing. Paul Popovăț.

Da, noua generație din „Cu
pa Drumarilor" se îndreaptă 
spre performanță I

• EXCURSH în U.R.S.S.— 
Finlanda, R.P. Bulgaria 
— Grecia sau R.P. Po
lonă.

• CÎȘTIGURI ÎN NUME
RAR de valori fixe și va
riabile.

Peste 90.000 de cîștlguri, I 
între care 12 autoturisme, 
zeci de excursii peste ho
tare etc. au fost atribuite 
la recenta tragere extraor
dinară a Revelionului, des
fășurată după aceeași for
mulă tehnică ! Un bilanț 
deosebit de bogat și, în • 
același timp, o invitație la 
apropiata tragere extraordinară

Biletele de 25 Iei varianta PARTICIPA 
EXTRAGERI !

Cele mai mari șanse le au variantele co 
„cap de pod“, pe care se pot realiza și si

UN BILET LA TRAGEREA EXTRAORE 
MARTIE — UN CADOU PLĂCUT ȘI UTII 
ȘORULUI 1

La solicitarea partlcipanților, agențiile Ix 
bilete gata completate.

BANI-Al
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51
48
47
46

41
39
39
32
30

Coșgetere : 1. Diana Bălaș (Mo
bila) 637 p, 2. Ștefania Borș (Voin
ța Buc.) 542 p, 3. Rodica Go ian 
(Univ. Timișoara) 480 p.

MASCULIN
39 
37 
28
24 
23
21 
17 
13 
12
11 

9
6

C. Moraru (C.S.U. 
. , 2. Fi. Ermurache 

. 954 p, 3. P. Grădiș- 
teanu (I.C.E.D.) 789 p.

• Rezultate din Divizia B (mas
culin) : C.S.ș. Satu Mare 
București 84—66 (39—40), 
Craiova — Marina 
98—73 (52—41), Știința Ploiești — 
P.T.T. București 102—50 (50—25),
Poiltehnica-C.Ș.S. Unirea Iași — 
C.S.U. Pitești 105—68 —
Constructorul Arad — 
tea H Cluj-Napoca 50—70 
rfiul-ștlința Petroșani — 
București 77—64 (46—27), 
nica II Buc. — Academia _____
72—70 (27—31). Corespondenți : Z. 
Covaci, T. Costin, A. Cristea, Tr. 
Tudose, N. Străjan, A. Slăbii, I. 
Timuc.

1. DINAMO
2. Steaua
3. Farul
4. I.C.E.D.
5. C.S.U. Brașov
6. „U“ Cj.-Nap.
7. Rapid
8. C.S.U. Galați

9. C.S.U. Sibiu
10. Politeh. Buc.
11. Univ. Timiș.
12. Urbis

Coșgeteri : 
Brașov) 1058 
(Politehnica)

1.
P,

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

I
I

0

Mîine, start 1979
„CUPA ROMÂNIEI

18 A + 9 B + 5 C
cci!8(ic cu 32 de necunoscute, care se poale rezolve
dur care așteaptă uneori prelungirile si loviturile

in 90 de minute.
de la 11 mciri

„PENE" 
LA... FLUIER
Deși pusă Ia punct, ca pro

gram și organizare, consfă
tuirea cavalerilor fluierului, 
desfășurată recent, n-a epui
zat chiar toate problemele. 
Pleci, ca neutru, de la co
locviul mai sus-amintit fără 
a-ți spune cu mîna pe inimă 
„gata, de-acum sezonul de 
primăv<Tră poate să înceapă, 
totul e in regulă în materie 
de arbitraj-, căci oricît de 
bine ar fi fost lămurite as
pectele așa-zis de meserie, 
legate de cunoașterea, inter
pretarea și aplicarea diferi
telor articole și paragrafe ale 
regulamentului, fn calea ar
bitrilor mai apar, cînd și 
cînd, probleme... extraprofe- 
sionale, un fel de capcane pe 
care ei se văd nevoiți să le 
ocolească cu o mai mare sau 
mai mică diplomație.
Le întind arbitrilor aceste 

„capcane- înseși echipele or
ganizatoare (nu toate, fireș
te), luindu-i în primire de la 
gară sau de la aeroport. 
Peste protocolul civilizai, de 
înțeles și de acceptat, ca, de 
pildă, rezervarea unei camere 
la hotel, organizatorii depun, 
toate eforturile — ÎNAINTE 
DE JOC — pentru a capta 
bunăvoința respectivei brigăzi, 
care, izolat sau in corpore, 
se obligă moral, subscriind 
la unele „atenții*4 : biletul de 
avion sau de tren, pe care 
nu-1 mai achită, ca și masa 
mai îmbelșugată decît s-ar 
impune Ia acea oră dinaintea 
partidei.

Și uite așa, unii din
tre arbitrii de centru (Mi
hai Moraru, Gh. ionescu, N. 
Georgescu) văd... mai repede 
penaltyul din careul oaspeți
lor, iar tușierii (Gh. Racz, 
Tudor Andrei, Venus Ciocil-

Mîine — start competițional oficial in 16 orașe ale țării. Ca și in 
alți ani, uvertura sezonului o prilejuiește „Cupa României", o pres
tigioasă întrecere a fotbalului nostru, care se desfășoară sub auspi
ciile „Daciadei".

S-au pregătit intens in vederea „16“-imilor atit divizionarele A cit 
și echipele mai mici, din eșaloanele inferioare, care, nu o dată — 
prin comportare și rezultat — au ’ " ------

I de pregătirea formației le- 
sperâ in calificarea Coc-

ocupă 
șene, _ _______ ______
structorului, care prezintă o for
mație cu destule nume cunoscute: 
Atimoftoaiei — Chirilă, Toacă, 
Cănănău, Ciob an a — Ailoaiei, 
Trandafilon, Simionov — Bandar, 
Andreescu, Pachițeanu a Jiul a 
jucat duminică la Tg. Mureș (6—2 
cu A.S.A.). de unde a plecat luni 
spre Iași. Mulțescu și Bucurescu, 
accidentați, nu au făcut deplasa
rea.
• STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 

U.1.A Revenind din Bulgaria, 
unde a susținut două jocuri (2—0 
Cu S.C. Ciavdar Troian §j 4—1 cu 
F.C. Sviloza Șviștov), Steagul roșu 
a intilnit duminică, la Brașov, pe 
Metalul Pl.openj, ciștigînd cu 2—1 
(8—1). Pentru meciul de miercuri, 
terenul se prezintă in condiții foar
te bune. Nu sint accidentați In 
lot. a U.T.A. a jucat duminică la 
Sibiu, unde a învins cu 3—0 pe 
Inter. Arădenii și-au continuat 
drumul spre Brașov, unde au so
sit de luni seara. Pentru meciul 
de mîine se anunță reintrarea lui 
KukJa

A METALUL BUCUREȘTI — 
COR VINUL HUNEDOARA. Meta- 
lurgiștii s-au rodat In cadrul 
„Cupei Voința* (alături de Voința 
București — seniori și juniori — 
și Voința Constanța), pe care au 
ciștigat-o. Un singur jucător in
cert, dintre titulari, pentru mîine: 
fundașul central Marinescu. a 
Hunedorenii, cu efectivul complet. 
In frunte cu decanul de vîrstă 
Lucescu, sosesc astăzi în Capitală, 
cu autocarul.

A LAMINORUL 
UN IV t'RSIT ATE A 
chipa de Divizia C 
in seria a VIII-a, ____ __ _____
de Vulturii Lugoj. Este antrenata 
de Mihai Girlca. La Nădrag, loca
litate situată la 35 km de Lugoj, 
timpul e frumos, iar terenul, după 
cum ne spunea corespondentul 
nostru V. Pirvoni, este foarte 
bun. Meciul cu deținătoarea cupei 
este așteptat cu interes deosebit. 
a Universitatea Craiova se află 
de cîteva zile în... zonă. Duminică 
a jucat la Lugoj, unde va rămine 
pînă în ziua meciului. Azi, cra- 
iovenii — cu lotul complet — se 
vor antrena pe terenul din 
Nădrag.

A F.C.M. GALAȚI — F.C. BI
HOR. Interes deosebit la Galați 
pentru această partidă, în care lo
calnicii vor alinia următorul 
„11“ : Oană — Nedelcu, Constan- 
tinescu, Olteanu, Țolea — Beje- 
naru, Burcea, Balaban — Majaru, 
Florea, Orac a F.C. Bihor anunță 
două indisponibilități în urma 
meciului su-ținut duminică cu 
Eintracht Frankfurt. Este vorba 
de Zare și Kiss. Să mai notăm că 
Ghergheli nu va juca 
nașe.

A OLIMPIA SATU 
POLITEHNICA IAȘI. 
nu-I vor avea mîine 
(are trei cartonașe galbene, __
este și accidentat). Mate, Sabou 
și Hațeganu urmează tratamente 
medicale a La ieșeni, o noutate, 
atacantul Dănilă reprofilat pe 
post de fundaș lateral ! Lotul este 
apt de joc, exceptîndu-1 pe Cio- 
cîrlan (și-a satisfăcut recent sta
giul militar și nu este pregătit) și 
pe Ursu (în convalescență după 
operația de la genunchiul sting).

A A.S.A. TG. MUREȘ — GLO
RIA BUZĂU. La Rm. Vîlcea, pe 
un teren bun — după cum ne-au in- 
forriiat gospodarii bazei sportive 
„1 Mar* — se va disputa una din
tre cele două partide în care sor
ții au dec? să se afle față-n față 
două divizionare A. Mureșenii de
plasează ia Rm. Vîlcea Iotul com
plet. In partida cu Jiul (2—0) au 
jucat, dealtfel, toți probabilii pen
tru meciul cu Gloria a Antreno
rul Ion Ionescu ne spunea ieri : 
„Duminică n-am jucat. Azi vom 
efectua două antrenamente, dar 
fără Toma și Vlad — accidentați, 
și fără Ivana, plecat la Iotul de 
juniori-. Echipa pleacă astăzi la 
prînz spre Rm. Vîlcea.

A ENERG.A GH. GHEORGHIU- 
DEJ — POLITEHNICA TIMIȘOA
RA. Liderul seriei a n-a a Divi
ziei C, Energia, încearcă pentru a 
treia oară să se califice în „op
timi", deoarece tentativele din 
1974 și din 1976 n-au fost încunu
nate de succes, echipa fiind eli
minată de Universitatea Craiova 
șl, respectiv, F.C. Argeș. Antre
norul Gor» Dumitrescu a avut 
condiții optime de pregătire. a 
Politehnic; Timișoara a plecat 
luni, cu avionul, la Bacău.
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• STICLA ARIEȘUL TURDA — 
C. S. TÎRGOVIȘTE. Dionisie Ursu, 
căpitanul formației care a cîștigat 
acum 18 ani finala „Cupei Româ
niei-4, contra Rapidului, este ac
tualmente antrenorul echipei Sticla 
Arieșul, aflată pe locul doi în 
seria a IX-a a Diviziei C. Se scon
tează ca toate cele 10 000 de locuri 

ocupate.ale stadionului să fie __ ,___
„Sticla Arieșul- a jucat duminică 
cu Metalul Aiud, invingînd cu
1— 0. • C.S Tîrgoviște a jucat sîm- 
bătă la Sib’u cu Șoimii (scor
2— 0). Astăzi, echipa lui Proca 
pleacă din Sibiu, spre rahana 
Buru, în apropierea Turdei.

A F.C. CONSTANTA - STEAUA. 
Antrenorul C. Tilvescu speră în- 
tr-o comportare bună a „llu-lui cu 
care va începe jocul : Sărăcia — 
Mus Ufa, Boralî, Nistor, Turcu — 
Petcu, Livciuc, Ignat — D. Zam
fir, Peniu, Taiarache. a Steaua a 
jucat sîmbătă ia Giurgiu (1—1 cu 
F.C.M.), iar astăzi pleacă la Con
stanța. Sameș a făcut o ruptură 
de fibre musculare șl folosirea lui 
este incertă.
• VICTORIA CĂREI — SPOR

TUL STUDENȚESC. Mare interes 
în localitate, suporterii diviziona
rei C așteptînd cu emoție, dar și 
cu optimism, întîlnirea echipei lor 
cu o reprezentantă a primului 
eșalon. Lotul echipei Victoria nu 
are indisponibilități e Sportul 
studențesc a plecat ieri, cu avio
nul, la Satu Mare, continuîndu-și 
apoi drumul spre Cărei. La ve
chile indisponibilități — Ciugarin 

_ adăugat și cea 
De asemeiTea, 
este sub sem-

elita handbalului românesc. 
Ascensiunea, spectaculoasă de
sigur, poate și trebuie să fie 
continuată în campionat. Deși 
la încheierea primului tur are 
numai 10 puncte (Dinamo 
București, lider de toamnă. 14 
puncte). Știința poate conta în 
lupta pentru un loc 
deoarece în retur se 
avantajul terenului 
rile cu Dinamo

pe podium 
bucură de 
în întîlni- 
București. 

Steaua și H. C. Minaur Baia 
Mare... Pregătită cu grijă, e- 
chipa are două aripi incisive 
(Hornea. Nicolescu), un condu
cător de joc inteligent (Deacu), 
un portar talentat (Neșovici) 
și oameni de sut cu forță im
presionantă (Vasilache. în pri
mul rînd. apoi Istode ș.a.). a- 
dică jucători de valoare pe a- 
proape toate posturile.

Desigur, se cuvin cîteva cu
vinte și despre studenții din 
Cluj-Napoca. Așteptăm intra
rea acestei echipe între cele 
care luptă pentru prima parte 
a clasamentului de mai bine 
de doi ani. Tineri, bine clădiți 
fizic, jucătorii lui Romeo Soti- 
riu au însă un psihic prea la
bil pentru a nu*»a susține pînă 
la capăt o bătălie aspră, con
tinuă. Ce-ar putea să facă pro
fesorul-antrenor în această si
tuație ? Greu de dat o rețetă, 
dar — în orice caz — are 
datoria să-i ambiționeze, sâ-i 
învețe cu greul, să le pretindă 
sacrificii.

O concluzie generală este a- 
ceea că i 
handbalului 
mâniei" se 
de utilă, o 
să stimuleze 
biționeze. o 
publicului. Ea a și ( 
lucru firesc — un obiectiv de 
seamă al echipelor noastre, o- 
norat cum se cuvine prin evo
luții de bună calitate.
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Inoua competiție a 

i nostru. „Cupa Ro- 
dovedeste deosebit 
întrecere capabilă 
noi energii, să am- 
dispută care place . 

devenit — I 
ibiectiv de ■

I

I

și Munteanu — s-a 
a Iul Șerbanică. 
folosirea Iul Cazan 
nul întrebării.
• MUSCELUL C.______ __

NAMO. Gazdele (locul 9 în serial 
a Diviziei B) așteaptă cu mare 
emoție, dar șl cu încredere, con
fruntarea cu dinamovlștil bucu- 
reșteni. Antrenorul C. ștefan con
tează pe tinerețea elevilor săi și 
pe dorințe lor de afirmare. La 
Cîmpulung tetenul de joc se pre
zintă în bune condiții și, cu certi
tudine. meciul se va juca cu casa 
închisă. * Dinamo, cu efectivul 
complet, pleacă in cursul zilei de 
azi la Pitești, unde va rămine 
pină mîine cu puțin înainte de 
ora întîlnirii. Vrinceanu, indispo
nibil, va fi înlocuit de Custov, în 
locul căruia va evolua I. Marin.
• CHIMIA BRAZI — F.C. BAIA

LUNG — DI-

mare. Meciul se va disputa pe 
stadionul Petrolul din Ploiești. An
trenorul echipei Chimia este ios- 
tui internațional Mihai Moeanu. 
Printre jucători se numără N. 
Ionescu. C. Ionescu, Dobre, Bă
nuți și Borcău. Organizatorii spe
ră ca stadionul să fie neincăpător. 
a Băimărena sosesc astăzi la 
Ploiești. Folosirea iul Condruc și 
Boznai este incertă, ambii fiind 
gripați.

a MINERUL GHELAB — F. C. 
ARGEȘ. Echipa din Gheiar, spe
cialistă la meciurile de ..Cupă-, a 
jucat duminică in... familie An
trenorul Pirvu Abagiu s-a arătat, 
in general, satisfăcut de prestația 
jucătorilor săi, dintre care au ieșit 
In relief Ghenghe, Gostian, Popa și 
Adam. Vreme frumoasă la Ghe- 
lar, însorită, fără zăpadă, dar fri
guroasă a înaintea meciului cu 
Minerul, F.C. Argeș a jucat un 
„amical- la Deva, cu divizionara 
B Mureș 1’. Scor final : 3—3, du
pă ce la pauză F.C, Argeș a con
dus cu 3—1. După pauză oaspeții 
s-au menajat, dind astfel gazdelor 
prilejul să atace mai mult și să 
realizeze un egal nesperat.

■ DINAMO SLATINA — CHI
MIA RM. VÎLCEA. stadionul „1 
Mal“ se prezintă In condiții ex
celente, iar interesul pentru meci 
este greu de... măsurat. Antreno
rul dinamcviștllor, C. Deliu, ne 
anunța că are de recuperat... 
cinci jucători bolnavi de gripă. 
• Divizionara A va alinia, proba
bil, formația cu care a învins du
minică pe Viiforul Scomiceștl
(3—1), adică : Iordăchescu —
Basno, Savu, Circeag, Cincă —
Iordan, G. Stan, Carabageac —
Teleșpan. Coca, Stanca.

• UNIVERSITATEA CLUJ—NA
POCA — F. C. BACAU. Atmosferă 
de mare interes Ia Cluj-Napoca In 
jurul partidei de mîine. Liderul 
seriei a III-a țintește calificarea, 
așa cum afirma antrenorul „șep
cilor roșii" Teodor Pop. Forma
ția probabilă : Moldovan — L. 
Mihai, Anca, Ciocan, I. Mureșan 
— Mânu, Cîmpeanu II, Răduță — 
Dobrotă, Vidican, Batacliu • Bă
căuanii sosesc astă-seară in ora
șul de pe Someș. în afară de cei 
doi titulari suspendați, ei îl au și 
pe portarul Ursache accidentat. 
Locul lui va fi luat de Mindrilă.
• CONSTRUCTORUL IAȘI — 

JIUL. Marius Berariu, care . se

NĂDRAG 
CRAIOVA, 
ocupă locul trei 
la două puncte

E-

: trei carto-

VOINESCU ȘI
Cîțiva pași cu maestrul 

emerit al sportului 
VOINESCU.

— Ce portar îți 
Nelule ?

Voinescu rîde cu 
apoi redevine grav :

— Rid și eu. Nici nu 
țin minte de cînd n-am 
fost 
tari.

Ion

place,

poftă,

întrebat despre...
mai 
mai 
por-

încearcă, totuși... 
Ar fi neesențial, 
portar nu poate 
în greșeala de a

Un 
să 
da

fost 
cadă 
verdicte după ce a văzut 
unul sau două jocuri ale u- 
nui tinăr „despre care se 
vorbește". Dacă mi s-ar fi 
cerut să mă ocup în mod 
special de această problemă, 
altul ar fi fost răspunsul. 
Așa. însă, l-am văzut o dată, 
din întîmplare. pe Bucu. 
despre care „se vorbește". 
Nu mi-a spus nimic. Dar 
asta nu înseamnă mare lu
cru. Un portar trebuie stu
diat, ceea ce la noi nu se 
întîmplă

— Ce zici de „bătălia" 
dintre bătrîni și tineri ?

— S-a crezut prea mult 
că Răducanu e nemuritor și 
s-a mizat pe faptul că „tot 
vin eî. tineri»". Tinerii au 
venit, că asa e viata, dar 
nu poți spune că a apărut 
și portarul.

— Și-atunci ?
— Pentru mine, tot Ră

ducanu rămine. Dar se fac

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTĂZI - ULTIMA Zl LA

PROKOEXPRES
Mîine, 23 februarie 1979, ama

torii de Pronoexpres au o nouă 
posibilitate de a obține auto
turisme „Dacia 1300“ sau mari 
câștiguri în numerar, bineînțeles 
cu condiția de a-și procura de 
astăzi biletele pentru ultima tra
gere obișnuită din această lună. 
Răsplătind din plin perseverența 
șl inspirația celor mai fideli 
participant!, tragerile Pronoex-

preș desfășurate în acest an an 
adus cu regularitate numeroase 
cîștiguri de valori ridicate, auto
turismele avînd o prezență per
manentă ! Astfel, la ultima tra
gere omologată, cea din 14 fe
bruarie a.c., premiul maxim — 
un autoturism „Dacia 1300“ — a 
revenit lui Ștefănescu Ioan din 
Sibiu, pe o variantă achitată 
100%. Și dv. vă puteți număra 
printre marii cîștigători la Pro- 
noexpres dacă participați la tra
gerea de mîine 28 februarie 1979!

MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE A 
CÎȘTIGA !

• •• PORTARII
greșeli. Un portar ca Ră- 
ducanu trebuia ținut mereu 
din scurt. Acum i se cere 
să fie cum n-a fost nici
odată. Și Răducanu vrea' să 
pară ascultător, dar nu mai 
e el. Aud că a și slăbit vreo 
8 kilograme, de dragul ce
lor care confundă portarul 
cu manechinele casei de 
modă. Dar asta se întoarce 
tot împotriva lui. pentru că 
„sfîntul" Răducanu, reze
mat de bară și spășit, nu 
mai poate avea forța și ex
plozia care ne-au scos la li
man la Lausanne, la Car
diff sau la Madrid.

— Unde-i atunci hiba ?
— Nu se lucrează speci

fic cu portarii. Portarul a ră
mas „om de pluton", ca a- 

Sau, cel 
care face 
plus. în 
șuturi în 
azi e la

cum 40 de ani. 
mult, un jucător 
două extensii în
schimbul a 20 de
minus, pentru că
modă să tragi de la doi 
metri, nu ca Feri Za vodă
și Tâtaru. pe vremea mea.

— Ce-i Z “ ’ "
— E așa de simplu..; To

tul e să ne amintim că re
gulamentul spune 
chipă de fotbal se 
dintr-un portar și 
cătorî de cîmp.

de făcut ?

câ o e- 
compune 
zece Ju- 
Și dacă 

(re)ajungem Ia această con
cluzie. e normal_ sălucrăm, 
în sfîrșit, 
portarii...

SPECIFIC, cu

loan CHIRILA

ClȘTIG URILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 21 FEBRUARIE 
1979

Categoria 1 : 2 variante 25% au
toturism „Dacia 1300“ ; categoria 
2 : 15 variante 25% a 5.857 lei ; 
categoria 3 : 23,50 a 3.738 lei ; ca- 
teg. 4 : 82,75 a 1.062 lei; categoria 
5 : 259,25 a 339 lei ; categoria 6 : 
8.696,75 a 40 lei ; categoria 7 2“ "*
a 200 Iei ; categoria 8 : 4.283 a 
lei.

REPORT LA CATEGORIA 
75.406 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
fost cîștigate de GHEORGHE 
FLOREA,. din corn. Lupac — Ca- 
raș-Severin și IOAN GRIGORE, 
din Băicoi—Prahova, care mai ob
ține și o suită de cîștiguri ia 
alte categorii.

243,50
40

IS

au

MARE —
Sătmărenii 

pe Both I 
dar

STIR I...
• NU VOR JUCA IN „16“- 

IMILE „CUPEI ROMÂNIEI". 
Un număr de 9 jucători care 
au acumulat cite trei carto
nașe galbene - nu vor putea 
juca mîine în meciurile „16“- 
imiior „Cupei României". A- 
ceștia sînt: Fl. Grigore (C. S. 
Tîrgoviște). Cîrstea (F. C. Ar
geș), Both (Olimpia Satu 
Mare),Șoșu și Vamanu (S. C. 
Bacău). Ghergheli (F. C. Bi
hor). Mantale (Constructorul 
Iași). Bagiu („U“ Cluj-Napoca) 
și Tudor (Chimia Brazi).

• VASILE DOBRAU — 
SUSPENDAT PÎNA EA SF1R- 
ȘITUL CAMPIONATULUI. Con
ducerea clubului Dinamo Bucu
rești ne-a făcut cunoscut că, 
datorită atitudinii de vedetism

teu) ridică mai ușor steagul 
la așa-zisele poziții de osfaid 
petrecute în careul gazdelor. 
Așa se explică, în bună mă
sură, ploaia de „1“ de pe 
buletinul sâptămînal al pro- 
nosportiștilor, toate acestea 
sub ochii „blazați- ai condu
cătorilor echipelor oaspete 
care știu câ, șapte zile mai 
tîrziu, vine rîndul lor să în
trebuințeze aceleași metode 
ce impietează asupra stării de 
spirit a jucătorilor și antre
norilor, a climatului, în ge
nere, care se creează în ju
rul fotbalului. O atmosferă 
de suspiciune, de neîncredere 
care, în cele din urmă, face 
inoperant criteriul muncii 
asidue, cinstite — SINGURUL 
SINONIM CU ADEVĂRATA 
VALOARE.

Incercînd să aflăm de la 
vicepreședintele colegiului de 
arbitri, George N. Gherghe, 
care este substratul legal al 
„atențiilor- oferite arbitrilor 
înainte de meci, acesta ne-a 
spus : „Așa ceva nu este pre
văzut în nici unul din re
gulamentele de ordine interi
oară. Obiceiul, eu unul nu-1 
recomand, avizat fiind șî de 
faptul că la unele mese se 
servește chiar și alcool".

„Micile atenții" nu sînt ni
căieri stipulate și, totuși, se 
practică la toate eșaloanele 
divizionare, cu consecințele de 
care am vorbit. Și cu excep
țiile cunoscute : Dinulescu,
Retezan, Rainea, T. Balano- 
vici, Igna ș.a. N-ar fi dăunat, 
dimpotrivă, ca la importanta 
consfătuire a arbitrilor, cei în 
drept să rezolve și aceste pro
bleme... care nu țin strict de 
litera regulamentului de joc. 
Un ucaz în acest sens comple
tat cu măsuri dintre cele mai 
drastice și nu cu re
comandări ad-hoc) din partea 
colegiului le-ar fi redat tutu
ror „cavalerilor fluierului" 
demnitatea știrbită, i-ar fi fe
rit, pînă la proba contrarie, 
de suspiciuni.

Este mare lucru, tovarăși 
arbitri, pentru o echipă (pen
tru fotbalul nostru, în ultimă 
analiză), ca ea să palpite în 
teren DOAR PENTRU PRO
PRIILE EI ERORI. La auzul 
unui fluier, realmente impar
țial, fără ..pene" înfipte cu 
dibăcie, jucătorii ar îndrăzni 
în joc mult mal mult și ar 
greși mai puțin.

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIR 1...
și dezinteres fată de obiecti
vele secției, de sfidare a co
lectivului care l-a format ca 
sportiv de performanță, jucă
torul Vasile Dobrău a fost 
suspendat din activitatea com- 
petițională pînă la sfîrșitul ac
tualei ediții de campionat.

• METALUL BUCUREȘTI 
A CÎȘTIGAT „CUPA VO
INȚA". în finala competiției, 
la care au luat parte echipele 
Metalul București. Voința 
București, Voința Constanța și 
Voința București (juniori), 
S-au întîlnit Metalul și Voința 
București. Divizionara B a cîș
tigat cu 2—1 (1—0). prin go
lurile înscrise de Șt. Popa și 
Omer. Pentru Voința a marcat 
Dumitrescu. (N, ȘTEFAN, co~ 
resp.).



k

CONCURSUL INTERNAȚIONAL
DE RADIOTELEGRAFIE—SALA

»» CUPA DUNĂRII"
Duminică s-au încheiat, la 

Radioclubul central din Capi
tală. întrecerile celei de a 9-a 
ediții a concursului internațio
nal de radiotelegrafie de sală 
„Cupa Dunării", la care au par
ticipat sportivi (lin Bulgaria, 
Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S., România. Este intere
sant de constatat că această 
competiție organizată de ra
dioamatorii români — unică în 
felul ei pe plan internațional 
— a contribuit, de la an la 
an. la o mai bună pregătire a 
radiotelegrafiștilor sportivi din 
țările participante, la afirmarea 
acestui sport tehnico-aplicativ 
în rîndul tineretului din țările 
respective.

Radiotelegrafiștii noștri au a- 
vut o evoluție bună, echipa ro
mână ocupînd locul secund în 
clasamentul pe țări. O fru
moasă comportare au avut e- 
leva Janeta Manea și ihgine- 
rul agronom Radu Bratu care, 
prima la juniori și al doilea 
la seniori, au cucerit primele 
locuri la proba de regularitate.

Rezultate tehnice : regulari
tate — juniori : 1. Janeta Ma
nea (România), 2. Andrei Yurt- 
sev (U.R.S.S.), 3. Matin Lacha 
(Cehoslovacia).
Radu 
nislav 
Todor 
cepție ___
drei Yurtsev, 2, Janeta 
nea. 3. Emil Miladinov 
garia). Seniori — 1.
nislav Zelenov, 2. Todor Kai- 
kiev. 3. Radu Bratu. Transmi
tere viteză — juniori : 1. An
drei Yurtsev, 2. Martin Lacha 
3. Emil Miladinov. Seniori — 
1. Stanislav Zelenov. 2. Liu- 
bomir Traicovic (Iugoslavia). 3. 
Anatoli Rysenko (U.R.S.S.), E- 
chipe : 1. U.R.S.S., 2. Româ
nia. 3. Bulgaria. 4. Iugoslavia, 
5. Cehoslovacia. 6—7. R. D. 
Germană și Ungaria, 8. Po
lonia.

Seniori — 1.
Bratu (România). 2. Sta- 

Zelenov (U.R.S.S.). 3.
Kaikiev (Bulgaria). Re- 
viteză — juniori : 1. An- 

Ma- 
(Bul- 
Sta-

Ion HOABĂN

Turneul echipei de hochei Dizelist Penza
A

IN CEL DE AL TREILEA MECI,
VICTORIE LA LIMITA (6-5) A OASPEȚILOR

GALAȚI, 26 (prin telefon). 
Cel de al treilea joc dintre 
selecționata noastră diviziona
ră de hochei și formația so
vietică Dizelist Penza a oferit 
unui numeros public o între
cere dîrză, foarte echilibrată, 
abundentă în faze dinamice de 
poartă și cu o evoluție inte
resantă a scorului. Și de 
această dată victoria a revenit 
oaspeților : 6—5 (3—1, 2—2, 
1—2), dar mult mai greu de- 
cît în precedentele confruntări.

Mai buni doar în prima re
priză, cînd au Știut să se ape
re grupat și să atace periculos 
și foarte eficient, oaspeții s-au 
văzut apoi dominați de o echi
pă română aflată în vervă, 
care se impunea cu tot mai 
multă autoritate pe măsură ce 
timpul de joc se scurgea. Sem-

- - A

nificativ în acest sens este 
faptul că în ultima repriză 
echipa română a dominat co
pios, Bartalis avînd cu cîteva 
secunde înainte de fluierul fi
nal posibilitatea de a egala, 
dar a ratat cu... poarta goală t 

Iată autorii punctelor: Bar
talis, Hălăucă, Tureanu, Z. 
Naghi și Costea pentru echipa 
română, A. Gherasimov 3, 
Kneazev, Kosaurov și Kras- 
nenkov pentru oaspeți. A.U 
condus : FI. Gubernu la cen
tru, J. Becze și R. Dobrescu la 
linii.

Marți, de la ora 17, echipa 
Dizelist Penza va susține ulti
mul meci al turneului. întîl- 
nind tot selecționata noastră 
divizionară.

T. SIRIOPOL coresp.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
VIRGINIA RUZICI A PIERDUT LA TIE-BREAK

Turneul internațional femi
nin de tenis de la Detroit 
(Michigan) s-a încheiat cu vic
toria lui Wendy Turnbull (Aus
tralia). care a întrecut-o în- 
tr-o finală extrem de echili
brată, cu 7—5, 1—6, 7—6 (tie-

FINALA
jucătoarea ro- 
Kuzici. In li- 
dublu : Wendy
Stove Sue

6-4,

Concursul internațional de 
floretă feminin de la Goppin
gen (R. F. Germania), contînd 
pentru „Cupa Mondială", a fost 
cîștigat de scrimera sovietică 
Valentina Sidorova (4 v), pe 
locul doi clasîndu-se reprezen
tanta României, Viorica Țurcan 
(3 v). Pe locurile următoare 
s-au clasat în turneul final 
Brigitte Latrille (Franța) 3 v, 
Elena Belova (U.R.S.S.) 2 v, 
Veronique Broquier (Franța) 2 v. 
Cornelia Hanisch (R.F.G.) 0 v.

ÎNOTĂTORUL ZENO OPRIȚESCU
In cadrul concursului inter

național de natație desfășurat 
în orașul polonez Bydgoszcz, 
înotătorul român Zeno Opri- 
țescu s-a clasat pe locul II în 
proba de 100 m liber cu timpul

FLORIN GHEORGHIU PE LOCUL III-1V
3—4. Florin 
Andersson — 
chael 
7‘/g; 
Panno și Byrne — 
Sunye . .
3’/j p ; 13. Filguth — 3 p | 
14. Ryemsdyk — 2V2 P. în ul
tima rundă. Liubojevici l-a în
vins pe Byrne, iar Andersson a 
cîștigat la Stean.

TURNEUL DE BOX DE LA LODZ

con-

break 7—4), pe 
mânca Virginia 
nala probei de 
Turnbull. Betty
Barker. Ann Kiyomura 
7—6.

FLORETISTA VIORICA ȚURCAN, LOCUL II LA GOPPINGEN
în ultimele probe ale

cursului de scrimă pentru ti
neret „Prietenia", desfășurat la 
Schwedt (R. D. Germană), e- 
chipa de spadă a României 
s-a clasat pe locul 4. în ur
ma reprezentativelor U.R.S.S., 
R.D.G. și Poloniei, iar echipa 
de floretă fete pe locul 6. pri
mele trei locuri fiind ocupate 
de Ungaria. U.R.S.S. și R.D.G. 
Probele individuale au revenit 
floretistei Stefanek (Ungaria) 
și spadasinului Alenin. (U.R.S.S.). 
PE PODIUM LA BYDGOSZCZ 
de 53,8 sec, urmat de ceho
slovacul Vlastimil Czerny (54,0 
sec) și vest-germanul Michael 
Urra (55,1 sec). învingător fi
ind polonezul Wojciech Warkol, 
cronometrat cu 53,5 sec.

Ieri dimineață au plecat în 
Uniunea Sovietică unii dintre 
sportivii fruntași ai lotului 
nostru reprezentativ de lupte 
greco-romane. Ei vor participa, 
începînd de joi și pînă dumi-

S-L hCITin IWOR-UL

ATLETIC AMERICA
NEW YORK, 26 (Agerpres). — 

In ultima zl a campionatelor de 
atletism pe teren acoperit ale 
S.U.A., desfășurate la „Madison 
Square Garden", Candy Young 
(16 ani) a stabilit cea mai bună 
performanță mondială in proba 
feminină de 6# y garduri. eu 
timpul de 7.56. Alte rezultate: 68 
y plat — Steve Riddick 6,14; 6* 
y g — Renaldo Nehemiah i w ; o 
milă — Steve Scott «*.4; lungi
me — Larry Myricks 7jW m: greu
tate — Colin Anderson 2#,57 m; 
feminin: o milă — Francie Lar- 
rieu 4:39.2: lungime — Kathy Mc
Millan 6.48 m; înălțime — Louise 
Ritter 1.85 m: 88# y 
Knudsen 2*7,3.

nică. la un mare turneu inter
national. „Memorialul Ivan Po- 
dubnii", competiție la care 
și-au anunțat participarea 
luptători valoroși din 16 țări, 
între care Bulgaria, Cehoslova
cia. Cuba. R. F. Germania. Iu
goslavia.
S.U.A.,
U. R.S.S.
luptători 
kg). M. 
mitria și D. . _ . __
Gh. Mine» (74 kg). I. Enache 
(82 kg), L Matei (90 kg), V. An
drei (100 kg). K. Codreanu și
V. Dolipschi (+100 kg), înso
țiți de antrenorii N. Pavel și 
S. Popescu.

Japonia. Polonia. 
Suedia, Ungaria și 
Au făcut deplasarea 

i N. Zamfir (cat. 52 
Boțilă (57 kg). G. Du- 

Aiacoboaie <62 kg).

Marele maestru Florin Gheor
ghiu a obținut un rezultat apre
ciabil în turneul internațional 
de șah de la Sao Paulo (Bra
zilia). clasîndu-se pe locul 3—4 
într-o competiție redutabilă, la 
întrecere fiind prezenți 8 mari 
maeștri și 6 maeștri internațio
nali. 
1—2.
mir

Iată clasamentul final : 
Viktor Korcinoi și Liubo- 
Liubojevici — cîte 10 p ;

turneul internațional de 
de la Lodz (Polonia), pu-

Wendy

REZULTATUL NATALIEI MĂRĂȘESCU
(Urmare din pag 1)

ZAIȚEVA (U.R.S.S.) 1979 —
Viena. 4:05,0 Mărășescu 1978 — 
Budapesta, 4:05,4 ILEANA SI- 
LAI (ROMÂNIA) 1978 — Mila
no (200 m), 4:06,0 ULRIKE
BRUNS (R.D.G.) 1978 — Berlin 
(250 m). 4:06,1 Mărășescu 1978
— Milano. 4:07,1 Silai 1978 — 
Milano. 4:07,4 Mărășescu 1978
— Milano. 4:07,4 SVETEA GUS
KOVA (U.R.S.S.) 1979 — Vie
na. 4:07,6 BRIGITTE KRAUS 
(R.F.G.) 1978 — Milano 4:08.1 
MARY STEWART (M.--------
NIE) 1977 — Dortmund

★
Ceilalți medaliat! de 

na. deținătorii de 
ne-au spus : Fița Lovin : 
buie să fiu mulțumită cu locul 
trei la 800 m într-o companie 
puternică, dar abia după cursă 
mi-am dat seama că aș fi pu
tut mai mult. Poate altă da
tă !“... Horia Toboc : „La Viena 
am mers din record în record, 
ultimul (46,86 s) pe o pistă a- 
fară, cu 2 culoare, ar însemna 
vreo 46,0 s, ceea ce mă face 
să aștept cu încredere sezonul 
care vine".

Si acum iată-i pe medaliații 
de ia C.E. 1979 :

BĂRBAȚI : 60 m: M. Voronin 
(Polonia) 6,57 s, L. Dudecki (Pol.) 
6,62 s, P. Petrov (Bulg.) 6,63 s ; 
400 m : K. Kolar (Ceh.) 46,21 s. S. 
Malinverni (it.) 46,59 s, H. Toboc 
(România) 46,86 s ; 800 m: A. Paez

BRITA- 
(160 m).
la Vie- 
„bronz", 

„Tre-

1:47,4, D. Kolev (Bulg.) 
Parocsai (Ung.) 1:48.2 ; 
E. Coghlan (Irlanda) 

___ „ _ Wessinghage (RFG) 
3:42.2, J. Robson (M. Brit.) 3:42,8; 
3000 m : M. Ryllel (Elveția» 7:44.5, 
C. Herle (RFG) 7:45,5, AI. Fedot- 
kln (URSS) 7:45,5 ; M mg : T. 
Munkelt (RDG) 7,59 s, A. Brygga- 
re (Fini.) 7,67 s, Ed. Pr 
(URSS) 7.7# s ; lungime 
pelev (URSS) 7,88 m. V 
(URSS)---- — * —-
7.60 m ;
(URSS) 
(URSS) 
(URSS) 
Iascenko 
kov (URSS? 2,26 m, 
(RFG) 2,24 m ; -----
zakiewicz (Pol.) 
kov (URSS) 5,45 
ko (URSS) 5,45 
Stahlberg (Fini.) 
(M. Brit.) 20,23 m, VI.
(URSS) 20,01 m ;

FEMEI : 60 m : M. Gohr (RDG) 
7,16 s, M. Koch (RDG) 7,19 s, L. 
Storojkova (URSS) 7,22 s ; 400 
m : V. Elder (M. Brit.) 51,80, J. 
Kratochvllova (Ceh.) 51,81 s, K. 
Kăfer (Austria) 51.90 s ; 800 m : 
N. Ștereva (Bulg.) 2:02,6, A. Weiss 
(RDG) 2:02,9. F. Lovin (România) 
2:03,1 : 1500 m : N. Mărășescu 
(România) 4:03,5, ~
(URSS) 4:03,9, S. Gușkova (URSS) 
4:07,4 ; 60 mg : D. Perka ; ;
7,95 3, G. Rabsztyn (Pol.) 8,00 s. 
N. Morgulin. (URSS) 8,09 s ; 
lungime : S. Siegl (RDG) 6,70 m, 
3. Nygrinova (Ceh.) 6.42 m, L. 
Johansson (Sued.) 6,27 m ; înăl
țime : A. Matay (Ungaria) 1,92 
m. U. Kielan (Pol.) 1,85 m, UI. 
Meyfarth (RFG) 1,80 m ; greu
tate : II. Slupianek (RDG) 21,01 m, 
M. Adam (RDG) 20,14 m, J. Oakes 
(M. Brit.) 15,66 m.

(Spania) 
1:47,1, A. 
15t® m : 
3:41 X T

ereverzev 
: V. Țe- 
Podlujnii 

_ike (RDG) 
Valiukievici 

m, A. Pișkulin 
m, J. Uudmae

înălțime : VI. 
G. Bd- 

Schneider 
prăjină : W. Ko- 

5,58 mr K. Vol- 
m, VI. Trofimen- 
m ; greutate : R. 
20,47 m, G. Capes

Kiselev

7,86 m, L. Fr; 
triplu : ~
17,82 
16.97

16,91 m ;
(URSS) 2,26 m, 

------------ A. ‘

G.
A.

z. Zaițeva

(Pol.)

FINAL IN CONCURSUL PRIETENIA LA
(Urmare din pag l)

București a fost pentru sporti
va coreeană prima manifestare 
internațională, iar debutul 
în compania unor patinatori 
bun nivel tehnic a coincis 
un succes. Kim Myo Sil

ei 
de 
cu 

, a 
ocupat locul IV la figuri obli
gatorii. s-az situat pe locul III 
la programul scurt. Ioc pe care 
o găsim și în clasamentul ge
neral. după desfășurarea figu
rilor libere.

La actuala ediție a concursu
lui Prietenia. reprezentantele 
noastre s-au comportat slab. 
După ce la figurile obligatorii 
patinatoarea Viorica Nicu a 
ocupat un onorabil loc V, la 
programul scurt a ratat o pi-

ruetă. apoi o combinație de să
rituri și în clasamentul probei 
respective a apărut pe locul X.

Iată clasamentul final la in- 
dividual-fete : 1. Svetlana Fran- 
țuzova (U.R.S.S.) 7—134.78 p. 2. 
Tatiana Mihailova (U.R.S.S.) 
17—128,32 p, 3.* Kim Myo Sil 
(R.P.D. Coreeană) 19—127.42 p, 
4. Tatiana Șalimova (U.R.S.S.) 
28—125,30 p. 5. Simona Misov- 
kova (Cehoslovacia) 34—123,00 
p. 6. Marta Kubickova (Ceho
slovacia) 45—119,08 p. 7. Nicu 
Viorica (România) 51—117 02 p... 
13. Manuela Bădițoiu (Româ
nia) 94—105,20 p.
AI. Fadeev, ciștigătorul probei 
individuale a concursului Prie
tenia, surprins in timpul execu

ției programului de libere

Ulf

Stean.
7—10.

Gheorghiu.
8 p ; 5—6. Mi- 
Anatoli Lein — 

Rocha, Segal, 
6% p ; 11. 

4*/2 p ; 12. Braga —

în 
box 
gilistul român de categorie mij
locie Gheorghe Butnaru s-a ca
lificat în finală, unde a pierdut 
în fața finlandezului Torno 
Usivinta. La cat. grea, polo-

nezul Wladislaw Jancziak l-a 
întrecut pe cubanezul Felix Le- 
mus. iar în limitele categoriei 
semimijlocie. Grigori Lapșin 
(U.R.S.S.) a cîștigat întîlnirea 
cu John Mugybi (Uganda).

Puncte de vedere DE PRETUTINDENI

PROCENTUL SUCCESULUI
ECHIPEI LUI MENOTTI SI KEMPES

A

Olanda — pe locul 8 (14 9 2 3 32
— 15 ; 71,4° A), Brazilia — locul 4 
(12 7 4 1 17—5; 75,0°o). Italia — 
locul 11 (14 7 3 4 15—13; 60,7%), 
R.F.G. — locul 12 (13 5 5 3 21—14; 
57,7%), Austria — locul 15 (13 6 
1 6 15—17 ; 50,0%). Interesant de 
subliniat că reprezentativa Româ
niei urmează echipei austriece
— în acest clasament mondial 

cu
de 50%, șî care 
unui pregnant 
3 8—8, caracte- 
revista „World

Nu puțini sint aceia care con
testă cununa de lauri a actualei 
campioane mondiale de fotbal, 
punind sub semnul îndoielii vic
toria sa finală dacă ediția *78 nu 
s-ar fi disputat in Argentina. Nu 
mai departe decit în aceste zile, 
cînd a apărut almanahul „Spor
tul-, o anchetă publicată în pa
ginile acestuia — și avînd inter
locutori 31 de fotbaliști interna
ționali români — plasează echi
pa Argentinei abia pe locul 4, 
precedată de cele ale Olandei 

iar
pre^x
(locul I). Braziliei și Itali . 
un alt clasament care pune în 
discuție ierarhia_ _  ______ „Mondialului**, 
avînd drept criteriu calitatea jo
cului prestat de primele opt 
echipe ale ediției *78, '
următoarea concluzie
— media 7,2® puncte
— 7.14 p ; 3) Brazilia —
4) Austria .
tina — 6,57 p ; 6) R.F. Germania
— 6,33 p. Deci, nu numai un loc 
periferic pentru campioana mon
dială, ci și o medie mediocră, 
mult inferioară „squadrei azzu- 
rra“, încununată pe baze... sen
timentale.

Ce ne spune insă statistica anu
lui 1978, cu cifrele sale 
plecate ? Că raportind 
victoriilor, al meciurilor 
infringerilor, la numărul 
lor disputate, obținind 
procentaj al eficienței, al 
lui dacă vreți, pe primul loc in lu
me se clasează tot echipa cam
pioană mondială. Argentina! For
mația lui Kempes, Passarella, 
Luque și, nu in ultimul rind, a 
lui Cesar Luis Menotti, a înche
iat anul „El Mundialuiui- cu ur
mătorul bilanț : 15 meciuri, 11
victorii, 2 egalități, 2 lnfringeri, go
laveraj 31—10 ; 86,6% succese.
Unde sînt plasate celelalte frun
tașe ale ultimei ediții a C.M. ?
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care cuprinde 36 de țări 
același procentaj 
stă sub semnul 
echilibru : 8 3 2 
rizat astfel, în 
Soccerde reputatul comentator 
Eric Batty : „Echipa României 
are, de cițiva ani, o apărare re
zonabilă, dar un atac precar. în 
mod obișnuit, nu iese din co
mun, dar este greu de învins". 
Scurt și cuprinzător ! Cine se 
află in urma reprezentativei noas
tre ? Printre altele. Belgia, Uru
guay, Scoția, iugoslavia. Ceho
slovacia (actuala campioană a 
Europei, doar cu un procentaj de 
40.0° *), Suedia, Ungaria (30,0%), 
Bulgaria, ultimul loc fiind ocu
pat de echipa Turciei, cu urmă
torul bilanț : 6 0 1 5 4—12 ; 8,3%.

Paul SLĂVESCU

• DUPĂ meciurile de duminică 
din preliminariile C.E., in grupa 
a 5-a conduce Franța cu 5 p (din 
3 jocuri), urmată de Cehoslova
cia — 2 p (1 joc), Suedia 1 p 
(2 j.) și Luxemburg 0 p (2 1.). 
In grupa a 7-a debutul echipei 
R.F.G. a fost făcut cu „stîngul**» 
la La Valetta (0—o, cu Malta). 
Clasament : 1. Țara Galilor 4 p 
(2 jocuri), 2—3. R.F.G. și Malta 
cîte 1 p (1 joc, respectiv două), 
4. Turcia 0 p (1 j.) • ANTRE
NORUL argentinian Cesar Luis 
Menotti a declarat că-și va păs
tra postul de selecționer al cam
pionilor mondiali pînă după C.M. 
din Spania, dezmințind astfel un 
transfer despre care se vorbea. 
• PREȘEDINTELE Comitetului de 
organizare a C.M. din 1982, din 
Spania, R aim undo Saporta, a de
clarat că este de acord cu mări
rea numărului de echipe partici
pante în turneul final de la ‘ ~ 
la 24. e ȘI COLUMBIA este 
acord să organizeze turneul 
nai al C.M. din 1986 cu 24 
echipe, în cazul cînd i se 
acorda dreptul de gazdă a cam
pionatului. • TIMPUL nefavora
bil a fost neobișnuit de lung în 
sooțfa. Dovada : meciul dintre 
Thistle și Falkirk a fost amînat 
pentru a 9-a oară ! « meciuri 
amicale : Sel. Bahreim — Suedia 
0—^3 (0—1) ; Dinamo Zagreb —
F.C. Koln 1—2 (0—1) ; Kikinda
(Iugoslavia) — Sel, U.R.S.S. (ti
neret) 0—1 (0—0).
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Reprezentativa 

masculină a U.R.S.S. și-a început 
turneul in S.U.A. juclnd la 
Louisville (Kentucky) cu o se
lecționată universitară locală. 
Baschetbaliștli sovietici au obți
nut victoria cu 91—76 (50—32),
avîndu-i ca principali realizatori 
pe Mlșkin și Tkacenko. care au 
înscris 18 p și, respectiv, 14 p.

BOX a Disputat în orașul La
fayette (Louisiana) meciul inter
național amical dintre selecțio
natele Poloniei și S.U.A. s-a în
cheiat cu scorul de 7—4 în fa
voarea pugiliștilo-r americani.

CICLISM • Cursa de la Dra- 
guignan (Franța) a revenit olan
dezului Joop Zoetemeilc — 173
km în 4 h 42:17. Pe locul doi, în 
același timp, s-a clasat francezul 
Jean Chassang.

HANDBAL • La Bratislava, în 
med 
finală 
ter a 
mafia 
toare 
handbalistele _____
calificat pentru semifinale.

Falun (Suedia) a fost cîșligată de 
sovietica Galina Kulakova, în 
1 h 02:42,77. La combinata nor
dică, victoria a revenit lui Ulrich 
Wehliing (R. D. Germană) — 437,9 
p. • fii clasamentul general in
dividual feminin al „Cupei Mon
diale" la schi-fond se menține 
lideră sovietica Raisa Smetanina 
— 95 p, urmată de compatrioata 
sa Zinaida Amosova — 79 p.

SCRIMA • Proba individuală 
din cadrul concursului internațio
nal de sabie desfășurat în orașul 
polonez Konin a revenit lui Im re 
Gedovari (Ungaria), cu 5 victorii 
în turneul final, urmat de Mi
chelle Maffei (Italia), 
Krovopuskov și Alexei 
(ambii U.R.S.S.) — cîte 3
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ȘAH • In prima rundă

retur pentru sferturile de 
ale mC.C.E.“ (feminin), in- 

întrecut cu 14—9 (7—4) for- 
Eintracht Mindcn. învingă- 
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NATAȚIE • Cu prilejul 
plonatelor Australiei, 
Wickham a realizat un nou re
cord mondial în proba feminină 
de 1 500 m liber, cu timpul ' 
16:06,63.
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ȘAH • In prima rundă a tur
neului internațional de șah de la 
Mtinchen, campionul mondial A- 
natoli Karpov (U.R.S.S.) a re
mizat cu Sigur jonsson (Islanda), 
rezultat consemnat și în partida 
Unzicker — Pfleger. Spasski l-a 
învins pe Lau. în timp ce Bala- 
șov a cîștigat la Adorjan.

TENIS • Jimmy Connors a 
terminat învingător în turneul de 
la San Juan (Porto Rico), în fi
nala căruia l-a întrecut cu 6—S, 
6—0, 6—4 pe Vitas Gerulaitis. • 
In finala de la Denver (Colora
do) : Wojtek Fibak — Victor A- 
maya 6—1, 6—1. La dublu: Smith, 
Lutz — Okker, Fibak 7—6, 6—3.


